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Inledning 
 
Med stöd av 6 kap § 37 samt 7 kap § 5 kommunallagen uppdrar Socialnämnden åt nedannämnda 
organ, ledamöter samt arbetstagare hos kommunen att fatta beslut i nedan angivna grupper av 
ärenden såvida ärendena inte kräver framställning eller yttrande till Kommunfullmäktige eller annars 
har någon större principiell betydelse eller delegeringsförbud föreligger enligt 6 kap § 38 
kommunallagen. 
 
Alla beslut som fattas med stöd av delegerad beslutanderätt ska anmälas till Socialnämnden en gång 
i månaden. 
 
Med basbelopp avses i denna delegeringsordning prisbasbeloppet. 
 
Antagen av Socialnämnden den 3 januari 2023, § 1. 
  



 

Om delegering 
 

Delegerad beslutanderätt 
Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i kommunallagens 
6 kap § 36-40 samt 7 kap § 5.  
 
Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en 
ärendegrupp, flyttas över till någon annan än den beslutande nämnden. Denna delegeringsordning 
redogör för de ärenden eller ärendegrupper där beslutanderätten har flyttats från Socialnämnden i 
Arvika kommun till annan delegat. 
 
Enligt kommunallagens 6 kap 37 § kan Socialnämnden utse en ledamot eller ersättare eller en 
anställd hos kommunen att besluta på Socialnämndens vägnar. Den som fattar beslut på 
Socialnämndens vägnar benämns delegat och träder helt in i Socialnämndens ställe. Ett beslut av 
delegaten ses som ett beslut av Socialnämnden och kan överklagas genom laglighetsprövning. 
 
Socialnämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan däremot återkalla delegeringsuppdraget. 
Socialnämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att 
själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Varje delegat ska alltid noga pröva om ett visst ärende är av sådan art att det faller inom 
delegeringsordningen eller om det måste prövas av Socialnämnden. En delegat får, om det behövs på 
grund av omständigheterna, överlämna ärende som omfattas av delegeringsordningen till 
Socialnämnden för beslut. 
 
Det huvudsakliga syftet med att upprätta en delegeringsordning för Socialnämnden är att avlasta 
Socialnämnden rutinärenden och därmed skapa utrymme för mer omfattande behandling av 
betydelsefulla och principiella ärenden. Delegeringsordningen möjliggör även en effektivare 
verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. 
 

Extern delegering 
Genom nya bestämmelser i kommunallagen 9 kap 37 § samt följdändringar i en rad andra lagar, finns 
en generell rätt till avtalssamverkan för kommuner. Detta innebär att kommuner kan komma 
överens om att utföra uppgifter åt varandra, även myndighetsutövning. Det är också möjligt för 
kommuner att delegera beslutanderätt till en anställd i en annan kommun (ej kommunala bolag). 
Kommunen har fortfarande det övergripande ansvaret för den delegerade uppgiften och därmed 
revisionsansvaret och måste vara beredd att vidta åtgärder om brister i verksamheten upptäcks.  
 
Vid extern delegering av ärenden gäller bestämmelser i kommunallagen om delegering, jäv, 
begränsningar av möjligheten till delegering, vidaredelegering, brukarmedverkan och anmälan av 
beslut. 
 

Brådskande ärenden  
Kommunallagen 6 kap 39 § medger även delegering av beslutanderätt vid brådskande ärenden. 
Socialnämnden får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att 
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
 



Ej delegeringsbar beslutanderätt – delegeringsförbud 
Det är inte alla ärenden som medger Socialnämnden rätt att delegera beslutanderätten åt en 
delegat. Vissa ärenden kräver att Socialnämnden fattar beslut. Enligt kommunallagens 6 kap 38 § 
finns riktlinjer för vilka ärenden som nämnder inte kan delegera. Förutom de generella undantagen 
från delegering som nämns i Kommunallagen en del specialförfattningar, till exempel 
socialtjänstlagen, också uttryckliga delegeringsförbud. 
 

