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Allmänt om delegering  
Med delegering avses att arbetsmarknads- och socialnämnden överför 
självständigt beslutanderätt, det vill säga ger någon i uppdrag att fatta beslut 
på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om 
nämnden själv fattat dem. Beslut som fattas av tjänsteperson utan delegering 
i ärendet saknar laga verkan, det vill säga det gäller inte.  

Lagstiftningen  
Sedan 1 januari 2018 har en ny kommunallag (SFS 2017:725) börjat gälla. 1991 
års kommunallag (KL) medförde flera förändringar gällande reglerna för 
delegering för såväl fullmäktige som nämnderna. Ändringarna som gjordes var 
i syfte att kommunerna i stor utsträckning skulle kunna anpassa sina 
arbetsformer efter lokala förutsättningar. Ett annat syfte har varit att de 
förtroendevalda genom utökade möjligheter till delegering ska avlastas 
ärenden av mer rutinartad karaktär och få möjlighet att fokusera på frågor av 
övergripande och principiell betydelse. Vidare har ökad delegering av 
befogenheter till de anställda ansetts vara ett viktigt medel för att förbättra 
service och effektiviteten inom förvaltningen. Dessa förändringar kvarstår i 
den nya kommunallagen men som har förtydligats genom att anställda inom 
kommunal förvaltning tilldelats ett eget kapitel (kap. 7 KL). Detta kapitel 
kompletterar kommunallagens 6 kap. 37-41 §§ gällande delegering.  

Arbetsmarknads- och socialnämndens möjlighet att delegera beslutanderätt 
följer av 6 kap 37-41 §§ samt 7 kap 5-7 §§ KL som reglerar delegering inom en 
nämnd. Dessa regler kompletteras genom särskilda föreskrifter i annan 
lagstiftning, till exempel 10 kap 4-6 §§ socialtjänstlagen (SoL).  

Enligt KL beslutar varje nämnd själv inom de ramar som lagen anger vilka 
ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska göras delegeras till en anställd 
hos kommunen. KL gör i detta avseende ingen rättslig gradering av 
delegaterna. Detta är bland annat ett uttryck för att en nämnd har det 
yttersta verksamhetsansvaret för alla uppgifter inom sitt uppgiftsområde. 
Nämnden kan också välja att själv behålla beslutanderätten i stor omfattning. 
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Lagstiftningen sätter vissa yttre gränser för delegeringen, men det innebär 
inte att nämnden alltid bör delegera allt som är tillåtet. En avvägning måste 
alltid göras mellan vad som är ändamålsenligt och med hänsyn till att en del 
beslut är av ingripande karaktär för den enskilde.  

Förvaltningschefer får vidaredelegera till anställda och brådskande ärenden 
får delegeras till ordföranden eller annan ledamot. Vissa generella undantag 
från delegering finns i 6 kap 38 § KL. Flera specialförfattningar, till exempel 
SoL, innehåller också uttryckliga delegeringsförbud, som grundas på en 
bedömning av vissa ärendens principiella betydelse. I sådana ärendegrupper 
eller enskilda ärenden får beslutanderätten inte delegeras från nämnden.  

Offentlighetsprincipen och rätten av att ta del av allmänna handlingar 
förändras inte av att beslutanderätten delegeras.  

Av 6 kap i KL (2017:725) framkommer;  

37 § 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 besluta enligt 7 kap. 
5-8 §§.  

38 § Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller 1. ärenden som avser 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar 
eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut 
av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag 
och som lämnats över till nämnden, eller 5. ärenden som enligt lag eller annan 
författning inte får delegeras.  

39 § En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som 
nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
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Anmälan av beslut  
40 § Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med 
stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska 
protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 
13 kap.  

Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. 

Utskott  
41 § En nämnds beslutanderätt får enligt 37 § delegeras till ett utskott. Ett 
utskott kan också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden.  

42 § En nämnd ska välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. 
Bestämmelserna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt ska då 
tillämpas.  

Enligt beslut i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) faller beslut enligt 14 § LVU 
under det som avses i KL 38 § punkt 3.  

Vem kan delegering göras till  
Av 6 kap 37 § KL framgår att en nämnd får uppdra att fatta beslut på 
nämndens vägnar till:  

• Ett presidium  

• ett utskott (avdelning) av nämnden, till exempel ett arbetsutskott  

• en enskild ledamot eller ersättare, till exempel ordförande  

• en anställd hos kommunen. Hen behöver inte nödvändigtvis vara 
anställd hos den nämnd som delegerar beslutanderätten.  

Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av 
anställda och förtroendevalda att gemensamt fatta beslut, så kallad blandad 
delegering.  
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Vidaredelegering från nämnd till förvaltning  
I 7 kap 5 § KL finns en möjlighet till vidaredelegering. Nämnden kan genom 
beslut ge förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till 
annan anställd.  

Förvaltningschefen får endast använda sin möjlighet till vidaredelegering på 
ett sådant sätt att nämnden hela tiden vet vem som har rätt att fatta beslut.  

Vidaredelegerad beslutanderätt kan återkallas av såväl nämnden som 
förvaltningschefen. Dessa kan även föregripa ett beslut genom att ingripa i 
ärendet och överta beslutsfattandet.  

Delegering till nämndens presidium  
Delegering till nämnden presidium regleras i 6 kap 37 § KL. Nämndens 
presidium är ett kommunalrättsligt organ. Delegation till nämndens presidium 
skiljer sig inte från andra typer av delegation, vare sig vilka beslut som kan 
delegeras eller ansvarsfördelningen. Regeringens proposition exemplifierar 
möjliga delegationsbeslut som att nämnden är överens om det sakliga 
innehållet och beslutsfattande blir en formalitet. Ytterligare anför 
propositionen känsliga socialtjänstärenden samt enkla myndighetsbeslut 
(prop. 2016/17:171, s 215).  

Fler delegater med samma tjänstebenämning  
Då ett beslut är delegerat till exempelvis enhetschef är det alltid den delegat 
som har ansvaret för den verksamhet beslutet rör som fattar beslutet.  

Verkställighet  
I den kommunala förvaltningen vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses 
som beslut i lagens mening utan är rent förberedande åtgärder eller rent 
verkställande åtgärder. Sådan verksamhet tillkommer normalt på 
tjänstemännen i kommunen. Rätten för tjänstemännen att vidta sådana 
åtgärder grundas inte på delegering.  
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Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av 
vilken det enligt lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt 
arbetsgivarens vägnar. Som exempel har förvaltningschef, områdeschef och 
enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive chef, inom sitt 
respektive ansvarsområde och inom den av nämnden beslutad budgeten för 
ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med 
ställningsfullmakt kan alltså med bindande verkan skriva under avtal och 
företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på samma sätt som en 
företrädare med firmateckningsrätt inom ett aktiebolag.  

Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via 
ställningsfullmakt finns möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex 
vanligt förekommande att fullmakt utfärdas för annan att företräda 
kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. Fullmakt kan även 
ges till någon som ska vara beställarombud vid entreprenad eller vid ett 
konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan 
bestämmas till tid och omfång eller till ärenden av viss beskaffenhet.  

Nämndbeslut kan överklagas medan förberedande eller verkställande 
åtgärder inte kan överklagas.  

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

Beslut som fattas med stöd av denna paragraf ska alltid anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde.  

Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård m.m.  
Inom hälso- och sjukvårdslagen kommer delegering till användning inom olika 
arbetsområden. Man kan här urskilja tre områden; kommunalrättslig 
delegering, medicinskrättslig delegering och arbetsmiljörättslig delegering. 
Delegeringssystemet är olika inom de angivna verksamheterna.  
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Som framgått tidigare i dokumentet avser delegering enligt kommunallagen 
nämnds beslutanderätt till förtroendevald eller tjänsteman. Medicinskrättslig 
delegering avser däremot delegering av medicinska arbetsuppgifter från en 
befattningshavare till en annan inom den kommunala hälso- och sjukvården. 
En befattningshavare med viss formell kompetens överför arbetsuppgifter till 
annan som saknar formell kompetens men likafullt har reell kompetens för 
arbetsuppgiften i fråga. Allmänna bestämmelser om vad som åligger 
personalen vid delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvårdslagen 
ges i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
(1998:531). Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd om hur man bör göra vid 
delegering av arbetsuppgifter, se SOSFS 1997:14 (M). Delegering av 
arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård.  

När det gäller arbetsmiljörättslig delegering är det arbetsgivaren som enligt 
arbetsmiljölagen ansvarar för arbetsmiljöns beskaffenhet. Arbetsgivaren har 
rätt att delegera vissa arbetsuppgifter med vilket följer ansvar för delegaten. 
Även vidaredelegering är tillåten.  

Jäv  
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens 
egna personliga förhållanden eller där i annat fall jäv enligt förvaltningslagen 
(FL) föreligger.  

Regler för anmälan av delegeringsbeslut  
Nämnden beslutar i denna delegationsordning i vilken utsträckning beslut som 
fattats med stöd av delegationsordningen ska återrapporteras, detta i enlighet 
7 kap 5-6 §§ KL. Beslut som inte anmäls till nämnd ska protokollföras särskilt i 
de fall beslutet kan överklagas i enlighet med bestämmelserna i 13 kap KL.  

Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering ska anmälas till 
förvaltningschefen. Någon uttrycklig skyldighet för förvaltningschefen eller 
delegaten att vidareanmäla besluten till nämnden finns inte, men nämnden 
kan sätta upp sådana krav som villkor för att godkänna vidaredelegeringen.  
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Beslut av ren verkställighet är inte delegeringsbeslut och omfattas inte av 
anmälningsskyldigheten. 

Överklaganden  
Nämndbeslut kan överklagas medan förberedande eller verkställande 
åtgärder inte kan överklagas. Kommunala beslut överklagas genom 
laglighetsprövning eller genom så kallat förvaltningsbesvär.  

Överklagande som gäller laglighetsprövning ska ha inkommit till 
förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på 
stadens anslagstavla att protokollet är justerat.  

Beslut som överklagas som förvaltningsbesvär räknas tre veckor från den 
dagen beslutet delgavs den som beslutet rör.  

