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1. Beslutanderätt och delegation 

1.1. Allmänna regler om delegation 
Med delegation avses att myndigheten ger någon i uppdrag att fatta beslut på 
nämnden vägnar i vissa ärenden. Rätten att fatta självständiga beslut överförs 
alltså från nämnden till en delegat. Ett beslut som fattas med stöd av delegation 
gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat beslutet. Beslutet kan inte 
ändras på annat sätt än att ett nytt beslut fattas av nämnden. Nämnden kan dock 
alltid återkalla rätten att fatta beslut för en viss grupp av ärenden, för ett visst 
ärende eller för en viss delegat.  

Ett lämnat uppdrag att besluta på delegation kan återkallas, antingen generellt eller 
för ett visst ärende (Prop. 2016/17:171). Det är inte lagstiftarnas intentioner att 
nämnden utan särskilda skäl ska återta beslutanderätten i en fråga utan att detta 
kan ske i särskilt specifika fall. Som exempel kan nämnas när en fråga som kanske 
ansetts vara oproblematisk att delegera på grund av ändrade förhållanden kommit 
att bli politiskt känsligt. 

Delegaten kan också lämna över ärende till nämnden för ställningstagande. Detta 
ska ske om ärendet bedöms få principiell betydelse eller om andra skäl motiverar 
att ärendet ska förbehållas nämnden som till exempel vid jäv. Om ett beslut fattas 
av någon som inte har delegation i ärenden saknar detta beslut laga verkan, det vill 
säga det gäller inte. 

Delegaten har att fatta självständiga beslut inom det område som delegationen 
omfattar och bär också det fulla juridiska ansvaret för sina beslut. Beslutet är fattat 
i nämndens namn och nämnden kan därför inte i efterhand överpröva delegatens 
beslut och ändra det. Nämnden får heller inte utöva påtryckningar eller tvinga 
delegaten att fatta ett visst beslut.  

Regler om kommunalrättslig delegation finns i kommunallagens (KL) 6 kapitel 37-
39 §§. Där framgår det bland annat att nämnden får delegera rätten att fatta beslut 
till ett utskott, till en ledamot eller ersättare eller en anställd hos kommunen. Det 
går däremot inte att delegera till en grupp anställda eller en grupp bestående av 
både anställda och förtroendevalda. Detta kallas blandad delegering och är inte 
tillåten. 
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1.2. Delegationsbegränsningar i 
kommunallagen 

Enligt kommunallagen, 6 kap. 38 §, får beslutanderätten inte delegeras i följande 
slag av ärenden: 

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

• Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning 
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 

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

• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 
nämnden. 

• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. Exempel på 
sådana är föreskrifter som finns bland annat i socialtjänstlagen. 

Andra punkten innebär att någon delegation av ett yttrande vid ett överklagande 
inte kan ske när nämnden i sin helhet har fattat ett beslut. Har däremot det 
överklagade beslutet fattats efter delegation är det möjligt att delegera det beslutet. 
Rätten att avge sådana beslut bör delegeras till den delegationsnivå som fattat det 
ursprungliga beslutet men inte till en lägre nivå. 

Tredje punkten avser myndighetsutövning mot enskild där delegation ibland inte är 
tillåten. Om det ur ett verksamhetsperspektiv är en principiell viktig fråga ska 
ärendet inte omfattas av delegation. 

1.3. Delegationsbegränsningar i 
socialtjänstlagen 

I ärenden av integritetskänslig natur har man funnit skäl att införa begränsningar 
gällande möjligheten att delegera. Dessa begränsningar finns angivna i 10 kapitlet 
4 § socialtjänstlagen (SoL). I nämnda lagrum står det vilka ärendetyper som enbart 
kan delegeras till en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i 
nämnden (utskott). 
 
Ytterligare begränsningar finns i 10 kapitlet 5 § SoL. Lagrummet anger vilka 
ärendetyper enligt Föräldrabalken (FB) som kan delegeras. Det innebär att övriga 
beslut enligt FB inte kan delegeras. Som exempel på beslut som inte kan 
delegeras är beslut att inte påbörja en utredning eller lägga ned en påbörjad 
utredning om faderskap. Sådana ärenden måste beslutas av nämnden i sin helhet. 
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1.4. Delegation av beslut i brådskande ärenden 
där nämndens beslut inte kan avvaktas 

Om ett ärende är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas finns 
det i KL en regel som möjliggör att ordförande eller annan ledamot i nämnden att 
besluta i ärendet. Detta regleras i 6 kapitlet 39 § KL. 
Det är i dagsläget inte klart om det finns några begränsningar beträffande vilka 
beslut som i brådskande ärenden kan delegeras. I förarbetena till tidigare 
kommunallag (prop 1990/91:117 s. 205) framgår att ”Någon begränsning av 
möjligheterna att delegera enligt denna bestämmelse med hänsyn till ärendenas 
art finns inte.”  
Rättsläget är dock oklart och vägledande rättsliga avgöranden saknas ännu. 

Den här möjligheten till delegation enligt 6 kap. 39 § KL har betydelse bland annat 
vid överklaganden, yttranden vid överklaganden samt begäran om inhibition. Med 
hänsyn till osäkerheten på området och domstolarnas hantering av frågan bör 
denna typ av delegation undvikas i ärenden som gäller tvångsomhändertaganden. 

Ärenden som har avgjorts med stöd av 6 kap. 39 § KL ska anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde. 

1.5. Kompletterande beslutanderätt 
Det finns lagbestämmelser gällande kompletterande beslutanderätt. Syftet med 
dessa bestämmelser är att det ska kunna fattas snabba beslut när så behövs och 
regler om detta finns i lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av 
missbrukare (LVM). Ordföranden eller annan ledamot eller tjänsteman kan i 
förekommande fall utöva rätten att fatta beslut enligt kompletterande 
beslutanderätt. För att vara behörig att fatta beslut enligt kompletterande 
beslutanderätt måste den förtroendevalda vara ordinarie ledamot i nämnden. En 
uppräkning av ärendetyper där kompletterande beslutanderätt kan bli aktuell finns i 
kapitel 14 i delegationsförteckningen. 

En viktig skillnad mellan delegation i kommunalrättslig mening, det vill säga 
uppdrag att besluta på nämndens vägnar, och förordnande med stöd av 
bestämmelser i LVU och LVM är att vid delegation ska beslutanderätten normalt 
utövas av delegaten. Vid förordnande ska den kompletterande beslutanderätten 
endast utövas när nämndens beslut inte kan avvaktas. 

I lagstiftningen påtalas att vissa beslut med stöd av så kallad kompletterande 
beslutanderätt ska redovisas för nämnden. Så framgår till exempel av respektive 
lagrum att beslut om omedelbart omhändertagande (6 § LVU), beslut om var den 
unge ska vistas under vårdtiden (11 § LVU) och beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
(27 § LVU) ska anmälas för socialnämnden vid nästa sammanträde. I övrigt finns 
inga regler om vilka beslut som ska redovisas för nämnden. Socialstyrelsen 
rekommenderar dock att samtliga beslut som fattas med stöd av kompletterande 
beslutanderätt ska anmälas till nämnden.  
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1.6. Anmälan till nämnd 
Nämnden avgör själv hur beslut som fattats med ett stöd av ett delegationsuppdrag 
ska anmälas till nämnden. Nämnden kan dock inte ompröva eller fastställa det 
redan fattade beslutet. 

Denna rapporteringsskyldighet har två syften. Dels ska nämndledamöterna få 
information om beslut som fattas på delegation från nämnden, dels är det en 
möjlighet för nämnden att utöva en viss kontroll över hur delegationsuppdragen 
utförs. 