Delegering eller ren verkställighet 
Socialnämndens delegeringsordning gäller för sådana beslut som är att betrakta som beslut i 
kommunallagens mening och omfattar inte ren verkställighet. Beslut i kommunallagens mening 
kännetecknas bland annat av att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren 
måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas 
genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. 
 
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör 
sig om bland annat om verkställande av redan fattade beslut, till exempel avgiftsdebitering enligt en 
fastställd taxa eller tilldelning av daghemsplats enligt en fastställd turordningsprincip. Beslut av rent 
förberedande eller verkställande art kan inte överklagas. Den enskilde kan inte överklaga ren 
verkställighet genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Däremot finns det en rad andra 
vägar att gå för att pröva verkställighet juridiskt såsom prövning vid allmän domstol, anhållan om en 
JO-granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 
 

Anmälan av delegeringsbeslut 
Alla beslut som fattas med stöd av delegerad beslutanderätt ska anmälas till Socialnämnden en gång 
i månaden. Detta gäller även brådskande ärenden där beslut har fattats av ordförande eller annan 
utsedd ledamot. Av anmälan ska framgå 
 
1. vilken typ av beslut som har fattats 
2.  vilken punkt i delegeringsordningen som åberopas för beslutet  
3. om det gäller vidaredelegering ska det framgå vem som fattat beslutet     
4. datum för beslut 
 
  



Förkortningar 
 

Titel och verksamhet 
IFO Individ- och familjeomsorgen  
IVO Inspektionen för vård och omsorg  
 

Lag, författning och förordning 
AFL Lag om allmän försäkring 
BBL Bidragsbrottslagen 
BrB Brottsbalken 
CSNFS Centrala Studiestödsnämndens författningssamling 
FB Föräldrabalken 
FPL Förvaltningsprocesslagen 
FL Förvaltningslagen 
KL Kommunallagen 
LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
SFB Socialförsäkringsbalk 
SFS Svensk författningssamling 
SoF Socialtjänstförordningen 
SoL Socialtjänstlagen 
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 
ÄB Ärvdabalken  
  



1. Utredningsansvar enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen 
 

Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

1.1 Beslut om att inleda 
utredning, vuxna 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare Enhetschef IFO 

1.2 Beslut om att inleda 
utredning, barn 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare Enhetschef IFO 

1.3 Bedömning av barn och 
ungas behov av 
omedelbart skydd 

11 kap 1a § SoL Socialsekreterare Enhetschef IFO 

1.4 Beslut om att utredning 
inte skall inledas eller att 
inledd utredning skall 
läggas ned, barn och vuxna 

11 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

1.5 Beslut om att utredning 
inte skall föranleda åtgärd 

11 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

1.6 Förlängning av 
utredningstid i ärenden 
som rör barn 

11 kap 2 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

1.7 Beslut om att bedriva 
utredning utan den 
enskildes samtycke 

11 kap 2 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

Tabell 1 

 
2. Överflyttning av ärende till annan kommun 
 

Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

2.1 Beslut om framställning om 
överflyttning av ärende till 
annan kommun 

2a kap 10 § SoL  
 

Enhetschef IFO 
 

Avdelningschef 
IFO 

2.2 Beslut i fråga om 
mottagande av ärende från 
annan kommun 

2a kap 10 § SoL 
 

Enhetschef IFO 
 

Avdelningschef 
IFO 

2.3 Beslut att ansöka hos IVO 
om överflyttning av ärende 

2a kap 11 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

2.4 Beslut att överklaga IVO:s 
beslut om överflyttning av 
ärende 

16 kap 4 § SoL Enhetschef IFO 
 

Avdelningschef 
IFO 

Tabell 2 

  



3. Överklagande, yttrande och anmälningar m.m. till domstol, 
åklagarmyndighet och andra myndigheter 
 

Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

3.1 Beslut om att väcka samt 
föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol eller 
allmän förvaltningsdomstol 
 

10 kap 2 § 
SoL 
FPL 

Verksamhetschef Kommundirektör 

3.2 Utse ombud att föra 
nämndens talan samt 
utfärda fullmakt 

10 kap 2 § 
SoL 

Verksamhetschef Kommundirektör 

3.3 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
allmän domstol och allmän 
förvaltningsdomstol 
 
När Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 
 

10 kap 1-2 § 
SoL 
13 och 18 § 
FPL 
 
6 kap. 39 § 
KL 

Delegat i 
ursprungsärendet 
 
 
 
Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist 
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 

Närmast högre 
befattningshavare 

3.4 Beslut att avvisa ombud 
eller biträde 

14 § FL Avdelningschef 
IFO 

Verksamhetschef 
 

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

45 § FL Delegat i 
ursprungsärendet 

Närmast högre 
befattningshavare 

3.6 Beslut huruvida omprövning 
av beslut skall ske samt 
omprövning av beslut 

37-39 § FL Delegat i 
ursprungsärendet 

Närmast högre 
befattningshavare 

3.7 Yttrande till 
Åklagarmyndigheten 

11 § LUL Socialsekreterare Enhetschef IFO 

3.8 Underrättelse till 
Åklagarmyndigheten i 
ärenden avseende 
ungdomsvård eller 
ungdomskontrakt 

12 kap 8 § 
SoL 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

3.9 Begäran hos Polismyndighet 
om utredning om brott 
avseende någon som inte 
fyllt 15 år 

31 § LUL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

3.10 Framställan till 
Åklagarmyndighet om 
bevistalan 

38 § LUL Verksamhetschef Kommundirektör 

Tabell 3 



Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

3.11 Anmälan om behov 
av offentligt biträde 

3 § lagen om 
offentligt biträde 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

3.12 Yttrande över 
ansökan om 
rättshjälp genom 
offentligt biträde 
samt yttrande över 
kostnadsräkning 

3 § lagen om 
offentligt biträde 
och  
7 § förord-ningen 
om offentligt 
biträde 

Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

3.13 Yttrande enligt 
namnlagen 

45-46 §§ 
namnlagen 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

3.14 Yttrande i 
körkortsärende 

3 kap 8 § och 5 kap 
2 § körkorts-
förordningen 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

3.15 Yttrande till 
passmyndighet vid 
utfärdande av pass 
utan 
vårdnadshavarens 
medgivande 

3 § 2 st pass-
förordningen 

Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

3.16 Beslut om 
polisanmälan 
angående vissa brott 
mot underårig samt 
vissa grövre brott 
m.m. 

12 kap 10 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

3.17 Yttrande till 
Migrationsverket 

17 kap 1 § 
utlänningslagen 

Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

3.18 Anmälan till 
Skatteverket om 
felaktig eller 
ofullständig uppgift i 
folkbokföringen 

32 c § 
folkbokföringslagen 

Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

3.19 Ansökan om 
statsbidrag 

 Utvecklingsledare 
IFO 

Närmast högre 
beslutsfattare 

3.20 Överklagande och 
yttrande angående 
sökta statsbidrag 

 Delegat i 
ursprungsärendet 

Närmast högre 
beslutsfattare 

Tabell 4 

  



4. Ekonomiskt bistånd 
 

Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

4.1 Beslut i ärenden om 
ekonomiskt bistånd  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Enhetschef IFO 

4.2 Beslut i ärenden om 
ekonomiskt bistånd över 
riksnorm och riktlinjer 

4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

4.3 Hyresskulder upp till 60 % av 
gällande basbelopp 

4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

4.4 Beslut om bistånd i form av 
hyresgaranti 

4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

4.5 Beslut om bistånd i form av 
förmedling av egna medel 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Enhetschef IFO 

4.6 Beslut i ärenden om försörj-
ningsstöd med villkor om 
praktik eller kompetens-
höjande åtgärd 

4 kap 4 § SoL Socialsekreterare Enhetschef IFO 

4.7 Beslut i ärenden om försörj-
ningsstöd med vägrande av 
eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 

4 kap 5 § SoL Socialsekreterare Enhetschef IFO 
 

4.8 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap 1 § SoL 
Högst 50 % av basbeloppet 

9 kap 1-2 §§ 
SoL 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 
 

4.9 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 1 § SoL över 50 % av 
basbeloppet 