Särskilt i Trollhättans Stad  

Beslut i personalfrågor  
I Trollhättans Stad är kommunstyrelsen anställningsmyndighet. Av detta följer 
att alla medarbetare på samtliga förvaltningar är anställda av 
kommunstyrelsen och inte av den facknämnd till vilket förvaltningen är 
knuten. Kommunstyrelsen är också kommunens personalorgan, det vill säga 
det politiska organ som är ytterst ansvarigt för de personalpolitiska frågorna i 
hela organisationen. Mot bakgrund av rollen som anställningsmyndighet och 
personalorgan följer att alla beslut i personalfrågor är delegerade från 
kommunstyrelsen (och inte facknämnd) till förvaltningschefen för eventuell 
vidaredelegation eller direkt till beslutande chef.  

Beslut i personalärenden fattade med stöd av delegation anmäls till den som 
lämnat delegationen.  

Beslut i inköpsärende  
Vid inköp gäller att den som beslutar om anskaffning av vara eller tjänst ska 
göra detta i enlighet med kommunens regler för detta. Upphandling görs som 
regeln genom upphandlingsavdelningen, se lokala särbestämmelser för 
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upphandling av varor och tjänster för Trollhättans Stad. För upphandling gäller 
dessutom Lagen om offentlig upphandling (LOU). Det betyder bland annat att 
beslutsfattarna ansvarar för att anskaffningsbeslut fattas i god tid och att 
samordning sker i största möjliga utsträckning.  

Beslutsärenden ska behandlas i ett sammanhang, det vill säga en uppdelning 
av ärendet får inte göras i syfte att kringgå gällande 
befogenhetsbestämmelser.  

Den som beslutar om anskaffning ansvarar även för att den anskaffade varan 
motsvarar de krav från bland annat arbetsmiljösynpunkt som ställs på 
produkter i förvaltningens verksamhet.  

Den som har rätt att besluta ansvarar för att förhandling och information 
enligt Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) sker i de fall det är 
aktuellt. 

Den som fattar beslutet ska förvissa sig om att det finns tillräckliga anslag för 
de kostnader som kan föranledas av beslutet. Vederbörande är också skyldig 
att beakta de anvisningar som utfärdats beträffande medelsanvändningen.  

I skyldigheten ingår också att förvissa sig om att de resurser som behövs för 
att beslutet ska kunna verkställas finns till förfogande.  

Riktlinjer för utövande av delegerad beslutanderätt inom 
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter  
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden delegerar beslutanderätten i vissa 
ärenden  

till presidium, utskott, ledamot eller till förvaltningschef som i sin tur 
delegerar beslutanderätten till annan tjänsteperson. Förvaltningschefen 
beslutar i vilken omfattning beslutanderätten får utövas av denne. Av 
förvaltningschefen delegerad beslutanderätt får inte av delegaten delegeras 
vidare till annan.  

2. Förvaltningschefen fastställer beslutsförläggningen inom de ramar som 
nämnden angett för tjänstepersonsdelegering. Chef är dock alltid oförhindrad 
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att utöva samma beslutanderätt som en hen underställd har. Ingen har 
beslutanderätt enligt förteckning förrän särskilt beslut fattats (personlig 
delegation), se bilaga 1.  

3. Om förvaltningschef eller annan chef önskar förbehålla sig 
beslutanderätten i ett visst ärende eller i en viss typ av ärenden, ska den som 
tilldelats beslutanderätten underrättas om detta i förväg. Chef får däremot 
inte ändra ett redan fattat beslut.  

4. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som är av principiell natur 
eller i övrigt av större betydelse (6 kap 38 § KL). Nämnden är – utan hinder av 
att beslutanderätten delegerats – alltid oförhindrad att ta upp ett ärende till 
eget avgörande.  

5. Som en allmän förutsättning för utövande av delegerad beslutanderätt 
gäller i samtliga fall att lagar och avtal inom området, utfärdade riktlinjer och 
övriga bestämmelser för verksamheten iakttas.  

Arbetsmarknads- och socialnämnden delegerar beslutanderätten i de ärenden 
som anges i delegationsordningen. I den mån delegaten så beslutar får 
beslutanderätten även utövas av annan befattningshavare inom den gräns 
som anges i kolumnen ”Vidaredelegering”.  

Beslutanderätt som tillkommer enhetschef i försörjningsstödsärenden 
tillkommer också enhetschef på enheten för nyanlända.   

6. Nämnden bestämmer på vilket sätt som beslut som fattas med stöd av 
delegation ska anmälas till nämnden (6 kap § 40 och 7 kap 8 §). a. Beslut som 
är fattat på vidaredelegering ska anmälas till den som vidaredelegerat 
beslutsrätten. Lämnad delegation direkt från nämnden ska alltid 
återrapporteras tillbaka till nämnden.  

Nämnden ska genom anmälningarna av delegeringsbesluten ges 
tillfredsställande insyn i och kontroll över hur beslutanderätten utövas.  

 

Bilaga 1: Beslut om personlig delegation
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1.  Allmänna, ekonomiska och personalärenden 
  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
 ALLMÄNNA ÄRENDEN     
1.1 Representation innefattande uppvaktningar, 

jubileum etc. över 5 000 kr 
 Nämndens ordförande, 

Förvaltningschef var för sig 
 Under 5 000 kr anses vara ett 

verkställighetsbeslut 

1.2 Tillåta förtroendevalda att delta i utbildningar  Nämndens ordförande  Beslut avseende nämndens 
ordförande fattas av 
kommunstyrelsens ordf. 

1.3 Beslut i ärenden som är så brådskande att 
ASN:s avgörande inte kan avvaktas 

6 kap 39 § KL Nämndens ordförande   

 EKONOMIÄRENDEN     
1.4 
 

Beslut att utse beslutsattestanter och 
granskningsattestanter 

 Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Administrativ chef  

1.4.1 Beslutsattest av nämndsordförandes fakturor  Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Administrativ chef  

1.5 Upphandlingsärenden  
Inköpsbeslut avseende varor och tjänster, 
vilka inte omfattas av ramavtal upp till 
100 000 kr 

 Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef 
Verksamhetschef 
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  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

1.6 Inköpsbeslut avseende varor och tjänster, 
vilka inte omfattas av ramavtal upp till 
500 000 kr  

 Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Områdeschef 
Administrativ chef 

 

1.6.1 
 

Inköpsbeslut avseende varor och tjänster, 
vilka inte omfattas av ramavtal upp till 
1 000 000 kr 

 Förvaltningschef med 
tillstyrkande av 
upphandlingschef 

  

1.7 Beslut om utdelning ur donationsfonder  Förvaltningschef   

1.8 Beslut om lönebidrag för de föreningar och 
organisationer som anställer 
arbetshandikappade med hjälp av lönebidrag 
från staten 

 Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Områdeschef 
Arbetsmarknads- och 
socialt stöd 

 

1.9 Beslut om att ersätta personskada eller en 
förmögenhetsskada som vållats genom fel 
eller försummelse vid myndighetsutövning i 
verksamheten, upp till ett belopp av ett halvt 
basbelopp 

3 kap 2 § 
skadestånds- 
lagen 

Förvaltningschef  Samråd ska ske med Stadens 
enhet för Skydd och säkerhet 
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 KONTRAKT/AVTAL     
  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
1.10 Beslut att teckna hyreskontrakt vid förhyrning 

av lokal, gäller även tilläggshyra vid 
lokalanpassning, om kontraktstiden uppgår 
till högst tre år eller det sammanlagda 
kontraktsvärdet understiger 5 mkr samt att i 
båda fallen ryms inom befintliga ramar 

 Förvaltningschef  Kommunstyrelsens 
delegation. Undertecknande 
ska också ske av 
Lokalstrategen vid 
kommunstyrelsens förvaltning 

1.11 Beslut om att säga upp hyreskontrakt   Förvaltningschef  Kommunstyrelsens 
delegation. I samråd med 
Lokalstrategen vid 
kommunstyrelsens förvaltning 

1.12 Rätt att teckna andrahandshyreskontrakt med 
klient 

 Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

1.13 Beslut att säga upp andrahandshyreskontrakt  Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

1.14 Beslut att teckna försäkran om direkt- 
åtkomst och/eller begränsning av åtkomst 
samt förande av viss behandlingsstatistik, 
avseende tillgång till andra myndigheters 
databaser med personuppgifter 

 Förvaltningschef   

1.15 Beslut om att teckna hyresavtal gällande p-
platser 

 Förvaltningschef   
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 PERSONALÄRENDEN (Stadsdirektörens vidaredelegering) 
Med anställande chef avses områdes-, verksamhets- respektive enhetschef, samt administrativ chef 
  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
1.16 Förhandla enligt MBL § 11-14 och 38 11-14 och 38 § 

MBL 
Stadsdirektören 
 

Beslutsfattande chef. 
Avseende § 14 i samråd 
med personalkontoret 

 

1.17 Överenskommelse med enskild arbetstagare 
om lön 

 Stadsdirektören 
 

Anställande chef  

1.18 Förbud mot bisyssla 8 § AB 
 

Stadsdirektören  Förvaltningschef  

1.19 Frågor rörande avstängning på grund av 
förseelse 

10 § AB Stadsdirektören 
 

Förvaltningschefen Ska anmälas vid beslut 

1.20 Frågor avseende disciplinpåföljd 11 § AB Stadsdirektören  
 

Förvaltningschef Ska anmälas vid beslut 

1.21 Beslut om uppsägning/avsked från 
arbetsgivarens sida 

33 § AB Stadsdirektören  
 

Förvaltningschef Ska anmälas vid beslut 

1.22 Förändring av organisation inom förvaltning 
som är av mindre principiell betydelse 

 Stadsdirektören med rätt att 
vidaredelegera 
 
 

Förvaltningschef Beslut fattas efter samråd 
med berörd nämnd 
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1.23 Anställande av arbetstagare inom respektive 
ansvarsområde  

 Stadsdirektören  
 

Anställande chef  

1.24 Anställningar av arbetsmarknadspolitiska skäl  Stadsdirektören 
 

Områdeschef 
Arbetsmarknads- och 
socialt stödstöd 

Ej berörd av vakansprövning 

1.25.1 Beslut att vakanspröva ledig befattning inom 
förvaltning upp till sex månader 

 Förvaltningschef   

1.25.2 
 

Beslut att vakanspröva ledig befattning inom 
förvaltning längre än sex månader 

 Kommunstyrelsens 
ordförande 

  