1.7. Överklagande av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt som beslut som tagits av 
nämnden i sin helhet. 
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1.8. Använda förkortningar och referenser i 
delegationslistan 

1.8.1. Lagar och förordningar 
BegrL Begravningslagen 

BrB Brottsbalken (1962:700) 

Ftjl Lag (1997:736) om färdtjänst 

FB Föräldrabalken (1949:381) 

FL Förvaltningslag (2017:900) 

KL Kommunallag (2017:725) 

LuL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

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

LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

NamnL Lag (2016:1013) om personnamn 

OSF Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 

SoL Socialtjänstlag (2001:453) 

SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

ÄB Ärvdabalken 

 

1.8.2. Övrigt 
CSN Centrala studiestödsnämnden 

FK Försäkringskassan 

HVB Hem för vård eller boende 

JO  Riksdagens ombudsmän (Justitieombudsmannen) 

RÅ Regeringsrättens årsbok 

SKR Sveriges kommuner och regioner 

IFO Individ- och familjeomsorg 
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2. Delegationsordning 

2.1. Ärenden enligt socialtjänstlagen  
– utredning 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
1.1 Beslut att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL gruppchef 

ansvarig handläggare 
 

1.2 Beslut att utredning inte ska 
inledas 

11 kap. 1 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

1.3 Beslut att inleda utredning 
oavsett vårdnadshavare, 
barnet eller den enskildes 
samtycke 

11 kap. 1-2 §§ 
SoL 

gruppchef 
ansvarig handläggare 

 

1.4 Beslut att inleda utredning 
efter en anmälan som rör 
barn och unga 

11 kap. 1 a § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
ansvarig handläggare 

 

1.5 Beslut att inte inleda 
utredning efter en anmälan 
som rör barn och unga 

11 kap. 1 a § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

1.6 Beslut att förlänga 
utredningstid i utredningar 
om nämnden behöver ingripa 
till ett barns skydd eller stöd 

11 kap. 2 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

1.7 Beslut att utredning inte ska 
föranleda åtgärd 

11 kap. 1 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
 
 

 

1.8 Beslut att uppföljning av 
barns situation ska ske när 
en utredning som gäller 
barnets behov av stöd eller 
skydd avslutas utan beslut 
om insats 

11 kap. 4 a § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

1.9 Beslut om uppföljning av 
barns situation då placering i 
familjehem eller HVB har 
upphört 

11 kap. 4 b § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

1.10 Beslut att avsluta uppföljning 
av barns situation då 
utredning avslutas utan 
beslut om insats 

11 kap. 4 c § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

1.11 Beslut att avsluta uppföljning 
av barns situation då 
placering i familjehem eller 
HVB har upphört 

11 kap. 4 c § SoL gruppchef 
 

 

1.12 Begära från annan kommun 
att de bistår med att slutföra 
inledd utredning 

11 kap. 4 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
1.13 Beslut att bistå annan 

kommun med att slutföra 
inledd utredning 

11 kap. 4 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

1.14 Beslut om framställning om 
överflyttning av ärende till 
annan kommun 

2a kap. 10 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

1.15 Beslut i fråga om mottagande 
från annan kommun 

2a kap. 10 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

1.16 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov 
av god man eller förvaltare 
enligt föräldrabalken 

5 kap. 3 § SoF gruppchef 
ansvarig handläggare 

 

1.17 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att 
behov av god man eller 
förvaltare inte längre finns 

5 kap. 3 § SoF gruppchef 
ansvarig handläggare 

 

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

5 kap. 3 § SoF verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
ansvarig handläggare 

 

1.19 Framställan till domstol om 
behov av målsägande-
biträde för underårig 
 

5 kap. 2 § SoF verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
ansvarig handläggare 
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2.2. Ärenden enligt socialtjänstlagen  
– ekonomiskt bistånd 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
2.1 Beslut om ärenden gällande 

försörjningsstöd 
4 kap. 1 § SoL verksamhetschef 

sektor social omsorg 
ansvarig handläggare 
socialjour 
budgetrådgivare 
administratör 

 

2.2 Beslut om villkor om praktik 
eller kompetenshöjande 
åtgärd 

4 kap. 1 och 4 §§ 
SoL 

verksamhetschef 
sektor social omsorg 
ansvarig handläggare 

 

2.3 Beslut om vägrande av eller 
nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 

4 kap. 1 och 5 §§ 
SoL 

verksamhetschef 
sektor social omsorg 
ansvarig handläggare 

 

2.4 Beslut i ärenden om 
ekonomiskt bistånd till 
livsföring i övrigt 
 
- enligt riktlinjer i ärenden av 
principiell natur 
 
- ekonomiskt bistånd 
 

 
 
 
 
4 kap. 1 § SoL 
 
 
4 kap. 2 § SoL 

 
 
 
 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
enhetschef sektor 
social omsorg 
ansvarig handläggare 

 

2.5 Beslut om bistånd i form av 
förmedling av egna medel 

4 kap. 1 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
enhetschef sektor 
social omsorg 

 

2.6 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. 1 § SoL 

9 kap. 1 § SoL sociala 
myndighetsnämnden 
 

 

2.7 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. 1 § SoL 

9 kap. 2 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
enhetschef sektor 
social omsorg 
ansvarig handläggare 

 

2.8 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. 2 § 

9 kap. 2 § 2 st 
SoL 

verksamhetschef 
sektor social omsorg 
enhetschef sektor 
social omsorg 
ansvarig handläggare 
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2.3. Ärende enligt socialtjänstlagen  
– bistånd övrigt 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
3.1 Beslut om bistånd åt barn i 

form av placering i jourhem, 
nätverkshem eller annat 
enskilt hem för tillfällig vård 
och fostran 

4 kap. 1 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

3.2 Beslut om bistånd i form av 
placering av barn i 
familjehem för stadigvarande 
fostran 

4 kap. 1 § SoL sociala 
myndighetsnämnden 

beslutet innebär 
medgivande enligt  
6 kap. 6 § SoL 

3.3 Beslut om upphörande av 
bistånd i form av familjehem 

4 kap. 1 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

3.4 Beslut om bistånd i form av 
stödboende för barn och 
unga mellan 16 år och 20 år 
 

4 kap. 1 § SoL beslut gällande unga 
mellan 16 år till och 
med 17 år beslutas 
av sociala 
myndighetsnämnden 
 
Beslut gällande unga 
mellan 18 år till och 
med 19 år beslutas 
av gruppchef 
 

Beslut om bistånd i forn av 
stödboende gällande 
unga mellan 16 år och 
med 17 år får fattas av 
ordförande, vice 
ordförande eller annan 
ledamot som nämnden 
förordnat när nämndens 
beslut inte kan avvaktas 

3.5 Beslut om att lämna 
medgivande till ett enskilt 
hem att ta emot ett barn för 
stadigvarande vård och 
fostran 
 

6 kap. 6 § SoL sociala  
myndighetsnämnden 

så kallad privatplacering 

3.6 Medgivande till jourhem 6 kap. 6 § SoL sociala  
myndighetsnämnden 

 

3.7 Beslut att godkänna att en 
utländsk myndighet placerar 
ett barn i Sverige 

6 kap. 11 a§ SoL 
 

sociala  
myndighetsnämnden 

 

3.8 Beslut att placera ett barn i 
ett annat land 

6 kap. 11 b§ SoL 
 

sociala  
myndighetsnämnden  

 

3.9 Beslut om bistånd till barn i 
form av placering i hem för 
vård eller boende 

4 kap. 1 § SoL sociala  
myndighetsnämnden 

Beslut om bistånd till 
placering i HVB får fattas 
av ordförande, vice 
ordförande eller annan 
ledamot som nämnden 
förordnat när nämndens 
beslut inte kan avvaktas 
 
När beslut om bistånd till 
placering i HVB har fattats 
av sociala 
myndighetsnämnden, 
ordförande, vice 
ordförande eller annan 
förordnad ledamot får 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
beslut om förlängning vid 
samma HVB eller 
omplacering till annat HVB 
fattas av gruppchef eller 
verksamhetschef IFO 

