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Förkortningar och särskilda begreppsförklaringar 
 
 

Socialdirektör Chef för social- och omsorgskontoret 

Chef för individ- och 
familjeomsorg 

Chef som organisatoriskt är direkt underordnad socialdirektören. 

Resultatområdeschef Gemensam beteckning för chef inom respektive berört 
verksamhetsområde, som organisatoriskt är inordnad direkt under Chef 
för individ- och familjeomsorg. (Biträdande resultatområdeschef likställs 
med resultatområdeschef vid delegation). 

Resultatenhetschef/ 
Myndighetschef 

Beteckning för den chef inom respektive berört verksamhetsområde, som 
organisatoriskt är inordnad under resultatområdeschef. 

Enhetschef Chef för enhet utan resultatansvar 

Gruppledare Beteckning för befattning som organisatoriskt är inordnad under 
resultatenhetschef. 

AL Alkohollag (2010:1622) 

Ass Assistent 

BrB Brottsbalk (1962:700) 

Boutredare Boutredare handlägger dödsboutredningar, organisatoriskt placerad inom 
försörjningsstöd 

CSN Centrala studiestödsnämnden 

ErsF Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 

Famhemsekr Familjehemssekreterare 

Famrättsekr Familjerättssekreterare 

FB Föräldrabalk (1949:381) 

FHM Folkhälsomyndigheten 

FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291) 

FL Förvaltningslag (1986:223) 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 

Jourhemsansvarig Ansvarig för jourhem på placeringsenheten inom barn- och ungdom. 

Jourhemsekr Jourhemssekreterare 

KL Kommunallag (2017:725) 
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Kontaktsekr 

 
Kontaktsekreterare 

LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd 

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

LUL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 

Lagöverträdare 

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

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

NyErsF Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa 
utlänningar 

Ordförande Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald ordförande 

Presidie Består av ordinarie ordförande och den eller de som är 

vice ordförande 

Prisbasbelopp I enlighet med socialförsäkringsbalken – fastställs årsvis 

RB Rättegångsbalk (1942:740) 

Rech Resultatenhetschef 

Roch Resultatområdeschef 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110) 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting 

Soc ass Socialassistent 

Soc sekr Socialsekreterare 

SoL Socialtjänstlag (2001:453) 

SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

Tillståndshandläggare Tjänsteman med ansvar för beredning av ärenden enligt alkohol- och 
tobakslagen 

TobaksL Tobakslag (1993:581) 

Utskott Organ som består av förtroendevalda, valda bland ledamöterna och 
ersättarna i socialnämnden. 
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(vid) 

 
Vidaredelegering; rätt för socialdirektören i egenskap av delegat att i sin 
tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i nämndens 
ställe. 

ÄkTB Äktenskapsbalk (1987:230) 

ÄB Ärvdabalk (1958:637) 
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FÖRORD 

Inledning 
 

Socialnämndens verksamhetsområde är individ- och familjeomsorg och andra sociala frågor. 
Nämnden fullgör de uppgifter som enligt lag åligger socialnämnd, med undantag för: 

 
• de uppgifter enligt LSS och socialtjänstlagen (SoL) som ankommer på 

omsorgsnämnden, 
• de äldreomsorgsuppgifter som åligger äldreomsorgsnämnden och 

kommundelsnämnderna, 
• de uppgifter som enligt 4 kap 4 § SoL åligger arbetslivsnämnden. 

 
Nämnden leder hälso- och sjukvården inom sin verksamhet, dock inte medicinskt ansvarig 
sjuksköterska m.m. enligt 24 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

 
Nämnden fullgör kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen (AL). 

 
Nämnden utövar tillsyn enligt 19 a § 2 p, b och c samt 3 p tobakslagen (TobaksL) samt 
kontroll enligt 20 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

 
Nämnden är remissinstans till Lotteriinspektionen rörande tillstånd för värdeautomatspel 
enligt lotterilagen (1994:1000). 

 
Utan hinder av att utbildningsnämnden i övrigt svarar för kommunens öppna förskolor får 
socialnämnden bedriva öppna förskolor i anslutning till s.k. familjecentraler. Vidare skall 
nämnden: 

 
• fullgöra kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen (2006:548). 
• yttra sig på kommunens vägnar i fråga om antagande av hemvärnsman. 

 
Nämnden kan lämna särskilda föreningsbidrag för verksamheter i anslutning till nämndens 
basuppgifter efter att samråd har skett med kultur- och fritidsnämnden. 
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Innehåll 
 

I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärendegrupper, i vilka nämnden överfört 
självständig beslutanderätt åt utskott, nämndledamot eller anställd i kommunen. Av 
förteckningen framkommer således vilken person eller vilket organ som har rätt att besluta på 
nämndens vägnar i visst ärende eller viss grupp av ärenden. 

 
 

Innebörd 
 

Innebörden av att delegering har skett är att delegaten beslutar åt nämnden. Ett beslut med 
stöd av nämnddelegering är följaktligen juridiskt sett att likställa med ett beslut som nämnden 
själv har fattat. Detta betyder bl.a. att en delegats beslut överklagas på samma sätt som ett 
nämndbeslut. Vidare noteras att nämnden inte kan återkalla eller ändra ett beslut av delegat. 
Däremot kan nämnden naturligtvis alltid återkalla eller ändra ett givet delegeringsuppdrag för 
framtiden. 

 
 

Syfte 
 

Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och 
uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare är 
syftet att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare 
handläggning och därigenom uppnå bättre service och ökad effektivitet. 
Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas befogenheter. 

 
 

Hänskjutande av ärende till nämnd 
 

Oaktat vad som stadgas i denna förteckning kan ett ärende som angetts i förteckningen i ett 
enskilt fall vara av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan 
angivna fall skall följaktligen delegat inte nyttja sin beslutanderätt, utan hänskjuta ärendet till 
nämnden för beslut: 

 
• om ärendet avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
• om ärendet avser ett yttrande med anledning av beslut av nämnden i dess helhet som 

överklagats, eller 
• om ärenden rör myndighetsutövning mot enskild och om det därvid är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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Jäv 
 

I 6 kap 28-32 §§ samt 7 kap 4 § kommunallagen finns bestämmelser om när en delegat inte 
får besluta i ärende, på grund av jäv. 

 
 

Ersättare för delegat 
 

Delegat i delegationsordningen anges i lägsta nivå. För tjänstemannadelegat innebär detta att 
överordnad tjänsteman kan fatta beslut även i ärenden delegerade till lägre tjänstemän. 

 
Delegationen omfattar delegatens (befattningshavarens) verksamhetsområde enligt avtal och 
gällande organisation. När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses han som delegat. 
Motsvarande gäller när vice ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut skall tas in i 
den ursprunglige delegatens protokoll. 

 
 

Brådskande ärenden 
 

Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Denna beslutanderätt förutsätts användas restriktivt. Sådana beslut skall anmälas 
vid nämndens nästa sammanträde och innehålla en uppgift om att ärendet är brådskande. 

 
Anmärkning: Vid sidan av ovanstående finns i vissa lagar (LVU och LVM) bestämmelser om 
rätt för ordföranden (eller annan ledamot som förordnas av nämnden) att i vissa brådskande 
fall fatta beslut på nämndens vägnar (så kallad kompletterande beslutanderätt). 

 
 

Vidaredelegering 
 

Ärenden som delegeras till socialdirektör får vidaredelegeras av denne. I beslut om 
vidaredelegation skall anges vem som beslutar vid ordinarie delegats frånvaro. Beslut som 
fattats med stöd av vidaredelegation skall anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur skall 
anmäla dem till nämnden. 
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Anmälan av beslut till nämnd 
 

Beslut som har fattats med stöd av delegation skall inom två månader anmälas till nämnden 
genom att delegatens beslut omnämns på föredragningslistan och finns tillgängligt hos 
nämndens sekreterare. 

 
Protokoll över beslut som fattats av förtroendevalda delegater skall därutöver sändas ut med 
nämndens handlingar eller delas ut vid sammanträdet. 

 
Anmärkning: Vid sidan av ovanstående finns i vissa lagar bestämmelser om när beslut senast 
skall anmälas t.ex. i LVU och LVM. 

 
 

MBL-förhandling 
 

Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet fullgörs innan beslut fattas. 

 
Notera att delegaterna alltid avser befattning vid berört verksamhetsområde. 
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1. Ekonomiärenden 

Vidaredelegation se bilaga 2. 
 
 
 

1.1 Beslut i samband med avgörande och uppföljning av 
anbudsupphandling av varor eller tjänster för social- och 
omsorgskontorets behov, dock inte för verksamhetsentreprenad 
eller anlitande av extern konsult. 

Socialdirektör, 
samråd sker med 
avtalssamordnare/ 
jurist 

1.2 Beslut i samband med avgörande och uppföljning av 
anbudsupphandling av externa konsulttjänster för social- och 
omsorgskontorets verksamhet till ett belopp av mellan 4 och 20 
prisbasbelopp per överenskommelse. 