9 kap 1-2 §§ 
SoL 

Enhetschef IFO 
 

Avdelningschef 
IFO 
 

4.10 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap 2 § SoL 
Högst 50 % av basbeloppet 

9 kap 2 § 2 st 
SoL 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 
 

4.11 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 2 § SoL över 50 % av 
basbeloppet 

9 kap 2 § 2 st 
SoL 

Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

4.12 Beslut om polisanmälan vid 
misstanke om brott mot den 
egna verksamheten, 
ekonomiskt bistånd, avgifter 
mm 

6 § BBL  
12 kap 10 § 
SoL 
10 kap 2 § OSL  

Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

Tabell 5 

 
 



Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

4.13 Ansökan hos 
Kronofogdemyndigheten 
om verkställighet av dom i 
ärende angående 
bidragsbrott 

 Enhetschef IFO  

4.14 Beslut om framställning till 
Centrala Studiestöds-
nämnden om ändring av 
betalningsmottagare för 
studiehjälp 

2 kap 33 § 
studiestöds-
förordningen 
11 kap 2 § 
CSNFS 2001:6 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

4.15 Beslut om att underrätta 
försäkringskassan om att 
nämnden ska uppbära 
ersättning enligt SFB som 
ersättning för ekonomiskt 
bistånd som utgivits som 
förskott på förmån 

107 kap 5 § SFB 
17 kap 1 § AFL, 
9 kap 2 § SoL 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

4.16 Beslut om ekonomiskt 
bistånd till 
begravningskostnader och 
utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet. 
Begravningskostnad 50% av 
basbeloppet 
- i samband med 
dödsboanmälan 

4 kap 1 § SoL Handläggare i 
socialtjänst 

 

4.17 Beslut om ekonomiskt 
bistånd till 
begravningskostnader och 
utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet. 
Begravnings- 
kostnad 50 % av 
basbeloppet 
- i övriga fall 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Enhetschef IFO 

4.18 Dödsboanmälan 20 kap 8a § ÄB Handläggare i 
socialtjänst 

Enhetschef IFO 

4.19 Beslut om att ordna 
gravsättning 

5 kap 2 § 
begravnings-
lagen 

Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

Tabell 6 



5. Placering av barn och ungdom enligt socialtjänstlagen  
 

Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

5.1 Beslut om bistånd i form 
av vård-, 
placering/omplacering, i 
hem för vård eller boende 
samt stödboende 

4 kap 1 § och 
6 kap 1 § SoL 

Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

5.2 Beslut om bistånd i form 
av tillfällig placering i 
jourhem eller i annat 
enskilt hem 

4 kap 1 § och 
6 kap 1 § SoL 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

5.3 Beslut om förlängning av 
tillfällig placering längre 
än 6 månader av barn och 
ungdom i avvaktan på 
beslut om stadigvarande 
vård 

4 kap 1 § och 
6 kap 1 § SoL 

Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

5.4 Beslut om bistånd i form 
av vård i familjehem vid 
fortsatt placering av 
ungdomar över 18 år till 
avslutade 
gymnasiestudier, dock 
längst 21 år. 

4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

5.5 Beslut om upphörande av 
bistånd i form av vård 
utanför det egna hemmet 
 
När Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

4 kap 1 § SoL Delegat i 
ursprungsärendet  
 
 
Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist  
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 

Närmast högre 
befattningshavare 

5.6 Övervägande om det finns 
skäl att ansöka om 
flyttningsförbud vid 
begäran om att vård enligt 
SoL ska upphöra för ett 
barn som är placerat i 
sådant hem som avses i 6 
kap. 6 § SoL När 
Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

6 kap 8 a § 
SoL 

Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist  
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 

 

Tabell 7 



Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

5.7 Ersättning till 
umgängesförälder för 
placerade barn 

6 kap 1 § SoL 
14 § LVU 

Socialsekreterare  

5.8 Beslut att utse särskilt 
utsedd socialsekreterare 
för barn placerade i 
familjehem 

6 kap 7c § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

5.9 Beslut om uppföljning av 
barns situation när 
utredning avslutas utan 
insats och vårdnadshavare 
inte samtycker till insatser 