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

4 kap. 1 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

3.11 Beslut att utse särskilt utsedd 
socialsekreterare för placerat 
barn 

6 kap. 7 c § SoL gruppchef 
handläggare 

 

3.12 Överväga om fortsatt vård 
behövs för ett barn som är 
placerat med stöd av SoL 
eller är privatplacerat 

6 kap. 8 § SoL sociala 
myndighetsnämnden 

 

3.13 Överväga om det finns skäl 
att ansöka om 
flyttningsförbud enligt 24 § 
LVU när vårdnadshavare 
eller ungdom över 15 år 
begär att placeringen i ett 
sådant hem som avses i 6 
kap. 6 § SoL ska upphöra 

6 kap. 8 a § SoL Sociala 
myndighetsnämnden 

 

3.14 Överväga behov av 
överflyttning av vårdnaden 
för ett barn som är placerat i 
samma familjehem under 
minst två år 

6 kap. 8 b § SoL sociala 
myndighetsnämnden 

 

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

6 kap. 11 § SoL sociala 
myndighetsnämnden 

 

3.16 Beslut om bistånd åt vuxna i 
form av placering i 
familjehem, HVB eller 
kommunens egna 
verksamheter 

4 kap. 1 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

3.17 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson eller 
kontaktfamilj 

4 kap. 1 § SoL gruppchef 
 

 

3.18 Beslut om upphörande av 
bistånd i form av 
kontaktperson eller 
kontaktfamilj 

4 kap. 1 § SoL gruppchef 
socialsekreterare 
 

 

3.19 Beslut om bistånd i form av 
särskilt kvalificerad 
kontaktperson 

4 kap. 1 § SoL 
3 kap. 6 b § SoL 

gruppchef  

3.20 Beslut om förordnande och 
entledigande av 
kontaktperson och 
kontaktfamiljer 
 

4 kap. 1 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
3.21 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 
6 kap. 2-4 §§ SoF 

gruppchef 
ansvarig handläggare 

 

3.22 Beslut om eftergift (helt eller 
delvis) av 
ersättningsskyldigheten 
enligt 8 kap. 1 § SoL eller 9 
kap. 2 § SoL 

9 kap. 4 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 

 

3.23 Beslut om nedsatt avgift eller 
avgiftsbefrielse för enskild i 
vård och behandling för 
missbruk 

9 kap. 4 § SoL 
 

verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

3.24 Beslut om ersättning för 
uppehälle (egenavgift) vid 
stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär vid vård 
i HVB eller familjehem 
(vuxna) 

8 kap. 1 § SoL 
6 kap. 1 § SoF 

gruppchef 
ansvarig handläggare 

 

3.25 Beslut att anmäla till FK att 
nämnden ska uppbära 
sjukpenning för den som ska 
betala sitt uppehälle vid vård 
i HVB eller familjehem som 
ger vård eller behandling mot 
alkohol och narkotika 

6 kap. 1 § SoF 
106 kap. 38-39 
§§SFB 

gruppchef 
ansvarig handläggare 
 

 

3.26 Underrättelse till 
försäkringskassan om att 
barn med underhållsstöd 
placerats i familjehem eller 
HVB-hem respektive 
återflyttar till boförälder 

2 § förordningen 
om 
underhållsstöd 

gruppchef 
ansvarig handläggare 

 

3.27 Beslut om framställan om 
ändrad betalningsmottagare 
av studiebidraget för 
ungdomar som är placerade i 
familjehem eller HVB1 

2 kap. 33 § 2 st 
studiestöds-
förordningen 

gruppchef 
ansvarig handläggare 
 
 

 

3.28 Beslut att föra talan om 
ersättning hos 
förvaltningsrätt om med 
anledning av återkrav enligt 8 
kap. 1 § SoL eller 9 kap. 2 § 
SoL 

9 kap. 3 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
 
 

 

 
1 I ärenden där placering skett med stöd av LVU räcker det att kopia av LVU-domen sänds till CSN 
tillsammans med utdrag ur delegationsförteckningen och begäran om ändrad betalningsmottagare. När 
barn är placerat med stöd av SoL krävs antingen medgivande av vårdnadshavaren eller angivande av 
särskilda skäl som visat att vårdnadshavaren missbrukat bidraget eller på annat sätt inte är lämplig som 
betalningsmottagare. 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
3.29 Beslut om köp av extern 

öppenvård 
- till en kostnad av högst 50 
% av basbeloppet per månad 
- till högre kostnad än 50 % 
av basbeloppet per månad 

4 kap. 1 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 

 

3.30 Beslut om intern öppenvård 4 kap. 1 § SoL sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
socialsekreterare 

 

3.31 Beslut om intern öppenvård i 
form av stödboende för 
vuxna 

4 kap. 1 § SoL gruppchef 
socialsekreterare 

 

3.32 Beslut om internt jourboende 
för vuxna 

4 kap. 1 § SoL gruppchef 
socialsekreterare 
socialjour 

 

3.33 Beslut om socialt kontrakt 
 

4 kap. 1 § SoL gruppchef  

3.34 Beslut om extra omkostnad 
vid akutboende 
- till en kostnad av högst 50 
% av basbeloppet per månad 
under en period av högst en 
månad 
- till kostnad högre än 50 % 
av basbeloppet per månad 
eller längre period än en 
månad 

4 kap. 1 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
 
 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
 

 

3.35 Beslut om bistånd i samband 
med placering i, under eller 
upphörande av samhällsvård 
till en kostnad om max 10 
procent av basbeloppet per 
månad och person 

4 kap. 1 § SoL gruppchef  

3.36 Beslut om bistånd i form av 
behandling för vuxna på 
institution efter genomförd 
skyddstillsyn med föreskrift 
om särskild behandlingsplan 

4 kap. 1 § SoL gruppchef även så kallad 
kontraktsvård 
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2.4. Ärende enligt lagen om vård av unga (LVU) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
4.1 Beslut att ansöka hos 

förvaltningsrätt om vård 
enligt LVU 

4 § LVU sociala 
myndighetsutskottet 

 

4.2 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
personer under 20 år 

6 § LVU sociala 
myndighetsnämnden 

Se kompletterande 
beslutanderätt 
kapitel 15 

4.3 Beslut om att ansöka hos 
förvaltningsrätten om 
förlängning av 
utredningstiden vid 
omedelbart 
omhändertagande 

8 § LVU verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
 

 

4.4 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt  
6 § LVU ska upphöra 

9 § 3 stycket LVU ordförande, vice 
ordförande eller 
annan ledamot som 
nämnden förordnat  

 

4.5 Beslut hur vårdnaden ska 
ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden 

11 § 1 stycket 
LVU 

sociala 
myndighetsnämnden 

Se kompletterande 
beslutanderätt 
kapitel 15 

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

11 § 2 stycket 
LVU 

sociala 
myndighetsnämnden 

Se kompletterande 
beslutanderätt 
kapitel 15 

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

11 § 4 stycket 
LVU 

gruppchef  
ansvarig handläggare 
 
 
 

 

Till exempel kortare  
vistelse utom  
familjehemmet  
eller hemmet för vård  
eller boende, kortare  
utomlandsvistelser med 
mera 

4.8 Överväga om fortsatt vård 
behövs för den unge som är 
placerad med stöd av 2 § 
LVU 

13 § 2 stycket 
LVU 

sociala 
myndighetsnämnden 

 

4.9 Pröva om vård som beretts 
med stöd av 3 § LVU 
fortfarande behövs 
 

13 § 2 stycket 
LVU 

sociala 
myndighetsnämnden 

 

4.10 Överväga om ansökan om 
flyttningsförbud enligt 24 § 
LVU vid vårdens upphörande 

13 b § LVU sociala 
myndighetsnämnden 

 

4.11 Överväga behov av 
vårdnadsöverflyttning om ett 
barn varit placerat i samma 
familjehem under minst två 
år 

13 c § LVU sociala 
myndighetsnämnden 

 

4.12 Beslut om hur umgänge med 
den unge ska utövas 

14 § andra 
stycket 1 p LVU 

sociala 
myndighetsnämnden 

Beslut får fattas av 
ordförande, vice 
ordförande eller annan 
ledamot som nämnden 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
förordnat när nämndens 
beslut inte kan avvaktas 

4.13 Beslut om att den unges 
vistelseort inte ska röjas för 
föräldrar eller andra 
vårdnadshavare 

14 § andra 
stycket 2 p LVU 

sociala 
myndighetsnämnden 

Beslut får fattas av 
ordförande, vice 
ordförande eller annan 
ledamot som nämnden 
förordnat när nämndens 
beslut inte kan avvaktas. 

