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6. Årlig revidering av socialnämndens delegationsordning (SN 
2020.164)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen.

Ärendebeskrivning
I enlighet med Process och rutin för revidering av Socialnämndens delegationsordning har 
arbetsgruppen för processen gjort en årlig genomlysning av delegationsordningen.

Handlingar
 §107 SN AU Årlig revidering av socialnämndens delegationsordning
 Tjänsteskrivelse Årlig revidering av SN Delegationsordning 2021
 Årlig revidering av Delegationsordning 2021 version med spår av ändringar
 Årlig revidering av Delegationsordning 2021 Ren version
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§ 107
Årlig revidering av socialnämndens delegationsordning (SN 2020.164)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att anta den reviderade 
delegationsordningen.

Ärendebeskrivning
I enlighet med Process och rutin för revidering av Socialnämndens delegationsordning har 
arbetsgruppen för processen gjort en årlig genomlysning av delegationsordningen.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Årlig revidering av Delegationsordning 2021 version med spår av ändringar
 Tjänsteskrivelse Årlig revidering av SN Delegationsordning 2021
 Årlig revidering av Delegationsordning 2021 Ren version
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Tjänsteskrivelse

Årlig revidering av socialnämndens 
delegationsordning

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med Process och rutin för revidering av Socialnämndens 
delegationsordning har arbetsgruppen för processen gjort en årlig genomlysning av 
delegationsordningen.

Bakgrund
Syftet med den årliga revideringen av socialnämndens delegationsordning är att 
minst en gång per år se över delegationsordningen för att säkerställa att dokumentet 
är kvalitetssäkrat och uppdaterat utifrån aktuell lagstiftning och organisation. 
Arbetsgruppen har gjort en omvärldsbevakning, samlat in synpunkter från 
verksamheten och utifrån det gjort en revidering. 

• Enstaka beslut har lagts till utifrån aktuell lagstiftning och organisation 
(Beslut om samverkansavtal, yttrande i detaljplaneärende). Beslut gällande 
dataskyddsombud har tagits bort då dataskyddsombud är en central funktion på KLK. 

• Flera beslut har formulerats om och förtydligats för att stämma bättre 
överens med gällande rätt (Rubriken Polisanmälan). 

• Ändringar under rubriken Personal har gjorts utifrån de ändringar som 
kommunstyrelsen nyligen har beslutat om i sin delegationsordning, 
verkställighetsbeslut har tagits bort, några beslut har omformulerats och 
sammanfattats.

• Några individbeslut har ändrat beslutsnivå. Det har t.ex. förtydligats att 
beslut om umgängesbegränsning och hemlighållande av den unges vistelseort enligt 
LVU är beslut som inte kan delegeras annat än i brådskande fall, vilket inte framgår 
av delegationsförbud i socialtjänstlagen men av rättspraxis som har utvecklats på 
senare år. Upphörande av omedelbart omhändertagande enligt LVU har också tagits 
bort från rubriken Kompletterande beslutanderätt som kan utövas av socialnämndens 
ordförande eller annan ledamot (brådskande beslut som inte kan avvaktas får 
fortfarande fattas av ordförande enligt 6 kap. 39 § Kommunallagen), och har i den 
löpande texten ändrats till att delegeras till socialutskott. Däremot har rubriken 
Kompletterande beslutanderätt som kan utövas av ordförande eller annan förordnad 
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ledamot kompletterats med nytt beslut enligt 6 a LVU (Beslut om omedelbart 
omhändertagande när svensk domstol inte är behörig att besluta om beredande av 
vård).