Anmärkning: Att anlita extern konsult till mindre beräknat värde 
än fyra basbelopp anses som en verkställighetsåtgärd, eftersom 
anbudsupphandling då inte behövs. 

Socialdirektör, 
samråd sker med 
avtalssamordnare/ 
jurist 

1.3 Beslut i fråga om att ersätta annan för stulen eller skadad 
egendom, i de fall där det kan antas att ersättning skulle ha 
lämnats av kommunens ansvarsförsäkring om det inte hade varit 
för att ersättningsbeloppet ryms inom kommunens självrisk. 

Socialdirektör 

1.4 Beslut i fråga om att ersätta annan stulen eller skadad egendom i 
andra fall än i punkt 1.3, om det på andra grunder än 
skadeståndsskyldighet är kommunens uttalade linje att lämna 
ersättning. 

Socialdirektör 

1.5 Beslut i fråga om fördelning av investeringsbudget på enskilda 
investeringsprojekt. 

Socialdirektör 

1.6 Beslut i fråga om försäljning av lös egendom som inte behövs i 
verksamheten. 

Socialdirektör 

1.7 Beslut i fråga om att i enlighet med kommunens attestreglemente 
utse beslutsattestanter. 

Socialdirektör 

1.8 Beslut i fråga om avgiftsbefrielse för samtal på 
Familjerådgivningen. 

Rech för Familje- 
rådgivningen 

1.9 Behörig att teckna kommunens firma inom nämndens 
ansvarsområde, var för sig. 

Ordförande/ 
Socialdirektör 
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2. Förtroendevaldas resor och utbildning 
 

2.1 Förtroendevaldas deltagande i konferenser och/eller tjänsteresor 
inom Sverige, Norden och Baltikum. 

Ordförande 

2.2 Förtroendevaldas deltagande i konferenser och/eller tjänsteresor 
utanför Norden och Baltikum. 

Presidiet 

2.3 Ordförandens deltagande i konferenser och/eller tjänsteresor 
inom och utanför Norden och Baltikum. 

Presidiet 
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3. Allmänna ärenden 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

3.1 Beslut i fråga om utlämnande av allmän 
handling om frågan hänskjutits till beslut. 

6 kap 3 § OSL  

 - övergripande ärenden  Socialdirektör 

 - respektive verksamhet.  Rech 

3.2 Utfärdande av fullmakt att företräda nämnden 
och föra dess talan i mål och ärenden vid 
domstolar och andra myndigheter. I mål och 
ärenden som avser nämndens verksamhet enligt 
SoL, LVU, LVM, AL och TobaksL får 
fullmakt endast avse förande av talan vid 
muntlig förhandling och muntlig förberedelse. 

10 kap 2 § SoL Socialdirektör 

3.3 Beslut i fråga om avvisande av ombud. 9 § FL Roch 

3.4 Beslut om att omprövning ska ske samt 
omprövning i sak. 

27 § FL Delegaten i 
ursprungs- 
beslutet 

3.5 Prövning av att överklagande kommit in i rätt 
tid, avvisning av överklagande som kommit in 
för sent samt bedömning av om omprövning 
ska ske. Prövning enligt ovan vid nämnd, samt 
utskottsbeslut. 

24 § FL, 
27 § FL 

Handläggande 
tjänsteman 

3.6 Beslut om avskrivning eller avvisning på 
formella grunder, i fall som inte nämnts under 
annan punkt. 

 Handäggande 
tjänsteman 

3.7 Underrättelse om att handläggningen av ett 11 § Handläggande 
 ärende kommer att bli väsentligt försenad. Förvaltningslagen 

(2017:900)1 
tjänsteman 

3.8 Beslut i anledning av skriftlig begäran om att 12 § Rech 
 ett ärende ska avgöras, eftersom 

handläggningstiden uppgått till sex månader 
Förvaltningslagen 
(2017:900)2 

 

 eller mer.   

 
 
 
 

1 Punkten börjar tillämpas när Förvaltningslagen (2017:900) träder i kraft 2018-07-01 

2 Punkten börjar tillämpas när Förvaltningslagen (2017:900) träder i kraft 2018-07-01 
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4. Överklaganden, yttranden, underrättelser 
m.m. till domstol, annan myndighet 

4.1 Överklaganden 
 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

4.1.1 Beslut om huruvida en dom ska överklagas 
eller inte när förvaltningsrätt eller kammarrätt 
har ändrat nämndens beslut eller avslagit 
ansökan och beslutet/ansökan ursprungligen 
har fattats av delegat. 

Se t.ex. 
16 kap 3 § SoL, 
10 kap 1 § AL, 
25 § TobaksL, 
41 § LVU, 
44 § LVM och 
33 § FPL 

Utskott 

4.1.2 Överklagande av dom som innebär att 
förvaltningsrätt eller kammarrätt har ändrat 
nämndens beslut och beslutet ursprungligen har 
fattats av delegat samt yrkande om inhibition. 

Se t.ex. 
16 kap 3 § SoL, 
10 kap 1 § AL, 
25 § TobaksL och 
33 § FPL 

Utskott 

4.1.3 Överklagande av dom som innebär att 
förvaltningsrätt eller kammarrätt helt eller 
delvis har avslagit delegats ansökan enligt 
LVU och LVM samt yrkande om inhibition. 

41 § LVU, 
44 § LVM 

Utskott 

4.1.4 Överklagande av IVO:s beslut och av dom från 
förvaltningsdomstol avseende överflytt av 
ärende samt yrkande om inhibition. 

2a kap 11 § SoL, 
16 kap 4 § SoL 

Utskott 

4.1.5 Överklagande av dom som innebär att 
förvaltningsrätt eller kammarrätt beslutat att 
ålägga nämnden att erlägga särskild avgift för 
ej inom skälig tid verkställt beslut samt 
yrkande om inhibition. 

16 kap 6a-g §§ SoL Utskott 

4.1.6 Överklagande av Migrationsverkets beslut och 
dom av förvaltningsdomstol avseende statlig 
ersättning till kommuner för mottagande av och 
insatser för skyddsbehövande, vissa utlänningar 
och ensamkommande barn samt yrkande om 
inhibition. 

9-32a, 36, 39, 40, 42 
§§ NyErsF, 
10-26, 39-43 §§ 
ErsF 

Jurist 

4.1.7 Överklagan av Försäkringskassans beslut att 
inte betala retroaktivt beviljad ersättning till 
nämnden, då bistånd beviljats med stöd av SoL 

107 kap 5 § SFB Enhetschef 
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4.2 Yttranden, underrättelser, begäran, framställningar, anmälningar 
 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

4.2.1 Yttrande till förvaltningsdomstol över 
överklagat beslut som fattats av delegat 

  

 - yttrande till förvaltningsrätten,  Delegat i 
ursprungs- 
beslutet 

 - yttrande till kammarrätten.  Utskott 

4.2.2 Yttrande till förvaltningsdomstol och IVO 
avseende överflyttning av ärende mellan 
kommuner. 

2a kap 11 § SoL Utskott 

4.2.3 Yttrande till förvaltningsdomstol över 
dom som innebär helt eller delvis avslag på 
ansökan som ursprungligen har framställts av 
delegat 

41 § LVU, 
44 § LVM 

 

 - yttrande till förvaltningsrätten,  Delegat i 
ursprungs- 
beslutet 

 - yttrande till kammarrätten.  Utskott 

4.2.4 Yttrande över Migrationsverkets beslut 
och dom av förvaltningsrätt avseende statlig 
ersättning till kommuner för mottagande 
av och insatser för skyddsbehövande, vissa 
utlänningar och ensamkommande barn. 

10 kap 2 § SoL, 
9-32a, 36, 39, 40,42 
§§ Ny ErsF, 
10-26, 39-43 §§ ErsF 

Jurist 

4.2.5 Yttrande till IVO och förvaltningsdomstol i 
ärende rörande särskild avgift för ej inom 
skälig tid verkställda beslut. 

16 kap 6a-g §§ SoL Utskott 

4.2.6 Yttrande till allmän domstol angående 
överlämnande för vård 

31 kap 2 § BrB Rech 

 - då den som begått brottslig handling 
föreslås bli föremål för åtgärd enligt 
LVM, 

  

 - då vård enligt LVM ej är aktuellt.   
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4.2.7 Yttrande till allmän domstol angående 
överlämnande för ungdomsvård och/eller 
ungdomstjänst 

32 kap 1 och 2 §§ 
BrB 

Gruppledare 

 - då den som begått brottslig handling 
föreslås bli föremål för vård eller annan 
åtgärd enligt SoL eller LVU, 

  

 - då vård eller annan åtgärd enligt SoL 
eller LVU ej är aktuellt. 