1.26.1 Tjänstledighet utan lön upp till sex månader  Förvaltningschef    

1.26.2 Tjänstledighet utan lön längre sex månader  Personalutskottet   

1.27 Tjänsteresa Utomlands  Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 Områdeschef  

1.28 Arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen,  3 kap 2 § AML 
 

 Stadsdirektören, med rätt 
att vidaredelegera 

Förvaltningschef med 
rätt att vidaredelegera,  
 Anställande chef 

Särskild delegation ska 
upprättas med varje chef 
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 HANTERING AV PERSONUPPGIFTER     
  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
1.29 Teckna avtal med personuppgiftsbiträde Art 28 GDPR 

3 kap 16 § BDL 
Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

  

1.30 Upprätta rapport efter personuppgiftsincident 
samt anmäla till IMY 

Art 33 GDPR 
3 kap 9 § BDL 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Personuppgiftshandläg
gare 

Anmälan ska göras till IMY 
senast 72 timmar efter att 
myndighet fick kännedom om 
incidenten 

1.31 Ta ut avgift för den registrerades begäran om 
information 

 
Vägra tillmötesgå begäran om information  

 

Avvisa begäran om information 

 

Art 12 GDPR 

 

4 kap 12 § 2 st 
BDL 

 

Art 12 GDPR 

 

 

     

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Områdeschef Förvaltningsbesvär enl 7 kap 2 
§ lag 2018:218 om kompl. 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning samt 
enl 7 kap 2 § Brottsdatalag 
(2018:1177). 
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1.32 

 

1.32.1 

 

 
1.32.2 

 

 
1.32.3 

 

 
1.32.4 

 

1.32.5 

Beslut om den registrerades rätt till 

 

- rättelse av person-uppgifter 

 

 
- radering av personuppgifter 

 

 
- begränsning av 

personuppgiftsbehandling 

 

- dataportabilitet 

 

- att göra invändningar 

 

 

Art 16 GDPR  
4 kap 9 § BDL 

 

Art 17 GDPR  
4 kap 10 § BDL 

 

Art 18 GDPR  
4 kap 10 § BDL 

 

Art 20 GDPR 

 

Art 21 GDPR 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera  

Områdeschef  

 

Se även 4 kap 11 § BDL 

 

Förvaltningsbesvär enl 7 kap 2 
§ lag 2018:218 om kompl. 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning samt 
enl 7 kap 2 § Brottsdatalag 
(2018:1177). 
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2. Utskottsärenden – som enligt 10 kap 4 § SoL kan delegeras till utskott men ej till 
tjänsteperson 

Ett beslutsfört utskott ska bestå av minst tre ledamöter eller ersättare som sitter i nämnden. (ASN Sociala utskott består av 5 ledamöter och 3 ersättare) 
 SOCIALTJÄNSTLAGEN     
  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
2.1 Förbjuda eller begränsa möjligheterna för en 

person som har sitt hem inom kommunen att 
i hemmet ta emot andras barn, när ett barns 
bästa kräver det 

5 kap 2 § SoL Utskott  Förbud omfattar inte fall då det 
med hänsyn till särskilda 
omständigheter är uppenbart 
befogat att ett barn tas emot i 
hemmet 

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

6 kap 6 § SoL Utskott  Ett beslut om att bereda en 
underårig vård i ett visst enskilt 
hem är att betrakta som ett 
medgivande enligt 
6 kap 6 §. Utredning av det 
enskilda hemmet ska alltid ske 
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2.2.1 Beslut om godkännande av jourhem 6 kap 6 § SoL Utskott  Socialnämnden får inte placera ett 
barn i ett sådant enskilt hem som 
vid upprepade tillfällen tar emot 
barn för tillgällning vård och 
fostran (jourhem) om inte 
förhållandena i det enskilda 
hemmet och förutsättningarna för 
vård i det är utredda av 
socialnämnd. 

2.3 Övervägande om vård i annat hem än det 
egna fortfarande behövs 

6 kap 8 § SoL Utskott  Övervägande är inte ett beslut. 
Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var sjätte 
månad är skyldig att överväga om 
vård enligt SoL fortfarande behövs. 
Den är tillämplig vid både SoL och 
privata placeringar 

2.4 Medgivande att ta emot ett barn för adoption 6 kap 6 § Sol 
och 6 kap 12 § 
SoL 

Utskott   

2.5 Återkallelse av medgivande att ta emot 
adoptivbarn 

6 kap 13 § SoL Utskott   

2.6 Vägran att samtycka till att 
adoptionsförfarandet får fortsätta 

6 kap 14 § SoL Utskott   

2.6.1 Godkänna att utländsk myndighet placerar ett 
barn i staden  

6 kap. 11a§ SoL Utskott   



 

Dokumentbeteckning 
Delegationsordning ASN 
 

Handlingen förvaras 
Diarie: ASN 
Diarienummer 
ASN 2020/00129 002 

Antaget av/Ansvarig 
Arbetsmarknads- och socialnämnden  
2020-05-27 § 160 

Handläggare/Förvaltning  
Förvaltningschef, ASF 

Datum 
2021-10-28 § 133 
Ersätter 
2021-08-30 § 111, 2021-06-23 § 93, 2021-04-29 § 60, 2021-02-24 § 25, 
2020-09-21 § 262, 2020-06-17 § 198, 2020-05-27 § 160 

 

22 
 

2.6.2 Placera ett barn i ett annat land  6 kap. 11b§ SoL Utskott   

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

9 kap 3 § SoL Utskott  Ev. kan även polisanmälan göras, se 
13.30 
Beslut om återkrav – se 4.6 och 4.7 

 LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA (LVU)   

  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
2.8 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om 

vård enligt LVU 
4 § LVU Utskott   

2.9 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
barn och ungdom under 20 år 

6 § 1 st LVU Utskott  Se även 3.1 angående möjlighet för 
ordföranden eller annan som 
nämnden förordnat att fatta 
sådant beslut 

2.10 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
barn när svensk domstol inte är behörig att 
besluta om beredande av vård 

6a § LVU Utskott Se även 3.1 angående 
möjlighet för 
ordföranden eller 
annan som nämnden 
förordnat att fatta 
sådant beslut. 

Avser minderåriga barn med 
hemvist utomlands eller med 
okänd hemvist 
 

2.9.1 
2.11 
 

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om 
fortsatt omhändertagande för tillfällig vård 
enligt 6a § LVU 

9 a § LVU Utskott   
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2.11.1 Beslut om upphörande av fortsatt 
omhändertagande för tillfällig vård enligt 6a § 
LVU 

9 b § LVU Utskott   

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

11 § 1 st LVU Utskott  Jämför 3.2 och 3.3 

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

11 § 2 st LVU Utskott  Jämför 3.2 och 3.3 

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

13 § 1 st LVU Utskott  Jämför 2.3 

2.15 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska 
upphöra 

13 § 2 st LVU Utskott   

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

13 § 3 st LVU Utskott  När den unge har varit placerad i 
samma familjehem under tre år 
från det att placeringen 
verkställdes, ska socialnämnden 
särskilt överväga om det finns skäl 
att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap. 8 § 
föräldrabalken. Lag (2012:777). 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm#K6P8
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2.17 Övervägande om beslut av 
umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU Utskott  Kan enligt 10 kap 4 SoL delegeras 
till utskott, och nuvarande praxis 
anger att det ej strider mot 6 kap 
34 § 3 st KL (ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskilda, 
om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större 
vikt) 

2.18 Övervägande om beslut av hemlighållande av 
vistelseort enligt 14 § LVU fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU Utskott  Se ovan 

2.19 Beslut om upphörande av vård enligt LVU 21 § LVU Utskott   

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

22 § 1 st LVU Utskott  Beträffande kvarstående ansvar för 
kommun se Socialstyrelsens 
meddelandeblad 17/88 

2.21 Prövning av om beslut om förebyggande 
insats ska upphöra att gälla 

22 § 3 st LVU Utskott  Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var sjätte 
månad ska pröva om insatsen 
fortfarande behövs 

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

22 § 3 st LVU Utskott   
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2.23 Ansöka hos förvaltningsrätt om 
flyttningsförbud 

24 § LVU Utskott  Jämför 25 § LVU 

2.24 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs 

26 § 1 st LVU Utskott  Jämför 2.3 

2.25 Beslut om flyttningsförbud ska upphöra 26 § 2 st LVU Utskott   

2.26 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st LVU Utskott  Jämför 3.4 

2.27 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om 
utreseförbud  

31 b § LVU Utskott   

2.27.1 Prövning om utreseförbud enligt 31 a §ska 
kvarstå  

31 c § LVU Utskott  Prövning sker minst var 6:e månad 
  

2.27.2  Beslut om upphörande av utreseförbud 31 c § 2st LVU Utskott   

2.28 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU Utskott Se även 3.1 angående 
möjlighet för 
ordföranden eller 
annan som nämnden 
förordnat att fatta 
sådant beslut 
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2.28.1 Beslut om upphörande av tillfälligt 
utreseförbud 

31 g 2 st LVU    

2.29 Beslut om tillfälligt undantag från beslutat 
utreseförbud 

31 i § LVU Utskott  Beslutet får endast fattas om det 
inte finns någon risk för att barnet 
utsätts för de brott som framgår av 
31 a § LVU 

2.30 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning 

43 § 1. LVU Utskott  Se även 3.5 angående möjlighet för 
ordf. eller vice ordf. att fatta sådant 
beslut. 