Konsekvenser för barn
Ändringar i beslutsnivåer på LVU-området anses delvis beröra barn som blir föremål 
för beslut och åtgärder med stöd av LVU. De föreslagna ändringarna utgår från 
barnets bästa och vikten av att ingripande beslut som rör barn och unga ska fattas 
korrekt. Med tanke på beslutens brådskande karaktär är det viktigt för verksamheten 
att det framgår tydligt av delegationsordningen på vilken nivå beslut enligt LVU ska 
fattas. Detta för att verksamheten ska kunna agera snabbt och samtidigt juridiskt 
korrekt. Att inhämta synpunkter gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms dock 
inte vara relevant i detta sammanhang.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Årlig revidering av delegationsordning 2021 version med spår av ändringar
3. Årlig revidering av delegationsordning 2021 ren version

Sofia Stridh Julia Amelin
Stabschef Förvaltningsjurist

Expedieras till:
Akten
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SOCIALNÄMNDEN

Socialnämndens delegationsordning
Fastställd av socialnämnden 2020-12-15 § 148, reviderad av socialnämnden 2021-04-27 § 42 samt 
2021-06-22 § 82.

Socialnämndens delegationsordning

Allmänna bestämmelser
Socialnämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen, KL, och socialnämndens reglemente, som 
beslutats av kommunfullmäktige. Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds 
verksamhetsområde finns i kommunallagens 6 kap. 37-41 §§ och 7 kap. 5-8 §§ KL. En nämnd kan 
uppdra åt ett utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden (§ 33) 6 kap. 37 § KL.

Med de förbehåll som anges i 6 kap. 38 § KL delegerar socialnämnden inom ramen för nämndens 
verksamhetsområde beslutanderätten i denna delegationsordning angivna ärenden. Detta innebär att 
följande ärenden inte får delegeras:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut 

av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt, och
4. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Samtliga ärenden som har delegerats av socialnämnden ska anmälas till socialnämnden vid första 
möjliga sammanträde efter delegationsbeslutet.

Enbart förvaltningschef har rätt att vidaredelegera beslut enligt 7 kap. 6§ KL. Förvaltningschefs 
beslut om vidaredelegation är ett delegationsbeslut i sig som ska anmälas till nämnd. Förvaltningschef 
kan inte vidaredelegera sin beslutanderätt om vidaredelegation. Beslut som fattas med stöd av 
vidaredelegation från förvaltningschef ska anmälas till förvaltningschef.

I anmälan av delegationsbeslut ska framgå:
• vem som fattat beslutet
• när beslutet fattats
• vilket beslut som fattats
• vad beslutet avser
• tidsperiod för beslutet

Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett ett beslut av socialnämnden. Beslutet kan inte 
återkallas eller omprövas av socialnämnden, men överklagas på samma sätt som socialnämndens 
beslut. Däremot kan nämnden när som helst återta delegationen. 
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Bestämmelser om ersättare
Vid förfall för socialnämndens ordförande får beslut fattas av socialnämndens vice ordförande.

Under kolumnen ”delegat” anges alltid lägsta beslutsnivå. Detta betyder att överordnad chef upp till 
förvaltningschef i särskilda fall har motsvarande beslutanderätt.

Vid förfall för förvaltningschef får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av socialnämndens 
ordförande.

Enhetschefschef, gruppchef och handläggare på myndighetsavdelningen har delegation på uppgifter 
inom respektive avdelning vilket innebär att dessa kan fatta beslut för sidoordnad befattningshavare 
vid dennes frånvaro utan särskilt förordnande om så skulle krävas.

Beslut eller verkställighet 
I den kommunala verksamheten vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens 
mening utan är ren verkställighet. Gränsen mellan beslut och verkställighet kan vara svår att dra. 
Kännetecknet för ett beslut är att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra 
vissa överväganden och bedömningar. Beslut kan överklagas med kommunalbesvär eller 
förvaltningsbesvär. Verkställighet innebär ”faktiskt handlande” eller beslut som normalt fattas av 
tjänstemän i kraft av deras tjänsteställning. Verkställighet i det dagliga arbetet utgår från beslut som 
regleras i lag, riktlinjer, avtal eller andra styrdokument. Verkställande åtgärder anmäls inte till 
nämnden.