  

4.2.8 Yttrande till åklagarmyndighet i ärenden där 
person under 18 år är misstänkt för brott. 

11 § LUL Gruppledare 

4.2.9 Underrättelse till åklagarmyndigheten om 
arbetsplanen ej följs, när ungdom dömts till 
ungdomsvård eller ungdomstjänst. 

12 kap 8 § SoL, 
32 kap 4 § BrB, 
30b § LUL 

Gruppledare 

4.2.10 Begäran om polisutredning samt yttrande i 
fråga om betydelsen av en utredning enligt 
31 § LUL. 

31 och 34 §§ LUL Gruppledare 

 Framställan till åklagarmyndighet om 
prövning hos domstol huruvida den unge 
har begått brottet (bevistalan). 

38 § LUL Gruppledare 

4.2.11 Anmälan till Folkhälsomyndigheten om 
kännedom om nya medel för 
missbruksändamål eller ändringar av 
missbruksmönster. 

12 kap 9 § SoL Roch 

4.2.12 Yttrande till Transportstyrelsen och domstol 
i körkortsärenden. 

3 kap 8 § körkorts- 
förordningen 
(1998:980) 

Soc sekr 

4.2.13 Yttrande till behörig myndighet i samband 
med överlämnande av ansökan om offentligt 
biträde. 

3 § 3 st lagen 
(1996:1620) om 
offentligt biträde, 
t.ex. 39 § LVU 

Soc sekr 

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

3 § passförordningen 
(1979:664) 

Gruppledare/ 
Famrättssekr 

4.2.15 Yttrande till IVO i ärende där IVO utövar 
tillsyn över kommunens socialtjänst. 

13 kap 2 § SoL Utskott 

4.2.16 Yttrande i ärende där allmänheten framfört 
klagomål på kommunal myndighet till 
Justitieombudsmännen, JO. (JO-anmälan). 

 Utskott 
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4.2.17 Förande av muntlig talan, i 
förvaltningsdomstol, i ärenden enligt SoL, 
LVU och LVM. 

Jurist 
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5. Familjerättsliga ärenden 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

5.1 Yttrande till allmän domstol i ärende om 
namnbyte. 

45 § namnlagen 
(1982:670) 

Gruppledare 

5.2 Beslut att inleda eller återuppta utredning om 
fastställande av faderskap 

2 kap 1 § FB Famrättssekr 

5.3 Godkännande av faderskapsbekräftelse. 1 kap 4 § FB, jfr 
10 kap 5 § SoL 

Famrättsekr 

5.4 Fastställande av faderskap. 2 kap 1, 4-6, 8 och 
9 §§ FB, jfr 
10 kap 5 § SoL 

Famrättsekr 

5.5 Beslut i fråga om att väcka och föra talan 
i mål om faderskap. 

3 kap 5, 6 och 8 §§ 
FB, jfr 
10 kap 5 § SoL 

Famrättsekr 

5.6 Beslut i fråga om medgivande åt enskilt hem 
att ta emot barn för stadigvarande vård och 
fostran. 

6 kap 6 § SoL Utskott 

 
Beslut i fråga om medgivande vid 
internationella adoptioner. 

6 kap 12 § SoL Utskott 

5.7 Beslut om samtycke till att adoptions- 
förfarande får fortsätta. 

6 kap 14 § SoL Famrättssekr 

 
Beslut om vägran om samtycke till att 
adoptionsförfarande får fortsätta. 

6 kap 14 § SoL Utskott 

5.8 Beslut i fråga om att utse utredare i mål och 
ärende om barns vårdnad, boende och 
umgänge. 

6 kap 19 § 3 st FB Gruppledare 

5.9 Lämnande av upplysningar i ärende om barns 
vårdnad, boende och umgänge 

6 kap 19 § 2 st FB Gruppledare 

5.10 Lämnande av upplysningar inför intermistiskt 
förordnande i ärende om barns vårdnad, boende 
och umgänge 

6 kap 20 § 2 st FB Famrättssekr 

5.11 Beslut i fråga om att godkänna avtal mellan 
föräldrar avseende vårdnad av samt boende 
och umgänge med barn. 

6 kap 6, 14a, 15a 
samt 
17a §§ FB 

Famrättsekr 
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5.12 Beslut i fråga om att anmäla till 
överförmyndare 

5 kap 3 § SOF Gruppledare 

 - att god man eller förvaltare enligt 
föräldrabalken bör förordnas för 
underårig, 

  

 - att underårig inte längre bör ha 
förvaltare, 

  

- att det föreligger sådana förhållanden 
som talar för att en förälder inte 
kommer att förvalta sitt underåriga 
barns egendom på ett betryggande sätt. 

5.13 Beslut i fråga om umgängesstöd. 6 kap 15c § 3 st FB Gruppledare 
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6. Socialtjänstlagen, alla verksamheter 

Delegationen avseende ekonomiskt bistånd avser enbart personal inom enheten för 
försörjningsstöd samt socialjour, med vissa undantag. Dessa undantag gäller där det 
är angivet att delegationen i detta avsnitt omfattar fler enheter under respektive punkt 

 
6.1 

 
Nr 

Utredning 
 

Ärende 

 
 

Lagrum 

 
 

Delegat 

6.1.1 Beslut ifråga om att utredning skall inledas 11 kap 1 § SoL Handläggare 
- barn, 

- vuxen, ekonomi m.m., 

- vuxen, övrigt. 
 

6.1.2 Beslut i fråga om att inkommen anmälan inte 
medför att utredning inleds. 

 
 

6.1.3 Beslut i fråga om att utredning ej skall 
föranleda åtgärd. 

inom resp 
enhet 

 
 
 

11 kap 1 § SoL Gruppledare 
inom resp 
enhet, Rech, 
vuxenenheten 

 
11 kap 1 § SoL Gruppledare 

inom resp 
enhet, Rech, 
Vuxenenheten 

 
 

 

6.1.4 Beslut i fråga om att inledd utredning skall 
läggas ned 

11 kap 1 § SoL 

- barn, Utskott 

- vuxen, ekonomi m.m., Rech 

- vuxen, övrigt. Rech 
 

6.1.5 Beslut i fråga om att förlänga utredningstid vid 
utredning avseende underårigs skydd eller stöd 
under viss bestämd tid. 

11 kap 2 § 2 st SoL Utskott 

 
 

 

6.1.6 Beslut i fråga om att informera den som gjort 
en anmälan om att ett barn far illa. 

14 kap 1 b § SoL Handläggare 
inom BoU 

 
 

 

6.1.7 Beslut i fråga om uppföljning av ett barns 
situation när en utredning avslutats utan beslut 
om insats samt efter det att en placering i ett 
familjehem eller i ett hem för vård eller boende 
har upphört. 

11 kap 4a-b §§ SoL Rech inom 
BoU 
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6.2 Beslut om form av ekonomiskt bistånd 
 

Till förteckningen bifogas en detaljerad uppteckning avseende delegater i ärenden rörande 
ekonomiskt bistånd (bilaga 1). 

 
Nr Ärende Lagrum Delegat 

6.2.1 Beslut i fråga om försörjningsstöd 
enligt norm. 

4 kap 1 § SoL Soc sekr 
Soc sekr vid 
jour 

Beslutsnivåer 
framgår av 
delegerings- 
regler för 
försörjnings- 
stöd (bil.). 

6.2.2 Beslut i fråga om försörjningsstöd till 
en högre eller lägre nivå än norm och 
anvisningar. 

4 kap 1 § SoL Soc sekr, 
Gruppledare 

Beslutsnivåer 
framgår av 
delegerings- 
regler för 
försörjnings- 
stöd (bil.) 

6.2.3 Beslut i fråga om bistånd i annan form 
enligt norm, anvisningar eller kommunala 
riktlinjer. 

4 kap 1 och 2 §§ 
SoL 

Soc sekr, 
Gruppledare, 
Boutredare. 
Soc sekr vid 
jour. 

Beslutsnivåer 
framgår av 
delegerings- 
regler för 
försörjnings- 
stöd (bil.) 
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6.2.4 Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd 
i andra fall 

4 kap 1 och 2 §§ 
SoL 

 

 - belopp upp till 25 % av prisbasbelopp, 4 kap 1 § SoL Gruppledare 

 
- belopp mellan 25 % och 50 % av 

prisbasbelopp, 
4 kap 1 § SoL Rech 

 - belopp över 50 % av prisbasbelopp, 4 kap 1 § SoL Utskott 

 
- bistånd som inte regleras på annat sätt. 4 kap 1 och 2 §§ 

SoL 
Utskott 

6.2.5 Beslut i fråga om deltagande i praktik eller 
annan kompetenshöjande åtgärd. 

4 kap 4 § SoL Soc sekr 

6.2.6 Beslut i fråga om att sätta ned/vägra fortsatt 
försörjningsstöd p.g.a. uteblivet deltagande 
m.m. 

4 kap 5 § SoL Soc sekr 

6.2.7 Beslut i fråga om tillfällig boende 4 kap 1 och 2 §§ 
SoL 

 

 - kvinnojouren i Södertälje kommun, 
jourlägenhet, vandrarhem, 

Gruppledare 

 - kvinnojour utanför Södertälje kommun, 
hotell. 