 LAGEN OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM)   

  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
2.31 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om 

vård enligt LVM 
11 § LVM Utskott   

2.32 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
missbrukare 

13 § LVM Utskott  Beträffande kompletterande 
beslutanderätt se 3.7 
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 FÖRÄLDRABALKEN     

  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
2.33 Beslut att åtgärd vidtas utan hänsyn till den 

andra vårdnadshavarens samtycke om det 
krävs för barnets bästa avseende: 

- psykiatrisk eller psykologisk 
utredning eller behandling som omfattas av 
HSL 

- behandling i öppna former som ges 
med stöd av 4 kap 1 § SoL 

- utseende av kontaktperson eller en 
familj som avses i 3 kap 6b § 1 st. 
SoL 

6 kap 13a § FB Utskott  Gäller endast om barnet har två 
vårdnadshavare och endast den 
ena samtycker till en åtgärd till 
stöd för barnet 

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

6 kap 20 § 2 st 
FB 

Utskott   
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3. Beslutanderätt enligt lag (så kallad kompletterande beslutanderätt) 
 

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 
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde 

 LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA (LVU)   

  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
3.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

ungdom under 20 år 
6 § 1 och 2 st 
LVU 

Utskottets ordf., vice ordf. 
eller annan ledamot som 
nämnden förordnat 

 Beslutet ska dokumenteras och 
skrivas under av beslutsfattaren. 
Muntliga beslut bör endast 
förekomma i sådana akuta 
situationer när dokumentation och 
underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i 
efterhand. För förordnande 
beslutade av ASN, se sist i detta 
dokument 

3.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
barn när svensk domstol inte är behörig att 
besluta om beredande av vård 

6a § LVU Utskottets ordf., vice ordf. 
eller annan ledamot som 
nämnden förordnat 

 Avser minderåriga barn med hemvist 
utomlands eller med okänd hemvist 
 
För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 
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3.3 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU Utskottets ordf., vice ordf. 
eller annan ledamot som 
nämnden förordnat 

 Avser minderåriga barn 
 
 

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

11 § 1 och 3 st 
LVU 

Utskottets ordf., vice ordf. 
eller annan ledamot som 
nämnden förordnat 

 För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

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

11 § 2 och 3 st 
LVU 

Utskottets ordf., vice ordf. 
eller annan ledamot som 
nämnden förordnat 

 För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

3.6 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 2 st LVU Utskottets ordf., vice ordf. 
eller annan ledamot som 
nämnden förordnat 

 För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

3.7 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning 

43 § 1. LVU Utskottets ordf., vice ordf.  OBS! Beslutanderätten kan inte 
delegeras till annan ledamot 
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3.8 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 
samt återkallande av polishandräckning 

43 § 2 st LVU Teamledare, Enhetschef 
samt Områdeschef 
myndighetsutövning, 
Familjestöd samt Vuxen- 
och beroendestöd. 
Utskottets ordf., vice ordf. 
eller annan ledamot som 
nämnden förordnat 

 
 
  

För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 
 
 

 LAGEN OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM)   

  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 

3.9 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
missbrukare 

13 § LVM Utskottets ordf., vice ordf. 
eller annan ledamot som 
nämnden förordnat 

 Beslutet ska dokumenteras och 
skrivas under av beslutsfattaren. 
Muntliga beslut bör endast 
förekomma i sådana akuta 
situationer när dokumentation och 
underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i 
efterhand. För förordnande 
beslutade av ASN, se sist i detta 
dokument 
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4. Beslutanderätt utifrån socialtjänstlagen – SoL 
Alla ansökningar om bistånd ska oavsett ändamål, prövas enligt 4 kap 1 § SoL för att den enskilde ska ha möjlighet att få sin sak rättsligt prövad. I vissa fall när avslag ges 
enligt 4 kap 1 § kan så speciella omständigheter föreligga att socialnämnden med stöd av 4 kap 2 § SoL beviljas bistånd. 
Bestämmelser avseende handläggning av försörjningsstöd antas årligen av Arbetsmarknads- och socialnämnden och gäller ett år i taget och är ett kompletterande 
dokument avseende delegering av beslutanderätt 
  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
4.1 Beslut i ärende om försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Delegat enligt 
”Bestämmelser 
avseende hand- 
läggning av 
försörjningsstöd” 
aktuellt verksamhets- 
år, Integrations- 
konsulent jämställd 
med socialsekreterare 

En individuell prövning ska alltid 
göras i biståndsärende 

4.1.1 Beslut bifall- gällande vissa ansökningar där 
utskott har delegation att bevilja enligt 
”Bestämmelser avseende handläggning av 
försörjningsstöd”. 

4 kap 1 § SoL Utskott   
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4.1.2 Beslut avslag- gällande ansökningar där 
utskott har delegation att bevilja enligt 
”Bestämmelser avseende handläggning av 
försörjningsstöd”. 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare Avslagsbeslut meddelas nämnden 
på sedvanligt sätt 

4.1.3 Beslut att bevilja minderåriga ungdomar med 
särskilda behov att få bli egen registerledare 
vid ansökan om ekonomiskt bistånd enligt SoL 
4 kap §1 

4 kap 1 § SoL Utskott   

4.1.4 Beslut att bevilja ungdomar med särskilda 
behov som studerar på gymnasiet och är i 
åldern 18-21 år att få bli egen registerledare 
vid ansökan om ekonomiskt bistånd enligt SoL 
4 kap §1 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare  

4.2 Beslut i ärende om försörjningsstöd med 
villkor om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärd  

4 kap 1 § SoL 
och 4 kap 4 § 
SoL 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare En individuell prövning ska alltid 
göras i biståndsärende 

4.3 Beslut i ärende om försörjningsstöd med 
vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 

4 kap 1 § SoL 
och 4 kap 5 § 
SoL 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare vid 
nybesök, Teamledare 

En individuell prövning ska alltid 
göras i biståndsärende 

4.4 Bistånd i form av förmedling av egna medel 4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare  

4.5 Borgensåtagande, avser hyreskontrakt 4 kap 2 § SoL Utskott   
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4.6 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap 1 § SoL 

9 kap 1 § och 
9 kap 2 § SoL 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare Föra talan i förvaltningsrätt – se 2.7 

4.7 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap 2 § SoL 

9 kap 2 § 2 st 
SoL 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare Föra talan i förvaltningsrätt – se 
2.7. Återkrav får endast ske om 
biståndet getts under villkor om 
återbetalning 

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

4 kap 1 § SoL Utskott  Jämför 2.2. Placeringar av barn och 
ungdom är så ingripande åtgärder, 
oavsett om de ges med stöd av SoL 
eller LVU, att de bör beslutas av 
utskott 

4.9 Beslut om tillfällig placering i nätverket eller 
jourhem för barn och ungdom eller 
familjehem 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare 
myndighetsutövning 
Familjestöd samt 
Vuxen- och 
beroendestöd 

Inte varaktig vård, högst fyra 
månader 

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

4 kap 1 § SoL Utskott  Jämför 4.8 
Avser inte beslut om placering på 
Kortbo, se 4.42 

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

4 kap 1 § SoL Utskottets ordf., vice ordf. 
eller annan ledamot som 
nämnden förordnat 

 För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 
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4.11.1 Beslut om bistånd åt ungdom i form av 
verksamhetslägenhet/träningslägenhet 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare Verksamhetslägenhet är en ny 
insats inom Resursforum 

4.12 Beslut om särskilt utsedd social-sekreterare 
som ansvarar för kontakterna med barnet 
eller den unge vid vård i ett familjehem eller 
ett hem för vård och boende 

6 kap 7 c § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare  

4.13.1 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och 
ungdom i samband med placering, under 
placeringstiden, vid omplacering eller 
flyttning från familjehem eller hem för vård 
eller boende enligt kommunens riktlinjer 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare/ 
Familjehems-
sekreterare 

 

4.13.2 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och 
ungdom i samband med placering, under 
placeringstiden, vid omplacering eller 
flyttning från familjehem eller hem för vård 
eller boende utöver kommunens riktlinjer 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 
 
 
 

  

4.14.1 Beslut om ekonomiskt bistånd till placerade 
barn i samband med umgänge 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare Avser umgängesresor, enstaka 
hotellnatt, matpengar etc. 
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4.14.2 Beslut om umgängesstöd till 
familjehemsplacerade barn 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare En särskilt utsedd person 
medverkar vid barnets umgänge 
med förälder som skydd och stöd. 

4.15 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller 
boende eller i familjehem eller externt 
stödboende 

4 kap 1 § SoL Utskott  OBS! Lagen om offentlig 
upphandling (1992:1528), men 
också kravet på individuell 
bedömning i biståndsärenden 

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

4 kap 1 § SoL Utskottets ordf., vice ordf. 
eller annan ledamot som 
nämnden förordnat 

 För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

4.17.1 Beslut om ersättning till familjehem (arvode 
och omkostnadsersättning) enligt norm och 
riktlinjer 

 Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Familjehems-
sekreterare 

Uppdraget ska regleras genom avtal 
med familjehemmet. Se aktuellt 
cirkulär från SKR 

4.17.2 Beslut om ersättning till uppdragstagare 
(omkostnadsersättning) över norm och 
riktlinjer med maximalt belopp om 10 % av 
basbeloppet per år och uppdragstagare. 

 Enhetschef   

4.17.3 
 

Beslut om ersättning till familjehem (arvode 
och omkostnadsersättning) över norm och 
riktlinjer 

 Utskott   
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4.18.1 Beslut om tillfälligt extra arvode till 
familjehem för att kompensera 
inkomstbortfall vid tjänstledighet, upp till sex 
månader. 

 Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare  

4.18.2 Beslut om tillfälligt extra arvode till 
familjehem för att kompensera 
inkomstbortfall vid tjänstledighet, över sex 
månader” 

 Enhetschef   

4.18.3 Beslut om tillfälligt extra arvode till 
familjehem för att kompensera 
inkomstbortfall vid tjänstledighet, över 12 
månader 

 Utskott   

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

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  

4.20 Beslut om uppföljning (max två månader) när 
placering i hem för vård eller boende eller i 
familjehem avslutas (gäller barn) 

11 kap 4 b §, 4 c 
§ SoL 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare Om barnet bedöms vara i särskilt 
behov av stöd eller skydd, men 
samtycke saknas. Max två månader 
från att placeringen har upphört 
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4.20.1 Beslut om uppföljning (max två månader) av 
ett barns situation när en utredning avslutats 
utan beslut om insats. 

11 kap 4a §, 4c 
§ SoL 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare med 
särskild 
projektanställning 

Om barnet bedöms vara i särskilt 
behov av stöd eller skydd, men 
samtycke saknas. Max två månader 
från att utredningen har avslutats. 
Restriktivt. 