11 kap 4a § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

5.10 Beslut om uppföljning av 
ett barns situation efter 
det att placering med stöd 
av SoL i familjehem eller 
HVB-hem har upphört 

11 kap 4b SoL Enhetschef IFO 
 

Avdelningschef 
IFO 

5.11 Beslut om inskrivning av 
ensamkommande barn i 
HVB-hem 

3 kap 11 § SoF Föreståndare 
HVB-hem 

Enhetschef IFO 
Avdelningschef 
IFO 

5.12 Beslut om utskrivning av 
ensamkommande barn i 
HVB-hem 

3 kap 14 § SoF Föreståndare 
HVB-hem 

Enhetschef IFO 
Avdelningschef 
IFO 

5.13 Beslut om avgift från 
föräldrar vars barn är 
under 18 år och får vård i 
annat hem än det egna 

8 kap 1 § 2 st 
SoL och SoF 

Enhetschef IFO 
 

Avdelningschef 
IFO  
 

5.14 Beslut om ekonomiskt 
bistånd åt barn och 
ungdom i samband med 
placering, omplacering 
eller flyttning från 
familjehem, stödboende 
eller hem för vård eller 
boende  
- enligt kommunens 
riktlinjer 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Enhetschef IFO 

Tabell 8 

  



Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

5.15 Beslut om ekonomiskt 
bistånd åt barn och 
ungdom i samband med 
placering, omplacering 
eller flyttning från 
familjehem, stödboende 
eller hem för vård eller 
boende 
- utöver kommunens 
riktlinjer till 60% av 
basbeloppet 

4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

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

4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

5.17 Beslut om framställning till 
försäkringskassa om 
utbetalning av barnbidrag 
till familjehemsförälder 

4 § 3 st lag om 
allmänna 
barnbidrag 
106 kap 6 § SFB 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

5.18 Underrättelse till 
försäkringskassan om 
Socialnämndens rätt att 
erhålla barnbidraget till 
följd av barns vård på 
stödboende, HVB-hem 
eller liknande institution 

106 kap 7 § SFB Socialsekreterare Enhetschef IFO 

5.19 Underrättelse till 
försäkringskassa om att 
barn med underhållsstöd 
placerats i familjehem, HVB 
eller stödboende 
respektive återflyttat till 
boförälder 

2 § 
förordningen 
om 
underhållsstöd 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

5.20 Beslut om framställning till 
Centrala Studiestöds-
nämnden om ändring av 
betalningsmottagare för 
studiehjälp 

2 kap 33 § 
studiestöds-
förordningen 
11 kap 2 § 
CSNFS 2001:6 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

Tabell 9  



6. Placering av barn och unga enligt lagen om vård av unga 
 

Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

6.1 Begäran om förlängd tid för 
ansökan om vård/tillfällig 
vård 

8 § LVU Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

6.2 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn 
och ungdom under 20 år 
när Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

6 § 1 och 2 st 
LVU 

Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist  
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 

 

6.3 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 6 
§ eller 6 a § LVU skall 
upphöra när 
Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

9 § 3 st LVU Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist  
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 

 

6.4 Beslut att återta ansökan 
om vård enligt LVU när 
Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

4 § LVU Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist  
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 

 

6.5 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn 
under 18 år, i vissa 
internationella situationer, 
när Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

6 a § LVU Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist  
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 

 

6.6 Beslut om upphörande av 
fortsatt 
omhändertagande för 
tillfällig vård när 
Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

9 b § LVU Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist  
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 

 

6.7 Beslut om hur vården skall 
ordnas och var den unge 
skall vistas under vårdtiden 
när Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

11 § 1 och 3 st 
LVU 

Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist  
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 
 

 

Tabell 10  



Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

6.8 Beslut om att den unge får 
vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden när 
Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

11 § 2 och 3 st 
LVU 

Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist  
Börje Wahlund  
Jenny Boquist 

 

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

11 § 4 st LVU Socialsekreterare Enhetschef IFO 

6.10 Beslut om hur rätt till 
umgänge med den unge 
skall utövas när 
överenskommelse inte kan 
nås med föräldern eller 
vårdnadshavaren 
när Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