 Rech 

6.2.8 Beslut i fråga om kommunkontrakt. 4 kap 2 § SoL Rech, Anti 
VåldCenter 
och 
Försörjnings- 
stöd 

6.2.9 Beslut i fråga om egnamedelshandläggning. 4 kap 2 § SoL Soc sekr, 
Försörjnings- 
stöd och 
Vuxenenhet 
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6.3 Ersättning av enskild 
 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

6.3.1 Beslut i fråga om ersättning från den 
enskilde vårdtagaren (egenavgift). 

8 kap 1 § 1 st SoL, 
6 kap 1 § SoF 

Rech 
Soc sek 

 
Beslut i fråga om ersättning från föräldrar 
i de fall då barnet får vård i ett annat hem 
än det egna. 

8 kap 1 § 2 st SoL, 
6 kap 2 § SoF 

Gruppledare 

6.3.2 Beslut i fråga om att föra talan hos 
förvaltningsrätten om ersättning för 

- ekonomiskt bistånd som avses i 9 kap 
1 § SoL 

 
- ekonomiskt bistånd som avses i 9 kap 

2 § SoL, samt 
 

- för kostnader som kommunen haft 
enligt 8 kap 1 § 1 och 2 st SoL. 

9 kap 3 § SoL  

   
Utskott 

 
 

Gruppledare 
 
 
 

Utskott 

6.3.3 Beslut i fråga om återkrav av ekonomiskt 
bistånd som utgivits till enskild enligt 
4 kap. 1 § SoL, (återkrav av 
vad som har betalats ut för mycket p.g.a. 
oriktiga uppgifter m.m.) 

Beslut i fråga om återkrav av ekonomiskt 
bistånd som utgivits till enskild enligt 
4 kap. 1 § SoL, i övriga fall. 

9 kap 1 § SoL 
 
 
 
 
 

9 kap 2 § SoL 

Rech 
 
 
 
 
 

Soc sekr 

6.3.4 Beslut i fråga om framställan till 
försäkringskassa/CSN om ändring av 
betalningsmottagare av allmänt 
barnbidrag/studiestöd. 

106 kap 6 § SFB 
2 kap 33 § 2 st 
studiestöds- 
förordningen 
(2000:655) 

Soc sekr 
Famhemsekr 

6.3.5 Beslut i fråga om eftergift av 
ersättningsskyldighet som avses i 

9 kap 4 § SoL Utskott 

 - 9 kap 1 och 2 §§ SoL,  Roch 
 - 8 kap 1 § SoL.  Rech 
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6.4 Bistånd till vård/behandling/rehab 
 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

6.4.1 Beslut i fråga om förebyggande insatser 
(ej knutet till viss person). 

3 kap 1 § SoL Roch, 

6.4.2 Beslut i fråga om terapikostnad 4 kap 2 § SoL  

 - enligt riktlinjer,  Rech 
 - utöver riktlinjer.  Utskott 

6.4.3 Beslut i fråga om öppen insats 4 kap 1 § SoL  

 - rehabilitering/öppen insats i egen regi 
- arbetsrehabilitering 
- boendestöd 

 Soc sekr 

 - extern öppen insats, 
- extern arbetsrehabilitering 

 Rech 

6.4.4 Beslut i fråga om öppen insats utan 
vårdnadshavares samtycke för barn 
över 15 år. 

3 kap 6a-b §§ SoL Utskott 

6.4.5 Beslut i fråga om övriga behandlings- och 
rehabiliteringskostnader. 

4 kap 1 § SoL Rech 

6.4.6 Beslut i fråga om bistånd i form av 
elevassistent. 

4 kap 1 § SoL Utskott 

6.4.7 Beslut i fråga om stöd till anhörig som 
vårdar en närstående som är långvarigt 
sjuk eller stödjer en närstående som har 
funktionshinder. 

4 kap 1 § SoL Rech 

6.4.8 Beslut i fråga om stöd till anhörig som 
vårdar en närstående som är långvarigt 
sjuk eller stödjer en närstående som har 
funktionshinder. 

4 kap 2 § SoL Utskott 
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6.5 Bistånd till stöd och hjälp i hemmet 
 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

6.5.1 Beslut i fråga om ”hemma hos”-insats 4 kap 1 § SoL  

 - intern utförare,  Soc sekr 
 - extern utförare.  Rech 

6.5.2 Beslut i fråga om bistånd i form av 
kontaktperson/familj. 

4 kap 1 § SoL Gruppledare/ 
Kontaktsekr 
(kontaktsekr 
gäller ej BoU) 
Rech, vuxen- 
enheten 

6.5.3 Beslut i fråga om förordnande och entledigande 
av kontaktperson/familj. 

 Kontaktsekr/ 
Famhemsekr 

6.5.4 Beslut i fråga om arvode och ersättning för 
omkostnad till kontaktperson/ familj 

  

 - i enlighet med SKL:s rekommendationer,  Kontaktsekr, 
Famhemsekr, 
Soc sekr, 
vuxenenheten 

 - utöver SKL:s rekommendationer.  Gruppledare, 
BoU, 
Rech, vuxen- 
enheten 

6.5.5 Beslut i fråga om särskilda kostnader i 
samband med vistelse i kontaktfamilj eller 
för kontaktmannaskap 

  

 - upp till 25 % av prisbasbelopp,  Famhemsekr/ 
Jourhems- 
ansvarig/ 
Kontaktsekr 

 - upp till 50 % av prisbasbelopp,  Gruppledare 
 - över 50 % av prisbasbelopp.  Utskott – Efter 

samråd med 
jurist 

6.5.6 Beslut i fråga om ledsagare för 
funktionshindrade. 

4 kap 1 § SoL Rech 

6.5.7 Beslut i fråga om turbundna resor för 
funktionshindrad. 

4 kap 1 § SoL Rech 
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6.5.8 Beslut i fråga om stöd i hemmet i form av 
anhörigvårdare. 

4 kap 1 § SoL Utskott 

6.5.9 Beslut i fråga om att åtgärd får vidtas utan 
en av två vårdnadshavares samtycke när 
åtgärden gäller beslut om bistånd i form av 
psykiatrisk eller psykologisk utredning eller 
behandling som omfattas av hälso- och 
sjukvårdslagen, bistånd inom 
öppenvårdsbehandling samt bistånd till 
kontaktperson/familj. 

6 kap 13 a § FB Utskott 
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6.6 Vård utom hemmet av vuxna 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

6.6.1 Beslut i fråga om placering i familjehem 4 kap 1 § SoL  

 - med planerad vårdtid upp till 6 
månader, 

 Rech 

 - med planerad vårdtid över 6 månader.  Roch, efter 
samråd med 
jurist 

6.6.2 Beslut i fråga om arvode och ersättning för 
omkostnader till familjehem 

4 kap 1 § SoL  

 - i enlighet med SKL:s 
rekommendationer, 

 Rech 

 - utöver SKL:s rekommendationer.  Roch, efter 
samråd med 
jurist 

6.6.3 Beslut i fråga om särskilda kostnader vid 
familjehemsplacering 

4 kap 1 § SoL  

 - upp till 25 % av prisbasbelopp,  Rech 

 
- över 15 % av prisbasbelopp. 

 
Roch 

6.6.4 Beslut i fråga om plats och kostnad vid hem 
för vård eller boende 

4 kap 1 § SoL  

 - upp till 6 månaders vistelse,  Rech 

 
- med planerad vårdtid längre än 6 

månader. 

 
Roch, efter 
samråd med 
jurist 
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6.6.5 Beslut i fråga om särskilda kostnader vid 
HVB-placering 

4 kap 1 § SoL  

 - upp till 50 % av prisbasbelopp,  Rech 

 - över 50 % av prisbasbelopp.  Roch 

6.6.6 Beslut i fråga om plats i bostad med särskild 
service för psykiskt funktionshindrade 
(internt boende). 

4 kap 1 § SoL Rech 

6.6.7 Beslut i fråga om stödboende/lågtröskel- 
boende för vuxna i egen regi. 

4 kap 1 § SoL Rech 

6.6.8 Beslut i fråga om stödboende/lågtröskel- 
boende för vuxna i extern regi. 

4 kap 1 § SoL Rech 

6.6.9 Beslut i fråga om plats i korttidsboende för 
vuxna (internt boende). 

4 kap 1 § SoL Rech 

6.6.10 Beslut i fråga om skyddat boende i extern 
regi för vuxna 

4 kap 1 § SoL Rech 
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6.7 Vård utom hemmet av barn och ungdom 
 

Avser även ärenden beträffande personer över 18 år som handläggs av BoU. 
Vad gäller bistånd rörande kontaktperson/kontaktfamilj se under kapitel 6.5. 
I det fall att det finns särskilda bestämmelser i detta kapitel som behandlar 
ensamkommande flyktingbarn, gäller de före övriga bestämmelser 
(om beslutet rör ett ensamkommande flyktingbarn). 
Om inga särskilda bestämmelser finns som rör ensamkommande barn, gäller 
bestämmelserna i detta kapitel oavsett om det står att de rör ensamkommande 
flyktingbarn eller ej (om beslutet rör ett ensamkommande flyktingbarn). 