4.14 Överväga om restriktioner 
beträffande umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort 
enligt 14 § LVU fortfarande 
behövs 

14 § tredje stycket 
LVU 

sociala 
myndighetsnämnden 

 

4.15 Beslut om att vård med stöd 
av LVU ska upphöra 

21 § LVU sociala 
myndighetsnämnden 

 

4.16 Uppföljning av vård som 
upphör 

21 b § LVU sociala 
myndighetsnämnden 

Se 21 c § LVU, gällande 
utredningskontakter 

4.17 Beslut om kontaktperson 
eller öppen behandling med 
stöd av LVU 

22 § första stycket 
1 och 2 p LVU 

sociala 
myndighetsnämnden 

 

4.18 Pröva om behov av 
kontaktperson eller öppen 
behandling enligt 22 § LVU 
fortfarande behövs 

22 § tredje stycket 
LVU 

sociala 
myndighetsutskottet 

 

4.19 Beslut om att förebyggande 
insats enligt 22 § LVU ska 
upphöra 

22 § tredje stycket 
LVU 

sociala 
myndighetsnämnden 

 

4.20 Beslut att ansöka hos 
förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud  

24 § LVU sociala 
myndighetsnämnden 

 

4.21 Överväga om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § första stycket 
LVU 

sociala 
myndighetsnämnden 

 

4.22 Beslut om att upphäva 
flyttningsförbud 

26 § andra 
stycket LVU 

sociala 
myndighetsnämnden 

 

4.23 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § LVU sociala 
myndighetsnämnden 

Se kompletterande 
beslutanderätt 
kapitel 15 

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

30 § andra 
stycket LVU 

sociala 
myndighetsnämnden 

Beslut får fattas av 
ordförande, vice 
ordförande eller annan 
ledamot som nämnden 
förordnat när nämndens 
beslut inte kan avvaktas. 

4.25 Beslut om den unges 
umgänge med föräldrar eller 
vårdnadshavare efter beslut 
om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud 

31 § LVU verksamhetschef 
sektor social omsorg 

 

4.26 Beslut att ansöka hos 
förvaltningsrätt om 
utreseförbud så att den 
under 18 år förbjuds att föras 
utomlands eller lämna 
Sverige i syfte att ingå 
äktenskap, en 
äktenskapsliknande 

31 a § LVU sociala 
myndighetsnämnden 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
förbindelse eller 
könsstympas 

4.27 Beslut om tillfälligt 
utreseförbud så att den 
under 18 år förbjuds att föras 
utomlands eller lämna 
Sverige i syfte att ingå 
äktenskap, en 
äktenskapsliknande 
förbindelse eller 
könsstympas 

31 d § LVU sociala 
myndighetsnämnden 

Se kompletterande 
beslutanderätt, kapitel 15 

4.28 Beslut om tillfälligt undantag 
från utreseförbud 

31 i § LVU sociala 
myndighetsnämnden 

 

4.29 Beslut om läkarundersökning 
och att utse läkare samt plats 
för läkarundersökning 

32 § LVU verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
ansvarig handläggare 
socialjour 

 

4.30 Provtagning inför umgänge 32 a § LVU verksamhetschef 
gruppchef 

 

4.31 Provtagning inför 
upphörande av vård 

32 b § LVU verksamhetschef 
gruppchef 

 

4.32 Beslut att begära 
polishandräckning för att 
bereda läkare tillträde till den 
unges hem eller för att 
inställa den unge till 
läkarundersökning  

43 § 1 p LVU sociala 
myndighetsnämnden 

Se kompletterande 
beslutanderätt 
kapitel 15 

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

43 § 2 p LVU sociala 
myndighetsnämnden 

Se kompletterande 
beslutanderätt 
kapitel 15 
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2.5. Ärenden enligt lagen om vård av 
missbrukare (LVM) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
5.1 Beslut om att inleda 

utredning då socialtjänsten 
fått kännedom om att det kan 
finnas skäl att bereda någon 
tvångsvård 

7 § LVM verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
ansvarig handläggare 

 

5.2 Beslut om att utredning inte 
ska inledas eller att påbörjad 
utredning ska läggas ned 
alternativt övergå i en 
utredning enligt 11 kap. 1 § 
SoL 

7 § LVM verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

5.3 Beslut om läkarundersökning 
samt att utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
ansvarig handläggare 

 

5.4 Beslut om ansökan till 
förvaltningsrätten om vård 
enligt LVM 

11 § LVM sociala 
myndighetsnämnden 

 

5.5 Beslut om återkallande av 
ansökan om vård enligt LVM 

 Ordförande, vice 
ordförande eller 
annan ledamot som 
nämnden förordnat 

 

5.6 Omedelbart 
omhändertagande 

13 § LVM sociala 
myndighetsnämnden 

Se kompletterande 
beslutanderätt 
kapitel 15 

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

18 b § LVM Ordförande, vice 
ordförande eller 
annan ledamot som 
nämnden förordnat 

 

5.8 Beslut om att begära 
polishandräckning för att föra 
en person till beslutad 
läkarundersökning 

45 § 1 p LVM verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
 

 

5.9 Beslut om att begära 
polishandräckning för att föra 
den som ska beredas vård 
eller är omedelbart 
omhändertagen till LVM-hem 
eller sjukhus 

45 § 2 p LVM verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
socialjouren 

 

5.10 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 

46 § LVM sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
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2.6. Övriga ärenden IFO 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
6.1 Beslut om framställning till 

FK om ändring av 
betalningsmottagare för 
allmänt barnbidrag vid 
placering i enskilt hem eller 
HVB 

106 kap 6-7 §§ 
SFB 

ansvarig handläggare  

6.2 Beslut att underrätta 
försäkringskassan att 
nämnden ska uppbära 
ersättning enligt SFB 

107 kap. 5 § SFB 
9 kap. 2 § SoL 

ansvarig handläggare  

6.5 Avge yttrande till 
transportstyrelsen i 
körkortsärende 

3 kap. 8 § 
körkortsförordning
en (1998:980) 

ansvarig handläggare  

6.6 Avge yttrande till 
passmyndighet vid 
utfärdande av pass till barn 
under 18 år utan 
vårdnadshavarens 
medgivande 

3 § andra stycket 
passförordningen 
(1979:664) 

verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

6.7 Upplysningar till 
polismyndighet i 
vapenärenden 

 sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

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

6.8 Avge yttrande till polis eller 
åklagarmyndigheten 
avseende barn under 18 år 
som misstänks ha begått 
brott 

11 § LUL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

6.9 Yttrande till 
åklagarmyndigheten med 
anledning av eventuell 
utredning beträffande 
misstänkt under 15 år 

31 § LUL 
 

gruppchef  

6.10 Begäran hos åklagare om 
förande av bevistalan 

38 § LUL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

6.11 Lämnande av upplysningar 
och förslag på åtgärder till 
åklagaren, domstol eller 
kriminalvården 

6 § lag om 
särskild 
personutredning i 
brottsmål mm 
(1991:2041) 

ansvarig handläggare  

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

31 kap. 2 § första 
stycket BrB 

verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
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2.7. Ärenden enligt föräldrabalken och 
namnlagen 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.1 Godkännande av 
faderskapsbekräftelse enligt 
U-protokoll 