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

 Utskott  OBS! Lagen om offentlig 
upphandling (1992:1528) 

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

 Utskottets ordf., vice ordf. 
annan ledamot som 
nämnden förordnat 

 För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

4.22 Beslut om bistånd i form av boende i 
träningslägenhet eller på Tulpangården 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare   

4.22.1 Beslut om fortsatt bistånd av boende på 
tulpangården för den som redan har bistånd i 
form av boende på Tulpangården 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare   

4.23 Beslut om bistånd i form av beroendestöd för 
missbrukare 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare   

4.24.1 Beslut om bistånd i form av särskilda 
kostnader (inom Familjestöd) 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare Upp till 10 % av basbelopp per år 
och ärende 

 

4.24.2 Beslut om bistånd i form av särskilda 
kostnader (inom Vuxen- och beroendestöd) 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare Upp till 10 % av basbelopp per år 
och ärende 
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4.25 Beslut om bistånd i form av fickpengar till 
personer med bistånd i form av boende på 
hem för vård eller boende (vuxen) 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare   

4.26 Beslut om akutboende för en natt utanför 
kontorstid 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Stödteam, var för sig, 
Socialsekreterare inom 
Försörjnings-stöd 

Socialsekreterare inom 
utredningsgrupp Vuxen- och 
beroendestöd 

 

4.27 Beslut om akutboende upp till två veckor i 
egen regi 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare, 
Behandlings-
sekreterare inom 
Vuxenstödsteam 

Med egen regi avses boende på 
akutlogi Hedeäng och 
Tulpangården, Kriscentrums 
jourboende 
Boendestödsteam får besluta om 
en natt/enstaka dagar (lör-sön) 

4.28 Beslut om akutboende upp till två veckor 
utanför egen verksamhet  

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

4.29 Beslut om akutboende upp till två veckor i 
skyddat boende i egen regi 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare, 
Behandlings-
sekreterare inom 
Vuxenstödsteam 

Boendestödsteam får besluta om 
enstaka natt 

4.30 Beslut om akutboende upp till en vecka i 
skyddat boende utanför egen verksamhet 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

4.31 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-
familj 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare  
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4.32 Beslut om upphörande av kontaktperson/- 
kontaktfamilj /avlastningsfamilj 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  

4.33 Beslut om arvode och omkostnads-ersättning 
till kontaktperson/- familj/ avlastningsfamilj 
enligt norm och riktlinjer 

 Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Familjehems-
sekreterare 

Uppdraget ska regleras genom 
avtal. Se aktuellt cirkulär från 
Sveriges kommuner och regioner 

4.34 Beslut om arvode och omkostnads-ersättning 
till kontaktperson/- familj utöver norm och 
riktlinjer 

 Utskott  Uppdraget ska regleras genom 
avtal. Se aktuellt cirkulär från 
Sveriges kommuner och regioner 

4.35 Beslut om bistånd i form av samtal med 
socialsekreterare 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  

4.36 Beslut om bistånd i form av alkohol- och 
drogkontroll 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  

4.37 Beslut om bistånd i form av anhörigstöd 
Samtalsmottagningen Kraften 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  

4.38 Beslut om bistånd i form av samtalsstöd 
Samtalsmottagningen Kraften 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  

4.39 Bistånd i form av kvalificerad kontaktperson 4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare med 
särskild 
projektanställning 

 

4.40 Bistånd i form av familjeteam 4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  
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4.41 Bistånd i form av familjeteam intensiv 4 kap 1 SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare med 
särskild 
projektanställning 

 

4.42 
 

Beslut om bistånd i form av Kortbo 4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare  

4.43 Bistånd i form av Kortbo ”icke-boende”.  4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare 
 

 

4.44 Beslut om öppna insatser för barn över 15 år 
utan föräldrars samtycke 

3 kap 6 a § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare 1 kap 6a § SoL Om lämpligt och 
barnet begär/samtycker till det 

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

8 kap 1 § 2 st 
SoL och 6 kap 2 
§ SoF 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare, 
Administratör 

Se aktuellt cirkulär från Sveriges 
kommuner och regioner 

4.46.1 Beslut om jämkning av ersättningsbelopp 
enligt 4.45. 

8 kap 1 § 2 st 
SoL och 6 kap 2 
§ SoF 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef Se aktuellt cirkulär från Sveriges 
kommuner och regioner 

4.46.2 
 

Beslut om indrivning eller avskrivning av skuld 
enligt 4.45 och 4.46.1. 

9 kap 4 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Områdeschef  

4.47.1 Beslut om att begära ersättning för uppehälle 
(egenavgift) vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär när vård sker vid hem för 
vård eller boende eller i familjehem 

8 kap. 1 § 1 st. 
SoL och 6 kap. 1 
§ SoF 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare Gäller både SoL- och LVM- 
placeringar 
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4.47.2 Beslut om att begära ersättning för uppehälle 
(egenavgift) vid andra stöd- och hjälpinsatser 
än vård och behandling 

8 kap. 2 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare Avser t.ex. omvårdnadsboende och 
stödboende. Nivå ska vara skälig 

4.47.3 Beslut om att föra talan om ersättning hos 
förvaltningsrätt om återkrav enligt 8 kap. 1 
§ SoL 

9 kap. 3 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Områdeschef  

4.47.4 Beslut att efterge eller jämka egenavgift 
enligt 8 kap. 1 § 1 st. & 2 st SoL och 6 kap. 1 § 
SoF 

9 kap. 4 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

4.48 Beslut om framställning till försäkringskassa 
om ändring av betalningsmottagare för 
allmänt barnbidrag när barn är placerade 
utom hemmet 

4 § 3 st resp. 7 § 
Lag om allmänt 
barnbidrag 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare/ 
Familjehems-
sekreterare 

 

4.49 Beslut om framställan till centrala 
studiestödsnämnden (CSN) om ändring av 
betalningsmottagare för studiebidrag när 
barn är placerade utanför hemmet 

2 kap 33 § 
Studiestöds-
förordningen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare/ 
Familjehems-
sekreterare 
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4.50 Beslut om att underrätta försäkringskassa om 
att nämnden ska uppbära folkpension och 
barntillägg 

1-3 §§ 
Kungörelsen om 
rätt i vissa fall 
för kommun 
eller annan att 
uppbära folk- 
pension 
(1962:393) 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare/ 
Familjehems-
sekreterare 

 

4.51 Underrättelse till försäkringskassan om att 
barn med underhållsstöd placerats i 
familjehem eller HVB-hem respektive 
återflyttat till boföräldrar 

2 § 
Förordningen 
om 
underhållsstöd 
jämfört med 11 
§ lagen om 
underhållsstöd 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare/ 
Familjehems-
sekreterare 

 

4.52 Beslut om anmälan till försäkringskassa om 
att nämnden ska uppbära del av 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 och narkotika. 

106 kap. 13 § 
SFB 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  

4.53 Beslut om att underrätta försäkringskassa om 
att nämnden ska uppbära ersättning enligt 
AFL som ersättning för ekonomiskt bistånd 
som utgivits som förskott på förmån 

17 kap 1 § 
AFL, 9 kap 2 § 
SoL 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Ekonomihandläggare  
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4.54 Beslut om att föra talan om ersättning hos 
förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 2 § 
och 8 kap 1 § 1 och 2 st SoL 

9 kap 3 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

4.55 Beslut om eftergift av ersättnings-skyldighet, 
helt eller delvis, som avses i 9 kap 1 och 2 § 
och 8 kap 1 § 1 och 2 st SoL 

9 kap 4 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Områdeschef  

4.56 Beslut om att inleda utredning (barn) 11 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare Nämndens befogenheter och 
skyldigheter vid barnutredningar 
regleras i 11 kap 2 § SoL 

4.57 Beslut om att utredning inte ska inledas, att 
utredning ska avslutas utan åtgärd eller att 
inledd utredning ska läggas ned (barn och 
unga) 

11 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare med 
särskild 
projektanställning 
Familjestöd 
Teamledare 
myndighetsutövning 
Vuxen- och 
beroendestöd 

 

4.57.1 Beslut att avsluta utredning med bistånd 
enligt 4 kap 1 § SoL (där social.sek är delegat) 

11 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  

4.58 Beslut om att inleda utredning (vuxen) 11 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  

4.59 Beslut att avsluta utredning (vuxen) 11 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  
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4.60 Beslut om att utredning inte ska inledas, att 
utredning ska avslutas eller att inledd 
utredning ska läggas ned (vuxna) 

11 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare 
myndighetsutövning 

 

4.61 Beslut om att utredning inte ska föranleda 
åtgärd 

11 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare med 
särskild 
projektanställning 
Familjestöd 
Teamledare 
myndighetsutövning 
Vuxen- och 
beroendestöd 

 

4.62 Förlängning av utredningstid i ärenden som 
rör barn 

11 kap 2 § SoL Utskott   

4.63 Beslut om framställning om överflyttning av 
ärende till annan kommun 

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

4.64 Beslut i fråga om mottagande av ärende från 
annan kommun 

2a kap 10 § SoL Enhetschef   

4.65 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit 
familjehemsförälder 

6 kap 11 § SoL Enhetschef  Särskilt avtal bör ingås mellan 
nämnden och de nya vårdnads-
havarna.  

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

2 a kap 10 § SoL Teamledare   
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4.66.2 Beslut om att ansöka hos Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) om överflyttning av 
ärende till annan kommun 

2 a kap 11 § SoL Enhetschef   

4.66.3 Beslut om att överklaga Inspektionen för vård 
och omsorgs (IVO) beslut angående 
överflyttning av ärende till en annan kommun 

16 kap 4 § SoL Utskott   

4.67.1 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
behov av god man/förvaltare 

5 kap 3 § SoF Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare OBS! Ansökan om överflyttning av 
vårdnaden beslutas av nämnden 

4.67.2 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
att behov av god man/förvaltare inte längre 
föreligger 

5 kap 3 § SoF Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  

4.67.3 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
förhållanden beträffande förvaltningen av 
underårigs egendom 

5 kap 3 § SoF Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare Avser all slags egendom och 
inkomster inklusive tilläggspension 

4.68 Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap 2 § SoF Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  
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5. Beslutanderätt utifrån lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  
Se även avsnitt 1 Beslut som fattas av Utskott eller avsnitt 2 Beslut som fattas av utskottets ordf., vice ordf. eller annan ledamot som nämnden förordnat 

  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
5.1 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 § LVU Förvaltningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Enhetschef  

5.2 Beslut om att omedelbart omhänder-tagande 
enligt 6 § LVU ska upphöra 

9 § 3 st LVU Utskottets ordf., vice ordf. 
eller annan ledamot som 
nämnden förordnat 

 För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

5.3 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 Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare/ 
Familjehems-
sekreterare 

Till exempel kortare vistelse utom 
familjehemmet eller hemmet för 
vård och boende 

5.4 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud 
enligt 27 § LVU ska upphöra 

30 § 2 st LVU Utskottets ordf., vice ordf. 
eller annan ledamot som 
nämnden förordnat 

 Jämför 3.4 

För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

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

31 § LVU Utskott   

5.6 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare 
samt plats för läkarundersökningen 

32 § 1 st LVU Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  
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6. Beslutanderätt utifrån lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
6.1 Beslut om att inleda utredning enligt LVM 7 § LVM Förvaltningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Teamledare  