 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

6.7.1 Beslut i fråga om att lämna medgivande åt 
enskilt hem att bereda en underårig stadig- 
varande vård och fostran. 

6 kap 6 § SoL Utskott 

 
Beslut i fråga om godkännande av ett enskilt 
hem för att ta emot ett barn för stadigvarande 
vård och fostran. 

6 kap 6 § SoL Utskott 

6.7.2 Beslut i fråga om att godkänna utredning av 
enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar 
emot barn för tillfällig vård och fostran (jourhem). 

6 kap 6 § 3 st 
SoL 

Utskott 

6.7.3 Beslut i fråga om förbud eller begränsning för 
person att i hemmet ta emot andras barn. 

5 kap 2 § SoL Utskott 

6.7.4 Beslut i fråga om att tillfälligt (längst 2 veckor) 
placera eller omplacera en underårig för vård 
utanför hemmet i en akut situation. 

4 kap 1 § SoL Soc sekr vid 
jour 

 
Beslut i fråga om att tillfälligt (längst 2 månader) 
placera eller omplacera en underårig för vård 
utanför hemmet i en akut situation. 

 
Rech 

 
Beslut i fråga om att förlänga (max 6 månader) en 
tillfällig placering vid vård utanför hemmet i en 
akut situation (efter längre placering än 2 månader). 

 
Utskott 

 
Beslut i fråga om att placera eller omplacera ett 
ensamkommande flyktingbarn för vård utanför 
hemmet i ett annat enskilt hem, jourhem eller 
annat tillfälligt boende (ej HVB-hem), max 6 
månader totalt. 

 
Rech 

 
Beslut i fråga om att placera eller omplacera ett 
ensamkommande flyktingbarn på ett HVB-hem. 

 
Utskott 
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6.7.5 Beslut i fråga om överenskommelse med en annan 
kommun om placering av ett ensamkommande barn 
i ett boende i den andra kommunen. 

2 kap 1 § SoL 
och 

3 § lagen 
(1994:137) om 
mottagande av 
asylsökande 
m.fl. 

Rech 

 Beslut i fråga om överenskommelse med en annan 
kommun om placering av ett ensamkommande barn 
i ett boende i Södertälje kommun. 

Utskott 

6.7.6 Beslut i fråga om placering i familjehem 
(gäller alla nyplaceringar). 

4 kap 1 § SoL Utskott 

 Beslut i fråga om fortsatt placering i familjehem, 
för ungdomar fyllda 18 år, gymnasietiden ut. 
Dock längst till 21 år. 

4 kap 1 § SoL Rech 

 Beslut i fråga om fortsatt placering i familjehem, 
i samband med att fullfölja gymnasiestudier, 
för ungdomar fyllda 21 år. 

4 kap 1 § SoL Rech 

6.7.7 Övervägande om fortsatt vård av underårig 
som placerats i annat hem än det egna. 

6 kap 8 § SoL Utskott 

6.7.8 Beslut om bistånd i form av fortsatt boende till 
ensamkommande flyktingbarn som anvisats 
kommunen och som fyllt 18 år innan beslut i fråga 
om uppehållstillstånd meddelats av 
Migrationsverket. 

4 kap 2 § SoL Utskott 

6.7.9 Beslut i fråga om särskilda kostnader vid 
familjehemsplacering/jourhemsplacering 

4 kap 1 § SoL  

 - upp till 25 % av prisbasbelopp,  Famhemsekr/ 
Jourhems- 
ansvarig 

 - upp till 50 % av prisbasbelopp,  Gruppledare 
 - över 50 % av prisbasbelopp.  Utskott – efter 

samråd med 
Jurist 
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6.7.10 Beslut i fråga om särskilda kostnader vid tillfällig 
placering i kontaktfamilj/annat enskilt hem 

4 kap 1 § SoL 

 - upp till 25 % av prisbasbelopp, Famhemsekr/ 
Kontaktsekr/ 
Jourhems- 
ansvarig 

 - upp till 50 % av prisbasbelopp, Gruppledare 

 
- över 50 % av prisbasbelopp. Utskott – efter 

samråd med 
jurist 

6.7.11 Beslut i fråga om placering och kostnader vid hem 
för vård eller boende 

4 kap 1 § SoL 

 - upp till 2 månaders vistelse vid placering 
inom ramavtal, 

Rech 

 - upp till 2 månaders vistelse vid placering 
utom ramavtal, 

Rech 

 - med planerad vårdtid längre än 2 månader. Utskott – efter 
samråd med 
jurist 

6.7.12 Beslut i fråga om särskilda kostnader vid 
HVB-placering 

4 kap 1 § SoL 

 - upp till 25 % av prisbasbelopp, Gruppledare 
 - upp till 50 % av prisbasbelopp, Rech 
 - över 50 % av prisbasbelopp. Utskott – efter 

samråd med 
jurist 

6.7.13 Beslut i fråga om 4 kap 1 § SoL 
 - placering i feriehem, Rech 
 - kolonivistelse. Gruppledare 

6.7.14 Beslut i fråga om arvode och ersättning för 
omkostnader till feriehem 

 

 - i enlighet med SKL:s rekommendationer, Famhemsekr 

 - utöver SKL:s rekommendationer. Rech 

6.7.15 Beslut i fråga om arvode och ersättning för 
omkostnader till jourhem och familjehem 

 

 - i enlighet med SKL:s rekommendationer, Jourhemsekr/ 
Famhemsekr 

 



Södertälje kommun, Delegationsordning, antagen av SN 2018-06-19 Sida 33 av 53 
 

 
- utöver SKL:s rekommendationer. 

 
Rech, BoU 

6.7.16 Beslut i fråga om ersättning till vårdnadshavare 
som barnet tidigare varit familjehemsplacerat hos 

6 kap 11 § SoL  

 - i enlighet med SKL:s rekommendationer,  Jourhemsekr/ 
Famhemsekr 

 - utöver SKL:s rekommendationer.  Rech, BoU 

6.7.17 Beslut i fråga om ersättning till föräldrar till 
placerade barn 

4 kap 1 § SoL  

 - upp till 25 % av prisbasbelopp,  Gruppledare 

 
- upp till 50 % av prisbasbelopp, 

 
Rech 

 - över 50 % av prisbasbelopp.  Utskott 

6.7.18 Beslut i fråga om skoltaxi 4 kap 1 § SoL Utskott 
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6.8 Handläggning - övriga bestämmelser 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

6.8.1 Gallring av anteckningar och andra uppgifter i 
personakt. 

12 kap 1 och 2 
§§ SoL 

Rech 

6.8.2 Utlämnande av personuppgifter till Socialstyrelsen 
för statistiska ändamål. 

12 kap 5 § SoL Rech 

6.8.3 Utlämnande av uppgifter ur personregister till 
statliga myndigheter för forskningsändamål. 

12 kap 6 § SoL Roch 

6.8.4 Beslut i fråga om att lämna ut sekretessbelagd 
uppgift till annan myndighet. 

8 kap 1 § OSL, 
10 kap 28 § 1 st 
OSL, 
26 kap OSL 

Rech 

6.8.5 Beslut i fråga om att lämna uppgifter om 
ekonomisk hjälp till annan myndighet under 
angivna förutsättningar i 12 kap 7 § 1 st SoL. 

12 kap 7 § 1 st 
SoL 

Ass 

 
Beslut i fråga om att lämna uppgifter till annan 
nämnd inom kommunen som fullgör 
socialtjänstens uppgifter. 

12 kap 7 § 2 st 
SoL 

Rech, 
Gruppledare 

6.8.6 Polisanmälan om brott som hindrar nämndens 
verksamhet eller vissa brott som riktar sig mot 
underåriga. 

12 kap 10 § 
SoL, 
10 kap 2 § OSL, 
10 kap 21-23 §§ 
OSL 

Rech 

6.8.7 Beslut i fråga om framställning om överflyttning 
av ärende till nämnd i annan kommun, samt beslut 
att mottaga eller inte mottaga ärende. 

2a kap 10 § SoL Rech 

 
Beslut i fråga om att hos IVO ansöka om 
överflyttning till annan kommun. 