1 kap. 4 § 1 
stycket FB 

gruppchef 
familjerättssekreterare 
socialsekreterare 

 

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

2 kap. 1, 4-6 och  
8 §§ FB 

gruppchef 
familjerättssekreterare 

 

7.3 Beslut att lägga ner en 
påbörjad 
faderskapsutredning 

2 kap. 7 § FB Sociala 
myndighetsnämnden 

 

7.4 Beslut att återuppta nedlagd 
faderskapsutredning 

2 kap. 1, 4-6 och  
8 §§ FB 

gruppchef 
familjerättssekreterare 

 

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

2 kap. 9 § första 
stycket FB 
2 kap. 1, 4-6 och  
8 §§ FB 

gruppchef 
familjerättssekreterare 

 

7.6 Beslut att väcka och föra 
talan i mål om faderskap 

3 kap. 5 § andra 
stycket 
3 kap. 6 § andra 
stycket FB 

verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
familjerättssekreterare 

 

7.7 Beslut om att inleda 
utredning om fastställande av 
föräldraskap 

1 kap. 9 § FB 
2 kap. 8 a § FB 

gruppchef 
familjerättssekreterare 

 

7.8 Godkännande av 
föräldraskapsbekräftelse 
enligt U-protokoll 

1 kap. 9 § 2 
stycket FB 

 

gruppchef 
familjerättssekreterare 

 

7.9 Beslut att väcka och föra 
talan i mål om föräldraskap 

3 kap. 5 § 2 
stycket och 6 § 2 
stycket FB 

 

gruppchef 
familjerättssekreterare 

 

7.10 Genomföra utredning 
avseende adoption 

 

4 kap. 14 § FB familjerättssekreterare  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.11 Beslut om åtgärd till stöd för 
barnet utan ena 
vårdnadshavarens samtycke 

6 kap. 13 a § FB Sociala 
myndighetsnämnden 

Åtgärden gäller:  
1. psykiatrisk eller 
psykologisk utredning eller 
behandling som omfattas 
av hälso- och 
sjukvårdslagen. 
2. Behandling i öppna 
former som ges med stöd 
av 4 kap. 1 § SoL. 

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

4. insats enligt 9 § 4,5 
eller 6 LSS 

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

6 kap. 6, 14 a och 
15 a §§ FB 

gruppchef 
familjerättssekreterare 

 

7.13 Beslut att inte godkänna 
avtal om vårdnad, boende 
och umgänge 

6 kap. 6, 14 a och 
15 a §§ FB 

gruppchef 
familjerättssekreterare 
 

 

7.14 Lämnande av yttrande till 
tingsrätt inför beslut om 
umgängesstöd 

6 kap. 15 c § FB gruppchef 
familjerättssekreterare 

 

7.15 Beslut att utse person att 
medverka vid umgänge 

6 kap. 15 c FB gruppchef 
 

 

7.16 Beslut att utse utredare i 
vårdnads- och 
umgängesärenden 

6 kap. 19 § FB verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

7.17 Lämnande av upplysningar 
till tingsrätt i vårdnads-, 
boende – och umgängesmål 

 

6 kap. 19 § FB gruppchef 
familjerättssekreterare 
socialsekreterare 
 
 

 

7.18 Lämnande av upplysningar 
till tingsrätt inför interimistiska 
beslut i vårdnads-, boende- 
och umgängesmål 

 

6 kap. 20 § FB gruppchef 
familjerättssekreterare 
socialsekreterare 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.19 Beslut om att lämna 
medgivande till enskilt hem 
att ta emot barn med hemvist 
utomlands i syfte att 
adopteras av någon som inte 
är barnets förälder eller har 
vårdnaden om barnet 

6 kap. 12 § SoL Sociala 
myndighetsnämnden 

 

7.20 Beslut att återkalla 
medgivande att ta emot barn 
med hemvist utomlands i 
syfte att adopteras om 
förutsättningar för detta inte 
finns eller om det skulle 
strida mot barnets bästa 

6 kap. 13 § SoL Sociala 
myndighetsnämnden 

 

7.21 Beslut om samtycke till att 
adoptionsförfarandet får 
fortsätta vid internationella 
adoptioner 

6 kap. 14 § SoL gruppchef 
familjerättssekreterare 

 

 

7.22 Beslut att inte ge samtycke 
till att adoptionsförfarandet 
får fortsätta vid 
internationella adoptioner 

6 kap. 14 § SoL Sociala 
myndighetsnämnden 

 

7.23 Beslut om anmälan till 
överförmyndare om behov av 
god man eller förvaltare 

5 kap. 3 § SoF familjerättssekreterare 
socialsekreterare 

 

7.24 Anmälan till överförmyndare 
om att behov av förvaltare 
inte längre finns 

5 kap. 3 § SoF familjerättssekreterare 
socialsekreterare 

 

7.25 Yttranden i ärenden om 
förordnande av god man eller 
förvaltare till någon som har 
fyllt 16 år 

11 kap. 16 § FB familjerättssekreterare 
socialsekreterare 

 

7.26 Yttranden till domstol i 
ärenden enligt namnlagen 

44 och 45 §§ 
NamnL 

familjerättssekreterare  

7.27 Beslut att hos tingsrätten 
ansöka om vårdnadsöverflytt  

6 kap. 8 FB 
6 kap. 8a § FB 
6 kap. 9 § FB 
 

Sociala 
myndighetsnämnden 

 

7.28 Ansökan till tingsrätten om 
att utse en tillfällig 
vårdnadshavare 

6 kap. 10d § FB ordförande 
vice ordförande  
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2.8. Beslut om ekonomiska ersättningar till 
familjehem med mera 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
8.1 Beslut om arvodes- och 

omkostnadsersättning till 
familjehem för barn och unga 
vid stadigvarande vård och 
fostran 

- enligt SKR:s 
rekommendationer 

- utöver SKR:s 
rekommendationer 

  

 
 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

verksamhetschef 
sektor social omsorg 

 

8.2 Beslut om arvodes- och 
omkostnadsersättning vid 
tillfällig placering för barn och 
unga i jourhem, nätverkshem 
eller annat enskilt hem. 
 
- enligt SKR:s 
rekommendationer 
 
 
- utöver SKR:s 
rekommendationer 

 
 

 
 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 

 

8.3 Beslut om arvode- och 
omkostnadsersättning till 
familjehem för vuxna 

 verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

8.4 Beslut om ersättning vid 
inkomstbortfall 
- upp till sex månader  
 
- längre tid än sex månader 

 

 
 
 

verksamhetschef 
sektor social omsorg 
sociala 
myndighetsnämnden 

 

8.5 Beslut om ersättning för 
kostnader i samband med 
eller under placering, vid 
omplacering eller flytt från 
familjehem eller HVB 

4 kap. 1 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

8.6 Beslut om extern individuell 
handledning till familjehem 
 

 gruppchef  

8.7 Beslut om deltagande i 
utbildning anordnad av 
annan än socialkontoret 

 gruppchef  

8.8 Beslut om ersättning för 
resekostnader i samband 
med sådan utbildning 
 

 gruppchef  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
8.9 Beslut om ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst i 
samband med sådan 
utbildning 

 gruppchef  

8.10 Beslut om att ingå avtal med 
familjehem 

6 kap. 6 b § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

8.11 Beslut om att säga upp avtal 
med familjehem 

 verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

8 12 Beslut om att säga upp avtal 
med konsulentstödd 
verksamhet 

 verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

8.13 Beslut att ingå avtal med 
kontrakterade jourhem 

 verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

8.14 Beslut att säga upp avtal 
med kontrakterade jourhem 

 verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

8.15 Beslut att inleda utredning 
om familjehems lämplighet 

 gruppchef 
ansvarig handläggare 

 

8.16 Beslut att inte inleda 
utredning om familjehems 
lämplighet 

 
gruppchef 
 

 