6.2 Beslut om att inte inleda utredning enligt 
LVM 

7 § LVM Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare  

6.3 Besluta om vilken tjänsteperson som ska 
svara för kontakterna med missbrukaren och 
olika vårdgivare 

8 § LVM Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare  

6.4 Beslut om läkarundersökning samt utse 
läkare för undersökningen 

9 § LVM Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare Beslut om läkarundersökning ska 
fattas om sådant inte är uppenbart 
obehövligt 

6.5 Begära utdrag ur journal förd inom hälso- och 
sjukvården 

7 § LVM Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  

6.6 Beslut om att omedelbart omhändertagande 
enligt 13 § LVM ska upphöra 

18b § LVM Utskottets ordf., vice ordf. 
eller annan ledamot som 
nämnden förordnat 

 För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

6.7 Beslut om att begära polishandräckning för 
att föra en missbrukare till läkarundersökning 

45 § 1. LVM Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare  

6.8 Beslut om att begära polishandräckning för 
inställelse vid LVM-hem eller sjukhus 

45 § 2. LVM Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare  
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7. Beslutanderätt utifrån Föräldrabalken (FB) 
Jämför 10 kap 5 § SoL 
  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
7.1 Beslut att inleda utredning om föräldraskap 2 kap 8a § FB Förvaltningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Enhetschef  

7.2 Beslut att inleda faderskapsutredning 2 kap 1 § FB Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

7.3 Godkännande av faderskapsbekräftelse och 
föräldraskapsbekräftelse 

1 kap 4 § 1 st FB Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare Se aktuella föreskrifter och 
allmänna råd hos Socialstyrelsen. 
(1988:6) Utredning ska anses inledd 
när nämnden fått födelseanmälan 
eller rätten förklarat en man inte 
vara far enligt 1 kap 2 § FB 

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

2 kap 1 § FB Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

7.5 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1 § FB Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

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

2 kap 9 § 1 st FB Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef Beslut att inte påbörja utredning 
eller att lägga ned en påbörjad 
utredning ligger på nämnden 
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7.7 Beslut att väcka talan och föra talan i mål om 
faderskap 

3 kap 5 § 2 st 
och 6 § 2 st FB 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

7.8 Beslut att godkänna föräldrars avtal om 
vårdnad, boende och umgänge 

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

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare Se aktuellt cirkulär från Sveriges 
kommuner och regioner (1998:174) 

7.9 Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om 
vårdnad, boende och umgänge 

6 kap 6 §, 14a § 
2 st, 15a § 3 st 

 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

7.10 Beslut om att utföra munskrap alternativt 
remittera till blodprovstagning 

2 kap 6 § FB Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

7.11 Lämnande av upplysningar till domstol i 
vårdnads-, boende- och umgängesmål 

6 kap 19 § FB Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

7.11.1 Lämnande av utredning till domstol i 
adoptionsärende 

4 kap 14 § FB Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

7.12 Svar på remiss avseende samarbetssamtal i 
mål gällande vårdnad, boende och/eller 
umgänge 

6 kap 18 § FB Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  

7.13 Beslut om att lämna upplysning inför 
interimistiskt beslut i tingsrätt beträffande 
vårdnad, boende eller umgänge 

6 kap 20 § FB Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare Snabbupplysning Se 2.27 

7.14 Beslut att utse utredare i vårdnads-, boende- 
och umgängesärenden samt samarbetssamtal 

6 kap 19 § 2 st 
FB 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

7.14.1 Beslut att utse utredare i ärenden om 
adoption 

4 kap 14 § FB Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

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

7 kap 7 § 2 st FB Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare Se aktuellt cirkulär från Sveriges 
kommuner och regioner 

7.16 Beslut om samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande 

6 kap 14 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  

7.17 Beslut om att till domstol lämna yttrade 
gällande nämndens möjlighet till 
umgängesstöd 

6 kap 15c § FB Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  

7.18.1 Beslut om arvode och omkostnads-ersättning 
till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 
norm och riktlinjer. 

F d familjehem omfattas inte, se 4.65 

 Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare 5 % av prisbasbeloppet per månad 
och 100 kr per månad i 
schablonbelopp som 
omkostnadsersättning samt 18:50 
kr per mil i reseersättning 

7.18.2 Beslut om arvode och omkostnads-ersättning 
till särskilt förordnad vårdnadshavare utöver 
norm och riktlinjer 

F d familjehem omfattas inte, se 4.65 

 Utskott  5 % av prisbasbeloppet per månad 
och 100 kr per månad i 
schablonbelopp som 
omkostnadsersättning samt 18:50 
kr per mil i reseersättning  
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8. Beslutanderätt utifrån offentlighets och sekretesslagen (OSL) 
Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta 

  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
8.1.1 Beslut om utlämnande av allmän handling 

som rör enskilds förhållande, till enskild eller 
annan myndighet, där den enskilde har 
samtyckt till att handlingen lämnas ut 

12 kap 2 § 1 st 
OSL 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

8.1.2 Beslut om utlämnande av allmän handling 
som rör enskilds förhållande, till enskild eller 
annan myndighet, där den enskilde har 
samtyckt till att handlingen lämnas ut, med 
förbehåll 

12 kap 2 § 2 st 
OSL 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

8.1.3 Beslut om utlämnande av allmän handling 
som rör enskilds förhållande, till enskild eller 
annan myndighet, med förbehåll. 

10 kap 14 § OSL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef Gäller ej utlämnande mellan 
myndigheter utan endast efter 
ansökan från enskild. 

8.2 Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga myndigheter för 
forskningsändamål 

12 kap 6 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Områdeschef  
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8.3 Beslut om att avslå eller delvis avslå begäran 
från enskild eller annan myndighet att 
utlämna allmän handling till skydd för 
allmännas ekonomiska intresse; upphandling 

19 kap OSL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

 

8.4 Beslut om att avslå eller delvis avslå begäran 
från enskild eller annan myndighet att 
utlämna allmän handling till skydd för enskild; 
hälsa och sexualliv, förföljda personer, 
utlännings säkerhet i vissa fall 

21 kap OSL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef 

 

 

8.5 Beslut om att avslå eller delvis avslå begäran 
från enskild eller annan myndighet att 
utlämna allmän handling till skydd för enskild; 
hälso- och sjukvård och annan medicinsk 
verksamhet m m 

25 kap OSL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

8.6 Beslut om att avslå eller delvis avslå begäran 
från enskild eller annan myndighet att 
utlämna allmän handling till skydd för enskild; 
socialtjänst, kommunal bostadsförmedling, 
adoption m m 

26 kap OSL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  
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8.7 Beslut om att avslå eller delvis avslå begäran 
från enskild eller annan myndighet att 
utlämna allmän handling till skydd för enskild; 
utifrån tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen 
enskilds personliga och ekonomiska 
förhållanden 

30 kap 20 § OSL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Områdeschef 

 

 

8.8 Beslut om att avslå eller delvis avslå begäran 
från enskild eller annan myndighet att 
utlämna allmän handling till skydd för enskild; 
hos kommunal budget- och skuldrådgivare 
om enskilds personliga förhållande i samband 
med skuldsanering 

34 kap 6 § OSL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

8.9 Beslut om att avslå eller delvis avslå begäran 
från enskild eller annan myndighet att 
utlämna allmän handling till skydd för enskild; 
personalsocial/ 

-administrativ verksamhet hos anställande 
myndighet 

39 kap OSL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  
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9. Beslutanderätt utifrån Alkohollagen (2010:1622) 
  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
9.1 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten upp till 2 dagar 
8 kap 2 § 
alkohollagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  

9.2 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten 3 dagar och längre 

8 kap 2 § 
alkohollagen 

Utskott   

9.3 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten i särskilt brådskande fall 

8 kap 2 § 
alkohollagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Områdeschef  

9.3.1 Beslut om gemensam serveringsyta vid tillfälliga 
tillstånd till allmänheten upp till 2 dagar. 

8 kap. 14 § 
alkohollagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  

9.3.2 Beslut om gemensam serveringsyta vid tillfälliga 
tillstånd till allmänheten 3 dagar och längre. 

8 kap. 14 § 
alkohollagen 

Utskott   

9.4 Beslut om utvidgade och förändrade 
serveringstillstånd, förändrad serveringsyta 
samt uteserveringar 

8 kap 2 § 
alkohollagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  

9.5 Beslut om tillfälligt och permanent tillstånd till 
slutna sällskap 

8 kap 2 § 
alkohollagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  
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9.6 Beslut om utökning av serveringstid till senast 
kl. 02.00 

8 kap 2 § 
alkohollagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  

9.7 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd för 
cateringverksamhet till slutna sällskap avseende 
innehavare av befintligt serveringstillstånd 

8 kap 4 § 
alkohollagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  

9.8 Beslut om godkännande av serveringslokal för 
cateringverksamhet 

8 kap 4 § 
alkohollagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  

9.9 Beslut om tillfälligt tillstånd till allmänheten för 
provsmakning av alkoholdrycker 

8 kap 6 § 
alkohollagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  

9.10 Beslut med anledning av ansökan från 
konkursbo om att få fortsätta rörelsen 

9 kap 12 § 
alkohollagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  

9.11 Beslut om erinran 9 kap 17 § 
alkohollagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  

9.12 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd i de 
fall som avser ägarbyte, konkurs samt på 
tillståndshavarens egen begäran 

9 kap 18 § 1. 
alkohollagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  

9.13 Beslut om att inleda utredning om sanktioner 
och återkallelse 

9 kap 17 §,9 
kap 18 § 
alkohollagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  
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9.14 Beslut om att avskriva utredning om sanktioner 
och återkallelse 

9 kap 17 §,9 
kap 18 § 
alkohollagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  

9.15.1 Beslut om att avge yttrande till 
förvaltningsdomstol 

10 kap 1 § 
alkohollagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  

9.15.2 Beslut om att avge yttrande till 
förvaltningsdomstol, beslut fattat av 
nämnd/utskott 

10 kap 1 § 
alkohollagen 

Nämndens ordf., 
Utskottets ordf. 