2 a kap 11 § SoL Rech 

6.8.8 Beslut i fråga om att till överförmyndare anmäla 
behov av god man/ förvaltare/förmyndare eller 
att sådant behov inte längre föreligger. 

5 kap 3 § SoF 
10 och 11 kap 
FB 

Gruppledare/ 
Soc sekr 

6.8.9 Framställning till domstol om att en underårig är 
i behov av målsägandebiträde. 

5 kap 2 § SoF Rech/ 
Gruppledare 
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6.8.10 Beslut i fråga om begäran om utdrag ur 
belastnings- och misstankeregister vid 

11 § 8 p 
förordningen om 
belastnings- 
register 
(1999:1134) 
samt 4 § 9 p 
förordningen om 
misstanke- 
register 
(1999:1135) 

 

 - adoption, vårdnad, umgänge, barns 
boende, samt medgivande att ta emot 
barn mm enligt 5 kap 2 §, 6 kap 6-10 
och 12-16 §§ SoL, 

Famrättsekr/ 
Famhemsekr/ 
Kontaktsekr/ 
Jourhems- 
ansvarig 

 - åtgärder enligt LVU/ LVM. Rech/ 
Gruppledare 

6.8.11 Lämna utdrag ur socialregister till annan 
kommun som utreder familjehem, kontakt- 
familj och kontaktperson. Begäran om utdrag 
ur socialregister vid egna familjehems- 
placeringar, bistånd i form av kontaktfamilj 
eller kontaktperson. 

6 kap 6 § SoL, 
10 kap 1 § OSL, 
12 kap 2 § OSL, 
6 kap 6 § SoL, 
10 kap 1 § OSL, 
12 kap 2 § OSL 

Famhemsekr/ 
Kontaktsekr/ 
Famhemsekr/ 
Kontaktsekr 

6.8.12 Polisanmälan avseende våld eller hot mot 
tjänsteman. 

17 kap 1 § BrB Roch 

6.8.13 Utlämnande av uppgift på begäran av 
smittskyddsläkare. 

6 kap 9 § 
smittskydds- 
lagen 
(2004:168) 

Roch 

6.8.14 Anmälan till smittskyddsläkare att person ej 
följer särskilda förhållningsregler. 

6 kap 12 § 
smittskydds- 
lagen 

Roch 
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6.8.15 Beslut i fråga om att upprätta särskild anmälan till 
nämnd då en patient i samband med vård eller 
behandling inom nämndens verksamhetsområde 
drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av 
allvarlig skada eller sjukdom. 

24 § 1 st 3 p 
hälso- och 
sjukvårdslagen 

Medicinskt 
ansvarig sjuk- 
sköterska 

6.8.16 Beslut i fråga om att starta/avsluta utredning om 
allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga 
missförhållanden i omsorgen rörande enskild 
(lex Sarah). 

14 kap 6 § SoL Kvalitets- 
utvecklare 

6.8.17 Beslut i fråga om anmälan till IVO om allvarliga 
missförhållanden eller risk för allvarliga 
missförhållanden i omsorgen rörande enskild 
(lex Sarah). 

14 kap 7 § SoL Kvalitets- 
utvecklare 

6.8.18 Beslut vård utom hemmet av vuxen om anmälan 
om misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen. 

6 § bidrags- 
brottslagen 
(2007:612) 

Rech 
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6.9 Ärenden enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

 
Nr Ärende Lagrum Delegat 

6.9.1 Ansökan till förvaltningsrätten om vård enl. LVU. 4 § LVU Utskott 

6.9.2 Beslut i fråga om att upphöra med vården. 21 § LVU Utskott 

6.9.3 Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande. 6 § 1 st LVU Utskott 

 Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande, 
om utskottets beslut ej kan avvaktas tas beslut av: 

- ordförande, 
- 1:e vice ordförande, 
- 2:e vice ordförande. 

 
I de fall ingen ordförande tjänstgör fattas beslut 
genom kompletterande beslutanderätt av någon 
annan ledamot som nämnden förordnat. 

6 § 2 st LVU  

6.9.4 Beslut i fråga om att hos förvaltningsrätten 
ansöka om förlängning av utredningstiden. 

8 § LVU Utskott 

6.9.5 Beslut i fråga om att vård, omedelbart 
omhändertagande, skall upphöra. 

 
I de fall utskottets beslut inte kan avvaktas tas 
beslut av: 
- ordförande, 
- 1:e vice ordförande, 
- 2:e vice ordförande. 

9 § LVU Utskott 

6.9.6 Beslut i fråga om att utse kontaktperson, beslut 
om öppenvård etc. s.k. mellanvårdstvång. 

22 § 1 st 1 och 2 
p LVU 

Utskott 

6.9.7 Omprövning (enligt 13 § LVU) av beslut om 
mellanvårdstvång. 

22 § 3 st LVU Utskott 

6.9.8 Beslut i fråga om upphörande (enligt 21 § LVU) 
av mellanvårdstvång. 

22 § 3 st LVU Utskott 
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6.9.9 Beslut i fråga om hur vården ska ordnas och var 
den unge skall vistas under vårdtiden. 

 
Beslut i fråga om var och hur vården skall bedrivas 
om utskottets beslut ej kan avvaktas tas av: 
- ordförande, 
- 1:e vice ordförande, 
- 2:e vice ordförande. 

 
I de fall ingen ordförande tjänstgör fattas beslut 
genom kompletterande beslutanderätt av någon 
annan ledamot som nämnden förordnat. 

11 § 1-2 st LVU 
11 § 3 st LVU 

Utskott 

6.9.10 Beslut i den utsträckning det behövs för att 
genomföra vården, ha uppsikt över den unge och 
bestämma om dennes personliga förhållanden, t.ex. 
frågor rörande medicinsk vård eller behandling, att 
företa resor, eller påbörja arbetsanställning. 

11 § 4 st LVU Soc sekr/ 
Famhemsekr 

6.9.11 Beslut i fråga om att begära polishandräckning 
för att genomföra läkarundersökning. Beslut i fråga 
om att begära polishandräckning för att genomföra 
läkarundersökning får enligt 43 § 1 p LVU även 
begäras direkt av nämndens ordförande. 

43 § 1 p LVU Utskott 

6.9.12 Beslut i fråga om att begära polishandräckning 
för att genomföra vård. Om utskottets beslut ej kan 
avvaktas, tas beslut att begära polishandräckning 
för att genomföra vård genom kompletterande 
beslutanderätt av ledamot eller tjänsteman som 
nämnden förordnat. 

43 § 2 p LVU Utskott 

6.9.13 Beslut i fråga om hur rätt till umgänge med den 
unge skall utövas när överenskommelse ej kan 
nås med föräldern eller vårdnadshavaren. 

14 § 2 st 1 p 
LVU 

Utskott 

6.9.14 Beslut i fråga om att den unges vistelseort inte 
skall röjas för föräldrar eller vårdnadshavare. 

14 § 2 st 2 p 
LVU 

Utskott 

6.9.15 Övervägande av om beslut beträffande umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st, 
punkt 1 och 2 LVU fortfarande skall gälla. 

14 § 3 st LVU Utskott 

6.9.16 Beslut i fråga om läkarundersökning, utse läkare 
samt plats för läkarundersökning. 

32 § LVU Gruppledare 
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6.9.17 Övervägande av om vård enligt 2 § LVU 
fortfarande behövs. 

13 § 1 st LVU Utskott 

6.9.18 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU 
fortfarande behövs. 

13 § 2 st LVU Utskott 

6.9.19 Ansökan hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud. 

24 § LVU Utskott 

6.9.20 Beslut i fråga om tillfälligt flyttningsförbud. 
 

I de fall utskottets beslut inte kan avvaktas tas 
beslut av: 
- ordförande, 
- 1:e vice ordförande, 
- 2:e vice ordförande. 

 
I de fall ingen ordförande tjänstgör fattas beslut 
genom kompletterande beslutanderätt av någon 
annan ledamot som nämnden förordnat. 

27 § 1 st LVU, 
27 § 2 st LVU 

Utskott 

6.9.21 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs. 

26 § 1 st LVU Utskott 

6.9.22 Beslut i fråga om att flyttningsförbud skall 
upphöra. 

26 § 2 st LVU Utskott 

6.9.23 Beslut i fråga om att tillfälligt flyttningsförbud 
skall upphöra. 

30 § 2 st LVU Utskott 

6.9.24 Beslut i fråga om den unges umgänge med 
förälder eller vårdnadshavare efter beslut om 
flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud 
när överenskommelse ej kan nås. 

31 § LVU Utskott 

6.9.25 Övervägande om överflytt av vårdnad när den 
unge har varit placerad i samma familjehem 
i tre år. 