8.17 Beslut om arvode- och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson eller 
kontaktfamilj 
 
- enligt SKR:s riktlinjer 
 
 
 
- över SKR:s riktlinjer 

 

verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
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2.9. Omsorg om äldre och funktionshindrade 
samt hälso- och sjukvård  

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
9.1 Beslut om att inleda 

utredning 
11 kap. 1 § SoL verksamhetschef 

enhetschef  
gruppchef 
biståndshandläggare 
LSS handläggare 
 

 

9.2 
Beslut om bistånd i form av 
hemtjänst 

- upp till 150 timmar per 
månad 

- mer än 150 timmar per 
månad 

4 kap. 1 § SoL 

sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef 
enhetschef  
biståndshandläggare 

sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef 
enhetschef  

Egenvård beviljas endast 
om egenvårdsplan finns 

 
 

9.3 Beslut om bistånd i form av 
särskild boendeform 

4 kap. 1 § SoL verksamhetschef 
enhetschef  
gruppchef 
biståndshandläggare 
LSS-handläggare 

 

9.4 Beslut med anledning av 
ansökan om insats i annan 
kommun (förhandsbesked) 

2 a kap. 8-9 
§§SoL 
4 kap. 1 § SoL 

sektorchef vård och 
omsorg 
enhetschef  
biståndshandläggare 

 

9.5 Beslut om bistånd i form av 
korttidsvistelse eller 
växelvård 

4 kap. 1 § SoL sektorchef vård och 
omsorg 
enhetschef  
biståndshandläggare 

 

9.6 Beslut om bistånd i form av 
plats i dagverksamhet 

4 kap. 1 § SoL verksamhetschef 
enhetschef  
gruppchef 
biståndshandläggare 
LSS handläggare 
 

  
 
 
 
 
 

 

9.7 Bistånd i form av boendestöd 4 kap. 1 § SoL verksamhetschef 
enhetschef  
gruppchef 
LSS handläggare 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
9.8 Beslut om bistånd i form av 

trygghetslarm 
4 kap. 1 § SoL sektorchef vård och 

omsorg 
enhetschef 
biståndshandläggare 
undersköterska / 
äldrelots 

 

9.9 Bedömning av behov av 
ledsagare vid transport med 
bårtaxi från särskilt boende 
då enhetschef ej är i tjänst 

 sektorchef vård och 
omsorg 
enhetschef 
sjuksköterska 

 

9.10  Beslut om kostnadsfri 
avlösning för närstående 
som vårdar 

4 kap. 1 § SoL sektorchef vård och 
omsorg 
enhetschef  
biståndshandläggare 

Maximalt 10 timmar inom 
tätorten 
maximalt 15 timmar 
utanför tätorten 

9.11 Beslut om bistånd i form av 
matdistribution 

4 kap. 1 § SoL sektorchef vård och 
omsorg 
enhetschef 
biståndshandläggare 

 

9.12 Beslut om bistånd i form av 
ledsagning 

4 kap 1 § SoL sektorchef vård och 
omsorg 
enhetschef  
biståndshandläggare 

 

9.13 Beslut om avgift 8 kap. 2 § SoL sektorchef vård och 
omsorg 
enhetschef  
biståndshandläggare 
administratör 
avgiftshandläggare 

 

9.14 Jämkning av avgift för 
hemtjänst, service och 
omvårdnad samt boende 

8 kap. 2 § SoL sektorchef vård och 
omsorg 
enhetschef  
biståndshandläggare 

 

9.15 Beslut om nedskrivning av 
eller befrielse från skuld 
avseende debiterad avgift 
inom äldre- och 
handikappområdet 

9 kap. 4 § SoL sociala 
myndighetsnämnden 

 

9.16 Beslut om köp av boende i 
annan kommun eller hos 
annan vårdgivare 

 sociala 
myndighetsnämnden 

 

9.17 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov 
av god man eller förvaltare 

5 kap. 3 § SoF sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef 
enhetschef  
gruppchef 
biståndshandläggare 
LSS handläggare 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
9.18 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om att 
behov av förvaltare eller god 
man inte längre föreligger 

5 kap. 3 § SoF sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef 
enhetschef 
gruppchef 
biståndshandläggare 
LSS handläggare 

 

9.19 Besluta om ersättning till 
vistelsekommun för 
verkställighet 

2a kap. 7 § SoL sektorchef vård och 
omsorg 
enhetschef  
 

 

2.10. Stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
10.1 Beslut om 

personkretstillhörighet 
1 och 7 §§ LSS sektorchef social 

omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
handläggare 
gruppchef 

Beslut om personkrets-
tillhörighet fattas inte 
särskilt utan är en del av 
beslutet om insats enligt 9 
§ LSS.  

10.3 Personliga assistans utöver 
assistansersättning enligt 
SFB 
 
-Upp till 50 tim / vecka 
 
-Över 50 tim / vecka 
 
 

7 § och 9 § 2p 
LSS 

 
 
 
 
handläggare 
 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

10.4 Ekonomiskt stöd för att 
bekosta personlig assistent 
vid tillfälligt utökade behov 
 

7 § och 9 § 2p 
LSS 

verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
handläggare 

 

10.5 Biträde av personlig assistent 
eller ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för sådan 
assistans. 
 
- Upp till 50 tim / vecka 
 
- Över 50 tim / vecka 

7 § och 9 § 2p 
LSS 

 
 
 
 
 
handläggare 
 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

10.6 Beslut om ersättning för 
faktiska merkostnader vid 
ordinarie assistents 
sjukfrånvaro 

9 § 2p LSS verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
10.7 Beslut om ledsagarservice 

 
- upp till 20 timmar per 
månad 
 
 
 
 
- mer än 20 timmar per 
månad 

7 § och 9 § 3p 
LSS 

 
 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
handläggare 
 
 
sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
 

 

10.8 Biträde av kontaktperson 7 § och 9 § 4p 
LSS 

sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
handläggare 
 

 

10.9 Beslut om förordnande samt 
entledigande av 
kontaktperson och stödfamilj 

 sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
socialsekreterare 
gruppchef 

Avser insatserna biträde 
av kontaktperson samt 
korttidsvistelse i stödfamilj 
enligt LSS 

10.10 Avlösarservice i hemmet 
 
- upp till 20 timmar per 
månad 
 
 
 
- mer än 20 timmar per 
månad 

7 § och 9 § 5p 
LSS 

 
 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
handläggare 
 
sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
 

 

10.11 Korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet 

7 § och 9 § 6p 
LSS 

sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 

 

10.12 Korttidstillsyn för skolungdom 
över 12 år utanför det egna 
hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov 

7 § och 9 § 7p 
LSS 

sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
handläggare 

 

10.13 Beslut om boende i 
familjehem för barn och 
ungdomar 

7 § och 9 § 8p 
LSS 

sociala 
myndighetsnämnden 

Utredning gällande 
familjehemmet ska 
bifogas till nämndens 
underlag 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
10.14 Beslut om boende i bostad 

med särskild service för barn 
och ungdomar 
 
- inom kommunens boenden 
 

- inom boenden som drivs av 
annan 

7 § och 9 § 8p 
LSS 

sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
handläggare 

sociala 
myndighetsnämnden  

 

10.15 Beslut om boende för vuxna i 
bostad med särskild service 
  
- inom kommunens boenden 
 
 
 
- inom boenden som drivs av 
annan 

7 § och 9 § 9p 
LSS 

sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
handläggare 
 
sociala 
myndighetsnämnden 

 

10.16 Beslut om kostnad för köpt 
plats i boende 
 

7 § och 9 § 9p 
LSS 

sociala 
myndighetsnämnden 

 

10.17 Beslut om daglig verksamhet 
för personer i yrkesverksam 
ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte 
utbildar sig 
 
- inom kommunens 
verksamhet 
 
 
 
 
 
- annan verksamhet 

7 § och 9 § 10p 
LSS 

 
 