  

9.16 Utlämnande av uppgift på begäran av annan 
tillsynsmyndighet 

9 kap 8 § 
alkohollagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  

9.17 Polisanmäla misstanke om brott som kommer 
till förvaltningens kännedom i verksamheten 
som tillståndsmyndighet 

9 kap 8 § 
alkohollagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Områdeschef  

10. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
10.1 Beslut om tillstånd till försäljning av 

tobaksvaror 
5 kap 3 §  Förvaltningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Områdeschef  

10.2 Beslut om tillfälligt tillstånd till försäljning av 
tobaksvaror under viss tid 

5 kap 3 §  Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  

10.3 Beslut om tillstånd till försäljning efter 
ansökan om konkursbo 

5 kap 9 §  Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  
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10.4 Beslut om begäran av upplysningar, 
handlingar, varuprover och liknande som 
behövs för myndighetens tillsyn 

7 kap 17 §  Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  

10.5 Beslut om förelägganden och förbud utom 
avseende förbud mot fortsatt verksamhet  

7 kap 9 §  
7 kap 12 §  

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Områdeschef  

10.6 Beslut om vite samt försäljningsförbud 7 kap 13 §  
7 kap 15 §  

Utskott   

10.7 Beslut om återkallelse av försäljningstillstånd 7 kap 10 § 2-4 
pp 

Utskott   

10.8 Beslut om återkallelse av försäljningstillstånd 
då tillståndet inte längre utnyttjas 

7 kap 10 § 1 p Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare  

 

11. Beslutanderätt utifrån Spellag (2018:1138) 
  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
11.1 Avge yttrande till Spelinspektionen  Spellagen Förvaltningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Alkoholhandläggare  
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12. Beslutanderätt utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
12.1 Ansvar för rutiner gällande att kontakt med 

läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal tas, när en patients 
tillstånd erfordrar det 

24 § 1. HSL samt 
SOSFS 1997:10 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS), 
Omsorgsförvaltningen 

 Utökat ansvar för MAS, ASN 
2014/181 

12.2 Ansvar för rutiner gällande dokumentation 
enligt patientdatalagen (2008:355) 

24 § HSL och 6 § 
2 Åliggande-
förordningen 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, 
Omsorgsförvaltningen 

  

12.3 Ansvar för rutiner kring delegationer gällande 
att sjukvårdsåtgärder är förenliga med 
säkerhet för patienten 

24 § 2. HSL Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, 
Omsorgsförvaltningen 

  

12.4 Samlat ledningsansvar samt svarar för 
verksamheten 

29 § HSL Områdeschef Vuxen- och 
beroendestöd 

  

12.5 Medicinskt ledningsansvar 30 § HSL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Områdeschef Vuxen- 
och beroendestöd 
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13. Överklaganden, Yttranden, Anmälningar m.m. till domstol, åklagarmyndighet och andra   
myndigheter 

  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
13.1 Utse ombud och utfärda fullmakter för denna 

att föra nämndens talan inför domstol och 
andra myndigheter samt vid förrättningar av 
skilda slag 

 Förvaltningschef   

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

10 kap 2 § SoL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 

Administrativ chef Socialnämnden ska själv eller 
genom ombud föra kommunens 
talan i mål och ärenden som enligt 
denna lag eller annan författning 
ankommer på socialnämnden 

13.3 Utse ombud att föra nämndens talan i 
ärenden eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

Enhetschef 
Administrativ chef 
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13.4 Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten samt 
avgivande av yttrande i SoL-, LVU- och LVM-
ärenden där ursprungsbeslutet fattats av 
delegat 

10 kap 1 § och 
2 § SoL, 
5 kap 2 § KL,  
6 kap 37 § och 
39 § 3. KL 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 Beslutet avser inte 
myndighetsutövning mot enskild i 
ärende av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt (Jämför 
RÅ 1994 ref 67) 

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

10 kap 1 § och 
2 § SoL, 
6 kap 37 § KL 

Ordförande  Beslut fattat av nämnd eller utskott 
men brådska råder eller nämnds-
/utskottssammanträdet kan inte 
avvaktas. 

13.6 Beslut om omprövning ska ske 45 § FL Delegat i ursprungsbeslut   

13.7 Omprövning av beslut 46 § FL Delegat i ursprungsbeslut   

13.8 Prövning av att överklagande skett i rätt tid 
och avvisning av överklagande som kommit in 
för sent 

45 § 1 st FL Teamledare   

13.9 Avvisande av ombud vid nämnds- 

 

14 § 2 st FL Ordförande   
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13.10 Yttrande till allmän domstol i brottmål 31 kap 1 § 1 st 
BrB 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare 
myndighetsutövning 
Familjestöd samt 
Vuxen- och 
beroendestöd. 

 

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

31 kap 2 § 1 st 
BrB 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

13.12 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

13.13 Yttrande till åklagarmyndighet och 
polismyndighet 

11 § LUL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare med 
särskild 
projektanställning 
Familjestöd 
Teamledare 
myndighetsutövning 
Vuxen- och 
beroendestöd 

 



 

Dokumentbeteckning 
Delegationsordning ASN 
 

Handlingen förvaras 
Diarie: ASN 
Diarienummer 
ASN 2020/00129 002 

Antaget av/Ansvarig 
Arbetsmarknads- och socialnämnden  
2020-05-27 § 160 

Handläggare/Förvaltning  
Förvaltningschef, ASF 

Datum 
2021-10-28 § 133 
Ersätter 
2021-08-30 § 111, 2021-06-23 § 93, 2021-04-29 § 60, 2021-02-24 § 25, 
2020-09-21 § 262, 2020-06-17 § 198, 2020-05-27 § 160 

 

62 
 

13.14 Yttrande till åklagare med anledning av 
eventuell utredning beträffande den som är 
under 15 år 

31 § och 33 § 
LVU 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare 
myndighetsutövning 
Familjestöd samt 
Vuxen- och 
beroendestöd. 

 

13.15 Begäran hos åklagare om förande av 
bevistalan 

37 § LVU Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

13.16 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § LOFB Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  

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

3 § LOFB och 7 § 
förordningen 
om offentligt 
bitr. 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

13.18 Yttrande enligt namnlagen 45 § och 46 § 
namnlagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  
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13.19 Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande vid samtycke 

 

 

 

 

 

 

 

6 kap 13 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare Se Sveriges kommuner och 
regioners cirkulär 1997:79 
”Ändringar vad gäller inter-
nationella adoptioner”. Det 
förutsätts att nämnden eller den 
ansvarige tjänstepersonen vid 
tvekan angående de rättsliga 
förutsättningarna för adoptionens 
genomförande konsulterar den 
förmedlande 
adoptionsorganisationen och 
myndigheten för internationella 
adoptionsfrågor (MIA) 
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13.20 Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande vid ej samtycke 

6 kap 13 § SoL Utskott  Se Sveriges kommuner och 
regioners cirkulär 1997:79 
”Ändringar vad gäller inter-
nationella adoptioner”. Det 
förutsätts att nämnden eller den 
ansvarige tjänstepersonen vid 
tvekan angående de rättsliga 
förutsättningarna för adoptionens 
genomförande konsulterar den 
förmedlande 
adoptionsorganisationen och 
myndigheten för internationella 
adoptionsfrågor (MIA) 

13.21 Yttrande i körkortsärende 3 kap 8 § och 

5 kap 2 § 
körkortsför-

 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  

13.22 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av 
pass utan vårdnadshavarens medgivande 

3 § 2 st pass-
förordning en 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialsekreterare  

13.23 Yttrande i ärenden om förordnande av god 
man eller förvaltare för någon som fyllt 16 år 

11 kap 16 § 

2 st FB 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare 
myndighetsutövning 0-
18 år 
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13.24 Upplysningar i vapenärende  Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare Uppgifter får endast lämnas ut om 
den enskilda har samtyckt till det 
(JO 1983/84 s 188 f) 

13.25 Yttrade i vapenärende  Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare  

13.25.1 Yttrande avseende ansökan om antagning till 
allmänna Hemvärnet 

 Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Teamledare Hemvärnsförordning 1997:146 § 5 

13.26 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 29 § smitt-
skyddslagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

13.27 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 31 § 1 st smitt-
skyddslagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef  

13.28 Dödsboanmälan 20 kap 8a § ÄB Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Ekonomihandläggare 
med ansvar för 
dödsbohandläggning 

Handläggande kommun har rätt till 
ersättning för kostnaderna av 
dödsboet 

13.29 Beslut att ordna gravsättning 5 kap 2 § 
begravnings-
lagen 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Ekonomihandläggare 
med ansvar för 
dödsbohandläggning 

Handläggande kommun har rätt till 
ersättning för kostnaderna av 
dödsboet 

13.30 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 § SoL Utskott  Tillsynsmyndighet är Inspektionen 
för vård och omsorg, 
Socialstyrelsen, länsstyrelsen i 
respektive län, JO och JK. I första 
hand bör nämnden avge yttrande 
av principiell betydelse 
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13.31 Beslut om polisanmälan angående brott mot 
den egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, 
avgifter m m) 

12 kap 10 § SoL Områdeschef  Se även 2.7 avseende förande av 
talan i förvaltningsrätt avseende 
återkrav ekonomiskt bistånd 

13.32 Beslut om polisanmälan angående vissa brott 
mot underårig samt vissa grövre brott 

12 kap 10 § SoL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef Avser misstanke om brott enligt 
BrB 3, 4 och 6 kap samt misstanke 
om brott för vilket inte är 
föreskrivet lindrigare straff än 
fängelse ett år 

13.33 Rätt att på framställan erhålla utdrag ur 
Rikspolisstyrelsens polisregister om brott som 
föranlett någon annan påföljd än 
penningböter, avseende uppgifter för 
tillståndsgivning, vårdnadsfrågor, 
barnavårdsutredning, utseende av 
kontaktperson eller kontaktfamilj för barn 
och unga upp till 21 år, medgivande att ta 
emot barn samt adoption, åtgärder enligt LVU 
och LVM i vissa fall 

11 § 
Förordningen 
om belastnings-
register 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Alkoholhandläggare, 
Socialsekreterare, 
Familjehems-
sekreterare, 
Administratör 

 

13.34 Anmälan till tillsynsmyndighet av allvarlig 
skada eller sjukdom i samband med vård, 
behandling eller undersökning, Lex Maria 

24 § 3 HSL samt 
SOSFS 1997:10, 
SOSFS 2005:28 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, 
Omsorgsförvaltningen 

 Utökat ansvar för MAS, ASN 
2014/181 
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13.35 Yttrande gällande detaljplan/samråd som är 
av ringa betydelse för verksamheten 

7 kap 6 § KL Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Socialt ansvarig 
samordnare (SAS) 
Enhetschef 
administrativa enheten 

Som ej avser 3 kap 2 § SoL 

13.36 Yttrande till Förvaltningsdomstol/Kammarrätt 
vid överklagat beslut gällande SoL, LVU och 
LVM. 

10 kap 4 § SoL 

6 kap § 37 KL 

Delegat i ursprungsbeslut   

13.37 Ingå överenskommelse med annan kommun 
om att placera ensamkommande i annan 
kommun, alternativt i Trollhättans stad 