13 § 3 st LVU, 
6 kap 8 § SoL 

Utskott 

 



Södertälje kommun, Delegationsordning, antagen av SN 2018-06-19 Sida 40 av 53 
 

6.10 Ärenden enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

6.10.1 Beslut om att inleda utredning, då man fått 
kännedom om att det kan finnas skäl att 
bereda någon tvångsvård. 

7 § LVM Rech 

6.10.2 Beslut om att utredning inte skall inledas 
eller att utredning skall lägga ned. 

7 § LVM Rech 

6.10.3 Beslut i fråga om läkarundersökning samt att 
utse läkare för undersökningen. 

9 § LVM Soc sekr 

6.10.4 Beslut i fråga om ansökan hos förvaltningsrätten 
om tvångsvård. 

11 § LVM Utskott 

6.10.5 Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande 
enligt LVM. 

I de fall utskottets beslut inte kan avvaktas 
tas beslut av: 
- ordförande, 
- 1:e vice ordförande, 
- 2:e vice ordförande. 

 
I det fall ingen ordförande tjänstgör fattas beslut 
genom kompletterande beslutanderätt av någon 
annan ledamot som nämnden förordnat. 

13 § 1 st LVM, 
13 § 2 st LVM 

Utskott 

6.10.6 Beslut att upphöra med ett omedelbart 
omhändertagande om ej längre finns skäl 
för omhändertagande. 

I de fall utskottets beslut inte kan avvaktas 
tas beslut av: 
- ordförande, 
- 1:e vice ordförande, 
- 2:e vice ordförande. 

18b § LVM Utskott. 

6.10.7 Beslut i fråga om att begära polismyndighetens 
biträde för att föra missbrukare till 
läkarundersökning. 

45 § 1 p LVM Rech 

6.10.8 Beslut i fråga om att begära biträde av 
polismyndighet för inställelse till vårdinstitution. 

45 § 2 p LVM Rech 

6.10.9 Yttrande till åklagarmyndighet vid åtalsprövning. 46 § LVM Rech 
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6.11 Dödsboärenden 
 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

6.11.1 Beslut i fråga om att göra dödsboanmälan till 
Skatteverket. 

20 kap 8a § ÄB Boutredare 

6.11.2 Beslut om provisorisk förvaltning. 18 kap 2 § ÄB Boutredare 

6.11.3 Beslut att överlämna förvaltning och avveckling 
till dödsbodelägare. 

18 kap 1 § ÄB Boutredare 

6.11.4 Beslut att överlämna förvaltning och avveckling 
till Allmänna arvsfonden. 

18 kap 1 § ÄB Boutredare 

6.11.5 Beslut att överlämna förvaltning och avveckling 
till god man för bortovarande. 

18 kap 1 § ÄB Boutredare 

6.11.6 Beslut att föranstalta om bouppteckning. 20 kap 2 § 2 st 
ÄB 

Boutredare 

6.11.7 Beslut att förvalta och avveckla dödsboet.  Boutredare 

6.11.8 Beslut i fråga om att ordna med gravsättning 5 kap 2 § 
begravnings- 
lagen 
(1990:1144) 

Rech 

6.11.9 Beslut i fråga om att omhänderta egendom och 
vidta nödvändiga åtgärder. 

2 kap 5 § lagen 
(2015:417) om 
arv i inter- 
nationella 
situationer 

Utskott 

 
Beslut i fråga om att överlämna egendom till 
den som är behörig att ta emot den. 

Utskott 

 
Beslut i fråga om att anmälan dödsfall till 
tingsrätten. 

 
Utskott 

 
Beslut i fråga om att, i stället för att anmäla 
dödsfallet till tingsrätten, överlämna egendomen 
till en närstående till den avlidne eller till 
utlandsmyndigheten för den stat som den 
avlidne var medborgare i. 

 
Utskott 
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6.12 Bistånd enligt LMA 

 
Nr Ärende Lagrum Delegat 

6.12.1 Beslut om bistånd till utlänningar som har 
beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 
eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med 
stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § 
utlänningslagen och som inte är folkbokförda 
här i landet. 

1 § 1 st. 2 p., 3a 
§ 3 st., 17 och 
18 §§ LMA 

Gruppledare 

6.12.2 Beslut om bistånd till utlänningar som har 
ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av 
särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan 
ansökan prövas 

1 § 1 st. 3 p., 3a 
§ 2 st., 17 och 
18 §§ LMA 

Gruppledare 

6.12.3 Beslut om hel eller delvis nedsättning av 
dagersättning 

10 § LMA Gruppledare 
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7. Ärenden enligt alkohol- och tobakslagen mm 

7.1 Ärenden enligt alkohollagen 
 
 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

7.1.1 Beslut om stadigvarande tillstånd för servering 8 kap 2 § AL Utskott 

7.1.2 Beslut om tillstånd för alkoholservering vid 
ansökan från konkursförvaltare. 

8 kap 2 § AL Handläggare 

7.1.3 Beslut om tillfälligt tillstånd för 
servering till allmänheten 

8 kap 2 § AL Handläggare 

7.1.4 Beslut om utökat stadigvarande tillstånd 8 kap 2 § AL Utskott 

7.1.5 Beslut om tillfälligt utökat serveringstillstånd (tid, 
yta) 

8 kap 2 § AL Handläggare 

7.1.6 Beslut om tillfälligt tillstånd för 
servering till slutet sällskap 

8 kap 2 § AL Handläggare 

7.1.7 Beslut om catering 8 kap 4 § AL Utskott 

7.1.8 Beslut om tillstånd för att anordna provsmakning, 
stadigvarande eller vid enstaka tidsperiod 

8 kap 6 § AL Utskott 

7.1.9 Beslut om tillstånd för att anordna 
provsmakning/egenproducerat 

8 kap 7 § AL Utskott 

7.1.10 Beslut om tillstånd för gemensamt 
serveringsutrymme 

8 kap 14 § AL Utskott 

7.1.11 Beslut om att förbjuda servering av alkoholdrycker 
  på särskilda boenden eller meddela en varning  

9 kap 20 § AL Utskott 

7.1.12 Beslut om återkallelse av serverings- 
tillstånd som inte längre används eller på 
tillståndshavarens egen begäran. 

9 kap 18 § 1 p 
AL 

Handläggare 
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7.1.13 Beslut att meddela den som 
bedriver detaljhandel med eller servering 
av öl varning eller förbud mot vidare försäljning. 

9 kap 19 § AL Utskott 

7.1.14 Beslut att meddela tillståndshavare erinran eller 
varning. 

9 kap 17 § AL Utskott 

7.1.15 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd. 9 kap 18 § AL Utskott 

7.1.16 Beslut om omprövning efter prövotid. 8 kap AL Handläggare 

7.1.17 Beslut om polisanmälan om brott mot 
ansvarsbestämmelserna i alkohollagen 

11 kap AL Rech 
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7.2 Ärenden enligt tobakslagen 
 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

7.2.1 Beslut att utdela varning 20a § TobaksL Utskott 

7.2.2 Beslut om föreläggande eller förbud 
för att lag eller föreskrift ska följas. 
Även beslut om vite. 

20 § 2 st 
TobaksL 

Utskott 

7.2.3 Beslut att tobaksvara ska tas om hand samt 
återlämnas eller förstöras 

21 § TobaksL Handläggare 

7.2.4 Beslut om försäljningsförbud 20a § TobaksL Utskott 

7.2.5 Beslut om polisanmälan TobaksL Rech 

 
 

7.3 Ärenden enligt lotterilagen 
 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

7.3.1 Yttrande till Lotteriinspektionen Lotteri- 
förordningen 
(1994:1451) 

Handläggare 

 
 

7.4 Ärenden enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

7.4.1 Anmälan av brist till läkemedelsverket 21 § lag 
(2009:730) om 
handel med 
vissa receptfria 
läkemedel 

Handläggare 
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7.5 Ärenden enligt lagen om (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

7.5.1 Föreläggande och förbud i syfte att en föreskrift 
enligt lagen ska följas 

31 § lag 
(2017:425) om 
elektroniska 
cigaretter och 
påfyllningsbehål 
lare 

Utskott 



Södertälje kommun, Delegationsordning, antagen av SN 2018-06-19 Sida 47 av 53 
 

8. Ärenden enligt hemvärnskungörelsen 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

8.1 Yttrande i ärende om antagning av 
hemvärnsman. 

5 § hemvärns- 
förordningen 
(1997:146) 

Roch, 
IFO/psykiatri 
utredning och 
behandling 
Rech, vuxen- 
enheten 
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9. Livsmedelsföretag 
 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

9.1 Ansöka om godkännande av livsmedels- 
anläggning. 

Artikel 4 i 
förordning (EG) 
nr 853/2004, 
Artikel 3 i 
förordning (EG) 
nr 854/2004, 
8 § LIVSFS 
2005:20 

Rech 

9.2 Anmäla registrering av livsmedels- 
anläggning. 

Artikel 6.2 i 
förordning (EG) 
nr 852/2004), 
11 § LIVSFS 
2005:20 

Rech 

9.3 Informera kontrollmyndigheten om 
förändringar i verksamheten som omfattas 
av livsmedelslagstiftningen. 

Artikel 6.2 i 
förordning (EG) 
nr (852/2004). 