14 § 2 st p 1 
LVU 

Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist  
Börje Wahlund 
Jenny Boquist  

 

6.11 Beslut om att den unges 
vistelseort inte skall röjas 
för föräldern eller 
vårdnadshavaren 
när Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

14 § 2 st p 2 
LVU 

Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist  
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 
 

 

6.12 Beslut om att inleda och 
avsluta uppföljning av 
barnets situation när 
vården upphör enligt 21 § 
LVU. 

21 b §,  
21 c § LVU 

Enhetschef IFO Avdelningschef 

6.13 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud när 
Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

27 § 1 och 2 st 
LVU 

Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist  
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 

 

6.14 Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 § 
LVU skall upphöra när 
Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

30 § 2 st LVU Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist  
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 

 

Tabell 11 

 
  



Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

6.15 Beslut om hur den unges 
umgänge ska utövas med 
förälder/vårdnadshavare 
när flyttningsförbud 
föreligger när 
Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

31 § LVU Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist  
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 

 

6.16 Begäran om förlängd tid 
för ansökan om 
utreseförbud 

31 f § LVU Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

6.17 Beslut om tillfälligt 
utreseförbud när 
Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

31 d § LVU Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist  
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 

 

6.18 Beslut om tillfälligt 
utreseförbud enligt 31 d § 
LVU ska upphöra när 
Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

31 g § LVU Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist  
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 

 

6.19 Beslut om tillfälligt 
undantag från 
utreseförbud när 
Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

31 i § LVU Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist  
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 

 

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

32 § 1 st LVU Socialsekreterare Enhetschef IFO 

6.21 Beslut om att begära 
polishandräckning för att 
genomföra 
läkarundersökning när 
Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

43 § 1 p LVU Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist 
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 

 

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

43 § 2 p LVU Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

Tabell 12 



Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

6.23 Beslut om avgift från 
föräldrar vars barn är 
under 18 år och får vård i 
annat hem än det egna 

8 kap 1 § 2 st 
SoL och SoF 

Enhetschef IFO 
 

Avdelningschef 
IFO 

6.24 Beslut om ekonomiskt 
bistånd åt barn och 
ungdom i samband med 
placering, omplacering 
eller flyttning från 
familjehem, stödboende 
eller hem för vård eller 
boende  
- enligt kommunens 
riktlinjer 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Enhetschef IFO 

6.25 Beslut om ekonomiskt 
bistånd åt barn och 
ungdom i samband med 
placering, omplacering 
eller flyttning från 
familjehem, stödboende 
eller hem för vård eller 
boende  
- utöver kommunens 
riktlinjer till 60% av 
basbeloppet 

4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 

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

 Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 
 

6.27 Beslut om framställning till 
försäkringskassa om 
utbetalning av barnbidrag 
till familjehemsförälder 

4 § 3 st lag om 
allmänna 
barnbidrag 
106 kap 6 § SFB 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 
 

6.28 
 

Underrättelse till 
försäkringskassan om 
socialnämndens rätt att 
erhålla barnbidraget till 
följd av barns vård på 
stödboende, HVB-hem 
eller liknande institution 

106 kap 7 § SFB Socialsekreterare Enhetschef IFO 

Tabell 13 

 
 
 
 
 
 



Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

6.29 Underrättelse till 
försäkringskassa om att 
barn med underhållsstöd 
placerats i familjehem, 
HVB eller stödboende 
respektive återflyttat till 
boförälder 

2 § 
förordningen 
om 
underhållsstöd 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

6.30 Beslut om framställning till 
Centrala Studiestöds-
nämnden om ändring av 
betalningsmottagare för 
studiehjälp 

2 kap 33 § 
studiestöds-
förordningen 
11 kap 2 § 
CSNFS 2001:6 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

Tabell 14 

 
7. Placering av vuxna enligt SoL och LVM 
 

Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

7.1 Beslut om bistånd åt vuxna 
i form av vård, placering 
eller omplacering, i hem för 
vård eller boende eller i 
familjehem 