 
 
 
sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
handläggare 
 
 
sociala 
myndighetsnämnden 

Avser personkrets 1 och 2 

10.18 Beslut om kostnad för köpt 
plats i daglig verksamhet 
 

 sociala 
myndighetsnämnden 

 

10.19 Beslut att göra hembesök 
hos den insatsberättigade 
när en närstående är 
personlig assistent 

9 c § LSS gruppchef 
handläggare 

 

10.20 Beslut om att utbetala 
assistansersättning till annan 
person än den som är 
berättigad till insatsen 

11 § LSS sociala 
myndighetsnämnden 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
10.21 Beslut om upphörande av 

insats enligt LSS 
 sektorchef social 

omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
LSS-handläggare 

 

10.22 Beslut om 
återbetalningsskyldighet 

12 § LSS sociala 
myndighetsnämnden 

Om ekonomisk ersättning 
till personlig assistans 
utbetalats av kommunen 
på oriktiga uppgifter 
 

10.23 Förhandsbesked om rätt till 
insats enligt LSS för person 
som inte är bosatt i 
kommunen 

16 § 2 st. LSS sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
 

 

10.24 Beslut om att utreda behoven 
för enskild på tillfälligt besök i 
kommunen och besluta om 
insatser enligt LSS 

16 § 3 st. LSS sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
LSS-handläggare 
 
 

 

10.25 Beslut om avgift från enskild 
avseende bostad, 
fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter 

19 § LSS sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
administratör 
avgiftshandläggare 

Enligt gällande taxa 
”insatser enligt LSS” 

10.26 Beslut om avgift från 
föräldrar vars barn är under 
18 år och får omvårdnad i ett 
annat hem än det egna 

20 § LSS 
5 § LSS-
förordningen 
6 kap. 2 § SoF 

sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
LSS-handläggare 

 

10.27 Beslut om eftergift (helt eller 
delvis) av 
ersättningsskyldigheten 
enligt 8 kap. 1 § SoL eller 9 
kap. 2 § SoL 

9 kap. 4 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 

 

10.28 Beslut om att anmäla behov 
av assistansersättning till 
försäkringskassan 

5 § lag om 
assistansersättnin
g (1993:389) 

Gruppchef 
handläggare 

Gäller under förutsättning 
att den enskilde ansökt 
om personlig assistent 
enligt LSS 

10.29 Beslut om ersättning till 
familjehem 

  Se punkt 8:1, 8:2 och 8:3 

10.30 Beslut om ersättning till 
kontaktperson eller 
kontaktfamilj 

  Se punkt 8:17 

10.31 Anmälan till överförmyndare 
att person om omfattas av 
LSS är i behov av 

15 § 6p LSS sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
förmyndare, förvaltare eller 
god man  

enhetschef bostad 
med särskild service 
enhetschef daglig 
verksamhet 
gruppchef 
handläggare 

10.32 Anmälan till överförmyndare 
att förmyndare, förvaltare 
eller god man inte längre 
behövs 

15 § 6p LSS sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
enhetschef daglig 
verksamhet 
gruppchef 
handläggare 
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2.11. Ärenden enligt GDPR, OSL & 
utlämnande av allmänna handlingar 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
11.1 Beslut om avslag på begäran 

om utlämnande av allmän 
handling till enskild eller 
annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till 
enskild 

6 kap. 3 § OSL 
10 kap. 3 § OSL 
10 kap. 14 § OSL 
26 kap. 1 § OSL 
39 kap. 3 § OSL 
2 kap. 12-13 §§ 
TF 
10 § OSF 
 

sektorchef social 
omsorg 
sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg  
gruppchef 

 

11.2 Beslut att ur personregistret 
lämna uppgifter till 
socialstyrelsen för angelägna 
statistiska ändamål 
 

12 kap. 5 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 

 

11.3 Beslut att lämna ut uppgifter 
ur personregistret till statliga 
myndigheter när detta begärs 
i forskningssyfte 

12 kap. 6 § SoL sektorchef social 
omsorg 
sektorchef vård och 
omsorg 
 

 

11.4 Beslut att lämna uppgifter om 
utgiven ekonomisk hjälp till 
annan myndighet om syftet 
är att undvika felaktiga 
utbetalningar från det 
allmänna eller en felaktig 
beskattning 
 

12 kap. 7 § SoL verksamhetschef 
sektor social omsorg 

 

11.5 Beslut om överklagande av 
annan myndighets beslut i 
ärende om utlämnande av 
allmän handling 

6 kap. 7 § andra 
stycket OSL 

verksamhetschef 
sektor social omsorg 
enhetschef 
försörjnings- och 
arbetsmarknads-
enheten 
 

 

11.6 Beslut om sekretess för 
uppgift till skydd för underårig 

12 kap. 3 § OSL sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
gruppchef 
 

 

11.7 Beslut om anonymitetsskydd 
för anmälare 

26 kap. 5 § OSL sektorchef social 
omsorg 
sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
11.8 Beslut enligt GDPR om: 

• Att ta ut avgift för eller 
vägra lämna uppgifter när 
begäran är orimlig eller 
ogrundad 

• Registrerades begäran om 
tillgång 

• Registrerades begäran om 
rättelse 

• Registrerades begäran om 
radering 

• Registrerades begäran om 
begränsning av behandling 
av personuppgifter 

• Anmälan av rättelse, 
radering eller begränsning 
av behandling 

• Rätt till dataportabilitet 
• Registrerades 

invändningar 
 

Artikel 12.5 samt 
15-21 GDPR 

sektorchef social 
omsorg 

 

11.9 Beslut att anmäla till 
tillsynsmyndighet eller 
polismyndighet om vanvård 
eller misshandel av djur eller 
om djuret uppvisar symtom 
på sjukdom eller är allvarligt 
skadat 

10 kap. 20 a § 
OSL 

verksamhetschef 
sektor vård och 
omsorg 
enhetschef LSS 
enhetschef 
försörjnings- och 
arbetsmarknads-
enheten 
gruppchef  

Lex Maja 
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2.12. Ärenden om överklaganden, yttranden 
och anmälningar 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
12.1 Beslut att föra talan i ärenden 

eller mål vid allmän domstol 
eller förvaltningsdomstol 
 

10 kap. 2 § SoL sektorchef social 
omsorg 
sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef social 
omsorg 

 

12.2 Beslut om att utse ombud att 
föra nämndens talan 

10 kap. 2 § SoL 
 

verksamhetschef social 
omsorg 

 

12.3 Ändring av beslut 37 och 38 §§ FL delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

12.4   Prövning av att överklagande 
inkommit i rätt tid och 
avvisning av överklagande 
som kommit in för sent 

45 § FL delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

12.5 Yttrande till 
förvaltningsdomstol vid 
överklagande 
 
- när ursprungsbeslutet 
fattats av tjänsteman 
 
 
 
 
- när urspungsbeslutet fattats 
av sociala 
myndighetsutskottet 

 

delegaten i 
ursprungsbeslutet 
närmast överordnad 
tjänsteman till den 
delegat som fattat 
beslutet som överklagas 

sociala 
myndighetsnämnden 

 

12.6 Överklagande och yrkande 
om inhibition när 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och detta 
beslut ursprungligen fattats 
av delegat  

 delegaten i 
ursprungsbeslutet 
närmast överordnad 
tjänsteman till den 
delegat som fattat 
beslutet som överklagas 
 

Om ursprungsbeslutet 
fattas av sociala 
myndighetsnämnden 
och ordinarie 
sammanträde inte kan 
avvaktas får beslut 
fattas av ordförande, 
vice ordförande eller 
annan ledamot som 
nämnden förordnat 
Överklagande och 
yrkande om inhibition i 
ärenden enligt LVU 
och LVM ska alltid 
beslutas av sociala 
myndighetsnämnden. 