Rech 

9.4 Låta upprätta och vid behov uppdatera ett 
verksamhetsanpassat system för egenkontroll 
så att livsmedelslagstiftningens krav efterlevs 
och ansvara för att egenkontrollprogrammet 
efterlevs inom den egna verksamheten. 

Artikel 4 och 5 i 
förordning (EG) 
nr 852/2004 

Rech 
Vidare- 
delegering 

9.5 Ta emot delgivning avseende livsmedels- 
företag för socialnämnden. 

 Rech 
Vidare- 
delegering 

9.6 Beslut om att överklaga beslut enligt 
livsmedelslagen som berör frågor om 
registrering av livsmedelsanläggningar. 

Artikel 6.2 i 
förordning (EG) 
nr 852/2004), 
11 § LIVSFS 
2005:20 

Rech 
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9.7 Beslut om att överklaga beslut enligt 
livsmedelslagen som berör frågor om 
godkännande av livsmedelsanläggningar. 

Artikel 4 i 
förordning (EG) 
nr 853/2004, 
artikel 3 i 
förordning (EG) 
nr 854/2004, 
8 § LIVSFS 
2005:20 

Rech 

9.8 Beslut om att överklaga beslut enligt 
livsmedelslagen som berör kontrollavgifter 
enligt förordningen (2006:1166) om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel. 

Förordning 
(2006:1166) om 
avgifter för 
offentlig 
kontroll av 
livsmedel 

Rech 

9.9 Beslut om att överklaga beslut enligt 
livsmedelslagen som berör sanktioner enligt 
artikel 54 EG-förordningen 882/2004 
och/eller 22-23 §§ livsmedelslagen. 

Artikel 54 EG- 
förordningen 
882/2004 
och/eller 22-23 
§§ livsmedels- 
lagen 

Rech 
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Bilaga 1 

 
Detaljerad förteckning över vissa beslutsnivåer inom socialtjänsten avseende försörjningsstöd 
och annat ekonomiskt bistånd. 

 
Hyra, hemförsäkring, hemtjänst, barnomsorg m.m. 

 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

1. Beslut i fråga om försörjningsstöd enligt 
definition 4 kap 3 § SoL. 

4 kap 1 § SoL Soc sekr 

2. Hyreskostnad, enligt riktlinjer. 4 kap 1 § SoL Soc sekr 

3. Hyreskostnad utöver genomsnittet. 4 kap 1 § SoL Gruppledare 

4. Räntekostnad fastighet högst 6 mån. 4 kap 1 § SoL Gruppledare 

5. Räntekostnad utöver 6 månader. 4 kap 2 § SoL Rech 

6. Amorteringskostnad fastighet 4 kap 2 § SoL Utskott 

7. Hyresskuld upp till och med tre månader. 4 kap 1 § SoL Gruppledare 

8. Hyresskuld fyra till sex månader. 4 kap 1 § SoL Rech 

9. Hyresskuld övrigt. 4 kap 1 och 2 §§ 
SoL 

Utskott 

10. Elskuld, enligt riktlinjer. 4 kap 1 § SoL Rech 

11. Arbetsresor, enligt riktlinjer. 4 kap 1 § SoL Soc sekr 

12 SL- resor utöver arbetsresor, enligt riktlinjer. 4 kap 1 § SoL Soc sekr 

13. Arbetsresa med egen bil, enligt riktlinjer. 4 kap 1 § SoL Soc sekr 

14. Hemförsäkring, se försörjningsstöd ovan.  Soc sekr 

15. Läkarvård/medicin enligt riktlinjer. 4 kap 1 § SoL Soc sekr 
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16. Tandvård   

 - belopp upp till 25 % av prisbasbelopp, 4 kap 1 § SoL Gruppledare 
 - belopp mellan 25 % och 50 % av 

prisbasbelopp, 
4 kap 1 § SoL Rech 

 - belopp över 50 % av prisbasbelopp. 4 kap 1 § SoL Utskott 

17. Glasögon enligt riktlinjer. 4 kap 1 § SoL Soc sekr 

18. A-kassa, fackföreningsavgift.  Soc sekr 

19. Nedsättning av bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
på grund av särskilda skäl till belopp motsvarande 
norm för mat, hälsa och hygien (livsuppehälle), 
enligt riktlinjer. 

4 kap 1 § SoL Soc sekr 

20. Livsuppehälle, när inkomsterna ligger över riksnorm 
eller bistånd upp till riksnorm för samma period 
tidigare har beviljats. 

4 kap 1 § SoL Gruppledare 

21. Höjning av bistånd enligt 4 kap 1 § SoL motsvarande 
högst 3 % av prisbasbeloppet p.g.a. höjda levnads- 
omkostnader, enligt riktlinjer. 

4 kap 1 § SoL Gruppledare 

22. Barnomsorgsavgift. 4 kap 1 § SoL Soc sekr 

23. Enskild anordnad barnomsorg över max 3 månader 
i avvaktan på förskoleplats/fritidsplats. 

4 kap 1 § SoL Gruppledare 

24. Avgift för hemtjänst. 4 kap 1 § SoL Soc sekr 

25. Kontaktlinser, styrkta medicinska skäl (läkarintyg). 4 kap 1 § SoL Gruppledare 
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Begravning 
 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

26. Begravningskostnad 

- enligt riktlinjer, 

4 kap 1 § SoL Gruppledare/ 
Boutredare 

 
- utöver riktlinjer. 

 
Rech 

27. Kostnad med anledning av närståendes begravning. 4 kap 1 § SoL Gruppledare 

28. Kostnad för resa till begravning utom Norden. 4 kap 1 § SoL Rech 

 
 

Umgänge med barn m.m. 
 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

29. Resor inom Sverige för umgänge med barn. 4 kap 1 § SoL Soc sekr 

30. Resor inom Norden för umgänge med barn. 4 kap 1 § SoL Gruppledare 

 
 

Utrustningsbidrag 
 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

31. Hemutrustning, komplement, grund och hel, 
enligt riktlinjer. 

4 kap 1 § SoL Gruppledare 

32. TV, dammsugare. 4 kap 1 § SoL Gruppledare 

33. Spädbarnsutrustning, max 10 % av prisbasbelopp. 4 kap 1 § SoL Gruppledare 

 
 

Städ och flytt 
 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

34. Flyttkostnad upp till 50 % av prisbasbelopp. 4 kap 1 och 2 §§ 
SoL 

Gruppledare 

35. Städkostnad i samband med flytt. 4 kap 2 § SoL Gruppledare 

36. Saneringskostnad. 4 kap 2 § SoL Gruppledare 
på respektive 
enhet 
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Övrigt 
 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

37. Kostnader vid umgänge med eget barn. 4 kap 1 § SoL Soc sekr 

38. Telefon, abonnemang. 4 kap1 och 2 §§ 
SoL 

Gruppledare 

39. Barns deltagande i fritids- och kulturaktiviteter, 
enligt riktlinjer, upp till 5 % av prisbasbelopp. 

4 kap 1 och 2 §§ 
SoL 

Gruppledare 

40. Rekreation. 4 kap 2 § SoL Utskott 

41. Skulder, enligt riktlinjer. 4 kap 2 § SoL Rech 

42. Bistånd i annat fall som inte reglerats ovan. 4 kap 2 § SoL Utskott 
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Bilaga 2 

Ekonomiärenden 
 
 
 

Nr Ärende Delegat Vidaredelegation 

1. Beslut i samband med avgörande och 
uppföljning av anbudsupphandling av 
varor och tjänster för social- och 
omsorgskontorets behov, dock inte 
för verksamhetsentreprenad eller 
antagande av extern konsult. 

Socialdirektör Roch, var och en inom sitt 
verksamhetsområde. 

 
Chef individ och 
familjeomsorg och 
verksamhetscontroller inom 
staben. 
Chef individ och 
familjeomsorg och 
verksamhetscontroller ersätter 
roch vid deras frånvaro. 
Samråd sker med jurist 

2. Beslut i samband med avgörande och 
uppföljning av anbudsupphandling av 
externa konsulter för social- och 
omsorgskontorets verksamheter till 
ett belopp av mellan 4 och 20 
prisbasbelopp. 

Socialdirektör Roch, var och en inom sitt 
verksamhetsområde. 

Chef individ och 
familjeomsorg, kvalitets- och 
uppdragschef och 
verksamhetscontroller inom 
staben. 
Chef individ och 
familjeomsorg och 
verksamhetscontroller ersätter 
roch vid deras frånvaro. 
Samråd sker med jurist 
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