3 § 3st LMA 
2 kap. 1 § SoL 

Förvaltningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Enhetschef för 
Familjehemsenheten 

 

14. Kommungemensam Socialjour 
  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
 SOCIALTJÄNSTLAGEN, SoL     
14.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd och 

livsföring i övrigt enligt norm och vägledande 
bestämmelser 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Socialsekreterare i 
socialjouren 

En individuell bedömning skall alltid 
göras i biståndsärenden. Se 
”Bestämmelser avseende 
handläggning av försörjningsstöd” 
aktuellt verksamhetsår 
Motsvarar 4.1 

14.2 Beslut om att inleda utredning (vuxna) 11 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Socialsekreterare i 
socialjouren 

Motsvarar 4.58 
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14.3 Beslut om att inleda utredning (barn) 11 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Socialsekreterare i 
socialjouren 

Nämndens befogenheter och 
skyldigheter vid barnutredningar 
regleras i 
11 kap 2 § SoL. 
Motsvarar 4.56 

14.4 Beslut om att utredning inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska läggas ned (barn och vuxna) 

11 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Socialsekreterare i 
socialjouren 

Motsvarar 4.57 och 4.60 

14.5.1 Beslut om bistånd åt vuxna, barn och ungdom i 
form av vård (placering/ omplacering) i hem för 
vård eller boende, beräknad varaktighet högst 
en månad 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Socialsekreterare i 
socialjouren 

Motsvarar 4.10.1 och 4.10.2 
samt 4.16.1 och 4.16.2 

14.5.2 Beslut om bistånd åt vuxna, barn och ungdom i 
form av vård (placering/ omplacering) i hem för 
vård eller boende, beräknad varaktighet mer än 
en månad 

4 kap 1 § SoL Utskott  Motsvarar 4.10.1 och 4.10.2 
samt 4.16.1 och 4.16.2 

14.6 Beslut om bistånd i form av boende med stöd 4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Socialsekreterare i 
socialjouren 

Motsvarar 4.26 – 4.28 

14.7 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller 
familjehem 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Socialsekreterare i 
socialjouren 

Inte varaktig vård, högst fyra 
månader 
Motsvarar 4.9 
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 LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA, LVU   
14.8 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

ungdom under 20 år 
6 § 1 och 2 st LVU Utskottets ordf., vice ordf., 

annan ledamot som nämnden 
förordnat 

 Motsvarar 3.1 
För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

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

11 § 1 och 3 st LVU Utskottets ordf., vice ordf., 
annan ledamot som nämnden 
förordnat 

 Motsvarar 3.2 
För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

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

11 § 2 och 3 st LVU Utskottets ordf., vice ordf., 
annan ledamot som nämnden 
förordnat 

 Motsvarar 3.3 
För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

14.11 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare 
samt plats för läkarundersökningen 

32 § 1 st LVU Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Socialsekreterare i 
socialjouren 

Motsvarar 5.6 

14.12 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning 

43 § 1 p LVU Utskottets ordf., vice ordf.  Motsvarar 3.5 
För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

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

9 § 3 st LVU Utskottets ordf., vice ordf. eller 
annan ledamot som nämnden 
förordnat 

 Motsvarar 5.2 
För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 
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14.14 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 
Utskottets ordf., vice ordf., 
annan ledamot eller 
tjänsteperson som nämnden 
förordnat 

 Motsvarar 3.6 
För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

14.15 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st LVU Utskottet 
Utskottets ordf., vice ordf. eller 
annan ledamot som nämnden 
förordnat 

 Motsvarar 2.22 och 3.4  
För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

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

31 § LVU Utskott  Motsvarar 5.5 
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 Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM   
  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
14.17 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 
13 § LVM Utskottets ordf., vice ordf. 

eller annan ledamot som 
nämnden förordnat 

 Motsvarar 3.7 
För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

14.18 Beslut om att omedelbart omhändertagande 
enligt 13 § LVM ska upphöra 

18b § LVM Utskottets ordf., vice ordf. 
eller annan ledamot som 
nämnden förordnat 

 Motsvarar 6.6 
För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

14.19 Beslut om att inleda utredning om det finns skäl 
för tvångsvård 

7 § LVM Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Socialsekreterare i 
socialjouren 

Motsvarar 6.1 
För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

14.20 Beslut om läkarundersökning samt att utse 
läkare för läkarundersökning 

9 § LVM Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Socialsekreterare i 
socialjouren 

Beslut om läkarundersökning ska 
fattas om sådan inte är uppenbart 
obehövlig Motsvarar 6.4 

14.21 Beslut om att begära polishandräckning för att 
föra en missbrukare till läkarundersökning 

45 § 1 p LVM Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Socialsekreterare i 
socialjouren 

Motsvarar 6.7 
För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

14.22 Beslut om att begära polishandräckning för 
inställelse vid LVM-hem eller sjukhus 

45 § 2 p LVM Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Socialsekreterare i 
socialjouren 

Motsvarar 6.8 
För förordnande beslutade av ASN, 
se sist i detta dokument 

14.23 Beredande av vård vid omedelbart 
omhändertagande 

19 § LVM Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

Socialsekreterare i 
socialjouren 

Verkställighet 
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15. Beslut i ärendehantering av lex Sarah 
  Lagrum Delegat Vidaredelegering Anmärkning 
15.1 Utreda och avsluta utredning om 

missförhållande eller påtaglig risk för 
missförhållande 

14 kap 6 § 
SoL 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

SAS (Socialt ansvarig 
samordnare) 

Nämnden får 
regelbundet rapport om 
inkomna lex Sarah 
rapporter, utredningar, 
åtgärder och beslut. 

15.2 Anmäla ett allvarligt missförhållande eller 
en påtaglig risk för ett allvarligt 
missförhållande till Inspektionen för vård 
och omsorg 

14 kap 7 § 
SoL 

Förvaltningschef med rätt att 
vidaredelegera 

SAS (Socialt ansvarig 
samordnare) 

Nämnden får 
information kring 
anmälningar till IVO 
samt får ta del av IVO:s 
beslut. 

 

  



 

Dokumentbeteckning 
Delegationsordning ASN 
 

Handlingen förvaras 
Diarie: ASN 
Diarienummer 
ASN 2020/00129 002 

Antaget av/Ansvarig 
Arbetsmarknads- och socialnämnden  
2020-05-27 § 160 

Handläggare/Förvaltning  
Förvaltningschef, ASF 

Datum 
2021-10-28 § 133 
Ersätter 
2021-08-30 § 111, 2021-06-23 § 93, 2021-04-29 § 60, 2021-02-24 § 25, 
2020-09-21 § 262, 2020-06-17 § 198, 2020-05-27 § 160 

 

73 
 

1.1.1.1 Förordnanden (ASN 2021-02-24 § 25):  
• Ledamot Nina Ljungqvist (S) förordnas att fatta beslut i de ärenden som enligt delegeringsordningen kan förordnas av nämnd till annan ledamot. 

Förordnandet gäller då utskottets ordförande eller vice ordförande är förhindrad att fatta aktuellt beslut. 
• Arbetsmarknads- och socialnämnden förordnar följande personer att var för sig besluta om handräckning enligt 43 § 2 punkten lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt återkallande av handräckning: 
Enhetschef Familjestöd Mathias Engqvist, enhetschef Familjestöd Camilla Kozelka, teamledare Familjestöd Peter Rydén, teamledare Familjestöd 
Carina Persson, teamledare Familjestöd Therese Karlsson, teamledare Familjestöd Paula Hedström, teamledare Familjestöd Anna Elstad, 
teamledare Familjestöd Inga-Lill Carlsson, teamledare Familjestöd Björn Salthammer Wallin, enhetschef Familjestöd Anna-Karin Ödbrant, 
områdeschef Familjestöd Malin Hedelin. Enhetschef Vuxen- och beroendestöd Anna Eriksson Sjögärd, enhetschef vuxen- och 
beroendestödsteamet Frida Rutland, teamledare Vuxen- och beroendestödsteamet Christina Persson och områdeschef Anna Kindberg samt 
socialsekreterare i tjänst i Socialjouren: Eva Nilsson, Carina Gustavsson, Marika Axelsson, Gustaf Lundell och Annelie Berntsson Berg som 
ordinarie och som vikarier Therese Karlsson, Anna-Karin Ödbrant, Solveig Larsson, Pernilla Martinsson, Anette Calner och Inga-Lill Carlsson samt 
sociala utskottets ordförande Lars-Gunnar Andersson (S), dess vice ordförande Lars Muregård (M) och ledamot Nina Ljungqvist (S). 
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Förkortningar: 
AFL  Lag om allmän försäkring  LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga  
AB Allmänna bestämmelser   MBL Lagen om Medbestämmande i arbetslivet 
AML Arbetsmiljölagen   OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
BDL Brottsdatalagen   SKR Sveriges Kommuner och Regioner 
BrB Brottsbalken   SoF Socialtjänstförordningen 
FL Förvaltningslagen  SoL Socialtjänstlagen 
FB Föräldrabalken   ÄktB Äktenskapsbalken 
GDPR General Data Protection Regulation  ÄB Ärvdabalken 

(Dataskyddsförordningen)   
HSL Hälso- och sjukvårdslagen   
KL Kommunallagen   
LMA Lagen om mottagande av asylsökande 
LOFB Lagen om offentligt biträde 
LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 



Bilaga 1 
Arbetsmarknads- och socialnämndens 

delegeringsordning 

 

Beslut om personlig delegation 
 
Delegat:  …………………………………………. 

Personnummer: …………………………………………. 

Befattning:  …………………………………………. 

Verksamhet/enhet/område: …………………………………………. 

 
Förvaltningschefen delegerar med detta beslutanderätt till ovan namngivna person att fatta beslut i 
enlighet med gällande delegeringsordning. 
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till Arbetsmarknads- och socialnämnden. 
 
Trollhättan 20____________ 
 
 
 
………………………………………….   
Förvaltningschef 
  
 
 
Undertecknad har tagit emot beslutet om personlig delegation. Jag har tagit del av gällande riktlinjer för 
utövande av delegerad beslutanderätt. 
 
Trollhättan 20____________ 
 
 
………………………………………….  …………………………………………. 
Underskrift   Namnförtydligande 
 
Exp:  
Original till personalakt, Lönekontoret 
Kopia till berörd delegat       
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