12.7 Beslut att ansöka till 
Inspektionen för vård och 
omsorg avseende 
överflyttning av ärende till 
annan kommun 
 

2 kap. 11 § SoL verksamhetschef sektor 
social omsorg 
gruppchef 

 

12.8 Beslut att överklaga 
Inspektionen för vård och 

16 kap. 4 § SoL verksamhetschef sektor 
social omsorg 
gruppchef 

 



 

Delegationsordning för sociala myndighetsnämnden 

ti 

35 (39) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
omsorgs beslut om 
överflyttning av ärendet 

12.9 Avvisande av ombud eller 
biträde 

14 § FL sociala 
myndighetsnämnden 
verksamhetschef sektor 
social omsorg  

 

12.10 Yttranden i ärenden till 
tillsynsmyndighet  

 

verksamhetschef  
enhetschef  
försörjnings- och 
arbetsmarknadsenheten 

 

12.11 Anmälan av behov av 
offentligt biträde 

3 § lag om offentligt 
biträde (1996:1620) 

gruppchef 
ansvarig handläggare 

 

12.12 Yttrande till domstol över 
kostnadsräkning från 
offentligt biträde 

7 § förordning om 
offentligt biträde 

gruppchef  

12.13 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

6 kap. 9 § 
smittskyddslagen 
(2004:168) 

sektorchef social 
omsorg 
sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef sektor 
social omsorg 
MAS 

 
 

12.14 Anmälningsskyldighet enligt 
smittskyddslagen 

6 kap. 11-12 §§ 
smittskyddslagen 
(2004:168) 

sektorchef social 
omsorg 
sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef sektor 
social omsorg 
gruppchef 
MAS 

 

12.15 Beslut om polisanmälan 
angående misstanke om 
vissa brott mot barn samt 
vissa grövre brott 

12 kap. 10 § SoL 
10 kap. 18-23 §§ 
OSL 

sektorchef social 
omsorg 
sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef sektor 
social omsorg 
verksamhetschef sektor 
vård och omsorg 
gruppchef 
socialjour 

Avser misstanke om 
bland annat brott mot 
barn enligt 3, 4 och 6 
kap. BrB samt 
misstanke om brott för 
vilket inte är 
föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i ett 
år. Gäller såväl 
anmälan som 
uppgiftslämnande. 
Under icke kontorstid 
får joursekreterare 
fatta detta beslut. 

12.16 Redogörelse till inspektionen 
för vård och omsorg för 
verkställande av dom från 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt 

 sektorchef social 
omsorg 
sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef sektor 
social omsorg 

 

12.17 Redogörelse till Inspektionen 
för vård och omsorg 
avseende särskild avgift 
 

16 kap. 6 f-i §§ SoL 
28 f-i §§ LSS 

sektorchef social 
omsorg 
sektorchef vård och 
omsorg 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
12.18 Yttrande till 

förvaltningsdomstol i ärende 
angående särskild avgift 
 

16 kap. 6a § SoL 
28a § LSS 

sektorchef social 
omsorg 
sektorchef vård och 
omsorg 

 

12.19 Yttrande till domstol i 
brottsmål 

31 kap. 2 § BrB sektorchef social 
omsorg 
sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef sektor 
social omsorg  
gruppchef 

 

12.20 Dödsboanmälan 20 kap. 8 a § 
ärvdabalken 

verksamhetschef social 
omsorg 
enhetschef  
ansvarig handläggare 
administratör 

 

12.21 Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 § 
begravningslagen 

verksamhetschef social 
omsorg 
enhetschef  
ansvarig handläggare 
administratör 

 

12.22 Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den 
egna verksamheten  

12 kap. 10 § SoL 
10 kap. 18 § OSL 

KS  

12.23 Begära utdrag ur misstanke-, 
brotts- och 
belastningsregister hos 
polismyndighet 

Lag om 
misstankeregister  
5 § 2 p (1998:621) 
Lag om 
belastningsregister  
6 § 4 p (1998:620) 
11§ första stycket 8 
BRF 
4 § 10 MRF 

sektorchef social 
omsorg 
verksamhetschef sektor 
social omsorg 
gruppchef  
ansvarig handläggare 

 

12.24 Enligt lagreglerad 
uppgiftsskyldighet lämna 
begärda uppgifter ur 
socialregistret 

 gruppchef 
ansvarig handläggare 
administratör 

 

12.25 Beslut att anmäla till 
tillsynsmyndighet eller 
polismyndighet om vanvård 
eller misshandel av djur eller 
om djuret uppvisar symtom 
på sjukdom eller är allvarligt 
skadat 

10 kap. 20 a § OSL verksamhetschef sektor 
vård och omsorg 
enhetschef LSS 
enhetschef försörjnings- 
och arbetsmarknads-
enheten 
gruppchef  

Lex Maja 
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2.13. Färdtjänst  
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
13.1 Beslut om tillstånd till 

färdtjänst 
6-7 och 9 §§ FtjL sektorchef vård och 

omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
färdtjänsthandläggare 

 

13.2 Beslut om avsteg från 
gällande regelverk 

9 § FtjL sociala 
myndighetsutskottet 

 

13.3 Beslut om ledsagare 8 § FtjL sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
färdtjänsthandläggare 

 

13.4 Beslut om ändring av 
föreskrift eller villkor som 
innebär inskränkning 

12 § FtjL sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
färdtjänsthandläggare 

 

13.5 Beslut om återkallelse av 
tillstånd 

12 § FtjL sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
färdtjänsthandläggare 
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2.14. Riksfärdtjänst 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
14.1 Beslut om tillstånd till 

riksfärdtjänst 
4-5 §§ LrF sektorchef vård och 

omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
färdtjänsthandläggare 

 

14.2 Beslut om ledsagare 6 LrF sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
färdtjänsthandläggare 

 

14.3 Beslut om färdsätt 7 § LrF sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
färdtjänsthandläggare 

 

14.4 Beslut om ändring av 
föreskrift som innebär 
inskränkning 

9 § LrF sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
färdtjänsthandläggare 

 

14.5 Återkallande av tillstånd till 
riksfärdtjänst 

9 § LrF sektorchef vård och 
omsorg 
verksamhetschef 
sektor social omsorg 
färdtjänsthandläggare 
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2.15. Beslutanderätt enligt lag (så kallad 
kompletterande beslutanderätt) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslutanderätten får endast användas när nämndens beslut inte kan avvaktas 

15.1 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av den 
som är under 20 år 

6 § 1 och 2 st. 
LVU 

Ordförande, vice 
ordförande eller 
annan ledamot som 
nämnden förordnar 

 

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

11 § 1 och 3 st. 
LVU 

Ordförande, vice 
ordförande eller 
annan ledamot som 
nämnden förordnar 

 

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

11 § 2 och 3 st. 
LVU 

Ordförande, vice 
ordförande eller 
annan ledamot som 
nämnden förordnar 

 

15.4 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 
 
 
 

27 § 2 st. LVU Ordförande, vice 
ordförande eller 
annan ledamot som 
nämnden förordnar 

 

15.5 Beslut om tillfälligt 
utreseförbud att den under 
18 år förbjuds att föras 
utomlands eller lämna 
Sverige i syfte att ingå 
äktenskap, en 
äktenskapsliknande 
förbindelse eller 
könsstympas 

31 d § LVU Ordförande, vice 
ordförande eller 
annan ledamot som 
nämnden förordnar 

 

15.6 Beslut att begära 
polishandräckning för att 
bereda läkare tillträde till den 
unges hem eller för att föra 
den unge till 
läkarundersökningen 

43 § 1 p LVU Ordförande eller vice 
ordförande  

OBS!  
Beslutanderätten 
kan inte förordnas till 
annan ledamot 

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

43 § 2 p LVU Ordförande, vice 
ordförande eller 
annan ledamot som 
nämnden förordnar 

 

15.8 Beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt 
LVM 

13 § LVM Ordförande, vice 
ordförande eller 
annan ledamot som 
nämnden förordnar 
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