4 kap 1 § och 
6 kap 1 § SoL 

Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

7.2 Beslut om att inleda 
utredning om skäl för 
tvångsvård 

7 § LVM Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

7.3 Upplysningsplikt/inhämt-
ande av uppgifter från 
andra myndigheter 

7 § 2 st LVM Socialsekreterare   

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

7 § LVM Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

7.5 Beslut att återta ansökan 
om vård enligt LVM när 
Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

11 § LVM Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist  
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 

 

7.6 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare när 
Socialnämndens 
sammanträde inte kan 
avvaktas 

13 § LVM Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist 
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 

 



Nr Delegationens art  Lagrum Delegat Ersättare 

7.7 Beslut om 
läkarundersökning samt att 
utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare Enhetschef IFO 

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

45 § p 1 LVM Enhetschef IFO 
 

Avdelningschef 
IFO 

7.9 Beslut om att begära 
polishandräckning för 
inställelse vid 
vårdinstitution 

45 § p 2 LVM Enhetschef IFO 
Socialsekreterare 
i beredskap/jour 

Avdelningschef 
IFO 

7.10 Beslut om ersättning till 
kommunen när bistånd ges 
för missbruksvård i form av 
plats vid hem för vård och 
boende eller i familjehem  

8 kap 1 § SoL 
och SoF 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

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

31 kap 2 § BrB Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

7.12 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 

46 § LVM Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

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

4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

7.14 Beslut om anmälan till 
försäkringskassa om att 
nämnden skall uppbära 
sjukpenning (80 kr/dygn) 
för den som bereds vård i 
sådant hem för vård eller 
boende eller familjehem 
enligt SoL som ger vård och 
behandling åt missbrukare 
av alkohol eller narkotika 

3 kap 15 § AFL Socialsekreterare Enhetschef IFO 

Tabell 15 

 
  



8. Socialpsykiatri enligt SoL 
 

Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

8.1 Beslut om bistånd med 
socialpsykiatrisk 
öppenvård 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
 

Enhetschef IFO 

8.2 Beslut om att bevilja 
bistånd i form av 
familjehem 

4 kap 1 § och 
6 kap 1§ SoL 

Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

8.3 Beslut om att bevilja 
bistånd i form av plats 
på HVB-hem, avser inte 
sjukvård som Regionen 
ansvarar för 

4 kap 3 § och 
6 kap 1§ SoL 

Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

Tabell 16 

 

9. Biståndsinsatser 
 

Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

9.1 Beslut om interna 
behandlingsinsatser 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

9.2 Beslut om externa 
behandlingsinsatser 

4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

9.3 Beslut om bistånd i form 
av försöks-/jourlägenhet 

4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

9.4 Beslut om bistånd i form 
av kontaktperson/-familj 

4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

9.5 Beslut om upphörande av 
kontaktperson/-familj 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Enhetschef IFO 

9.6 Beslut om förordnande 
och entledigande av  
-kontaktperson  
-kontaktfamilj 

 Socialsekreterare  

9.7 Särskilt kvalificerad 
kontaktperson enligt 3:6 
b 2 st § SoL  
- internt i egen regi 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Enhetschef IFO 

9.8 Särskilt kvalificerad 
kontaktperson enligt 3:6 
b 2 st § SoL  
- externt via entreprenad 

4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

Tabell 17 

  



 

10. Ersättning till familjehem 
 

Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

10.1 Beslut om ersättning till 
familjehem, arvode och 
omkostnadsersättning  
- enligt norm och 
riktlinjer 

 Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

10.2 Beslut om ersättning för 
förlorad arbetsinkomst i 
högst 90 dagar 

 Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

10.3 Beslut om ersättning till 
familjehem när 
anställd/nära anhörig 
inom förvaltningen är 
familjehemmet 

 Verksamhetschef   

10.4 Beslut om ersättning till 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare som 
tidigare varit 
familjehemsförälder 
- enligt norm och 
riktlinjer 

6 kap 11 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

10.5 Beslut om ersättning till 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare som inte 
tidigare varit familjehem 
för barnet. 

 Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

Tabell 18 

 

11. Ersättning till kontaktpersoner och kontaktfamiljer 
 

Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

11.1 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj 
- enligt norm och riktlinjer 

 Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

11.2 
 

Beslut om ersättning till 
kontaktpersoner/kontakt-
familjer när anställd/nära 
anhörig inom förvaltningen 
är 
kontaktperson/kontaktfamilj 

 Verksamhetschef  

Tabell 19 



12. Familjerätt 
 

Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

12.1 Godkännande av 
faderskaps- och 
föräldraskapsbekräftelse 

1 kap 4 § 1 st 
FB och 1 kap 9 
§ 2 st FB 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

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

2 kap 1 § FB Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

12.3 Beslut om att återuppta 
nedlagd utredning 

2 kap 1 § FB Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

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

2 kap 9 § 1 st 
FB 

Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

12.5 Beslut om att väcka och 
föra talan i mål om 
faderskap 

3 kap 5 § 2 st 
och 6 § 2 st FB 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

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

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

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

12.7 Beslut om att inte 
godkänna föräldrars avtal 
om vårdnad, boende och 
umgänge 

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

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

12.8 Beslut att utse person att 
medverka vid umgänge 

6 kap 15 c § FB Socialsekreterare Enhetschef IFO 

12.9 Ersättning till person som 
medverkar vid umgänge 

 Socialsekreterare Enhetschef IFO 

12.10 Beslut att inleda utredning 
i fråga om umgänge med 
närstående 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare Enhetschef IFO 

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

6 kap 20 § FB Socialsekreterare Enhetschef IFO 

12.12 
 

Lämnande av upplysningar 
inför interimistiskt beslut 
till tingsrätt 

6 kap 19 § st.2 
FB 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

12.13 Lämnande av vårdnad, 
boende eller umgänges-
utredning till tingsrätt  

6 kap 19 § FB Socialsekreterare Enhetschef IFO 

Tabell 20 



Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

12.14 Beslut om att utse 
utredare i vårdnads- och 
umgängesärenden 

6 kap 19 § 2 st 
FB 

Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

12.15 Beslut att inte inleda 
utredning i fråga om 
umgänge med närstående 

11 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

12.16 Lämnande av 
adoptionsutredning till 
tingsrätten i mål eller 
ärende om adoption 

4 kap 14-15 §§ 
FB 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

12.17 Prövning av samtycke till 
fortsatt 
adoptionsförfarande 
-vid samtycke 

6 kap 14 § SoL Socialsekreterare Enhetschef IFO 

Tabell 21 

 

13. Överförmyndare 
 

Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

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

5 kap 3 § p 1 
SoF 

Socialsekreterare  Enhetschef IFO 

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

5 kap 3 § p 2 
SoF 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

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

5 kap 3 § p 3 
SoF 

Socialsekreterare Enhetschef IFO 

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

11 kap 16 § 2 st 
FB 

Socialsekreterare 
 

Enhetschef IFO 

Tabell 22 

 
 
 
 
 



14. Övriga frågor 
 

Nr Delegationens art Lagrum Delegat Ersättare 

14.1 Beslut i brådskande 
ärenden där 
Socialnämndens beslut 
inte kan avvaktas 

6 kap. 39 § KL Henrik Axelsson 
Anna-Maria 
Nykvist 
Börje Wahlund 
Jenny Boquist 

 

14.2 Beslut om att inte lämna 
ut allmän handling samt 
uppställande av förbehåll i 
samband med 
utlämnandet    

2 kap 14 § TF 
Aktuellt lagrum 
i OSL 

Verksamhetschef Kommundirektör 

14.3 Beslut att disponera 
avkastning ur stiftelserna: 
- Social samfond nr 1 och  
- Peter och Olga 
Anderssons fond 

 Verksamhetschef Avdelningschef 
IFO 

14.4 Upplysningar i 
vapenärenden 

 Socialsekreterare Enhetschef IFO 

14.5 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

6 kap 9 § 
smittskydds-
lagen 

Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

14.6 Anmälningsskyldighet 
enligt smittskyddslagen 

6 kap 12 § 
smittskydds-
lagen 

Enhetschef IFO Avdelningschef 
IFO 

14.7 Framställan till domstol 
om behov av 
målsägandebiträde för 
underårig 

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare Enhetschef IFO 

Tabell 23 
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