Begränsningar i möjligheten att delegera beslut till tjänstemän, ledamöter och 
utskott

DELEGATIONSFÖRBUD
Enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen, SoL, råder delegationsförbud för vissa typer av enskilda 
ärenden, dvs. beslut måste fattas av socialnämnden. Vilka dessa är framgår nedan.

Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning 2 kap. 3 § FB
Beslut om nedläggning av faderskapsutredning 2 kap. 7, 9 §§ FB
Beslut att inte påbörja faderskapsutredning 2 kap. 9 § FB
Väcka talan om ändring i vårdnaden 6 kap. 7 § FB
Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare (vid 
stadigvarande vård och fostran i annat enskilt hem än föräldrahemmet)

6 kap. 8 § FB

Överflyttning av vårdnad till en av vårdnadshavarna eller till särskilt 
förordnad vårdnadshavare

6 kap. 8 a § FB

Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare 6 kap. 9 § FB
Anmälan av behov av att flytta över vårdnaden på den andra föräldern (om 
en förälder avlider)

6 kap. 9 § FB

Väcka talan om överflyttning av vårdnad från en eller två särskilt 
förordnade vårdnadshavare till barnets förälder/föräldrar

6 kap. 10 § FB

Ansökan om ändring av vårdnad 6 kap. 10 c § FB
Väcka talan om umgänge mellan barn och förälder 6 kap. 15 a § 1 st. 

FB
Väcka talan om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder 6 kap. 15 a § 2 

st. FB
Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp 7 kap. 7 § FB
Beslut om förbud eller begränsning för en person som har sitt hem inom 
kommunen att i hemmet ta emot andras barn

5 kap. 2 § SoL
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Begära att barnbidraget betalas ut till den andra av föräldrarna, någon 
annan lämplig person eller nämnden att användas för barnets bästa

16 kap. 18 § SFB

Begära att underhållsbidraget betalas ut till någon annan lämplig person 
eller till nämnden att användas för barnets bästa

18 kap. 19 § SFB

BEGRÄNSAD DELEGATION
I vissa typer av enskilda ärenden kan beslutanderätten, enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen, 
delegeras till särskilt utskott som består av ledamöter eller ersättare i nämnden, t ex 
socialutskott. Detta betyder att beslutanderätten i dessa typer av ärenden inte kan delegeras 
till enskild tjänsteman. Begränsad delegering råder för nedanstående ärenden enligt SoL, 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare 
i vissa fall (LVM).

Medgivande att underårig tas emot för stadigvarande vård och fostran i 
enskilt hem som inte tillhör hans föräldrar eller vårdnadshavare

6 kap. 6 § SoL

Övervägande om vård fortfarande behövs för underårig som med stöd av 
SoL vårdas i annat hem än det egna

6 kap. 8 § 1 st. 
SoL

Övervägande om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden 
enligt 6 kap. 8 § FB (gäller i de fall barnet varit placerat i samma 
familjehem under tre år från det placeringen verkställdes), därefter ska 
frågan övervägas årligen

6 kap. 8 § 2 st. 
SoL

Godkännande av att en utländsk myndighet placerar ett barn i Sverige 6 kap. 11 a § 
SoL

Placering av ett barn i ett annat land 6 kap. 11 b § 
SoL

Medgivande att ta emot ett utländskt barn för framtida adoption 6 kap. 12 § SoL
Återkallande av medgivande att ta emot barn från annat land för framtida 
adoption

6 kap. 13 § SoL

Prövning om adoptionsförfarandet får fortsätta (om samtycke vägras) 6 kap. 14 § SoL
Föra talan om återkrav enligt 9 kap 1 § SoL 9 kap. 3 § SoL
Ansöka till förvaltningsrätt om vård enligt 1-3 §§ LVU 4 § LVU
Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU 6 § LVU
Beslut om att omedelbart omhänderta den som är under 18 år om åtgärder 
av behörig utländsk myndighet inte kan avvaktas

6 a § LVU

Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas 11 § 1 st. LVU
Medgivande om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 11 § 2 st. LVU
Övervägande av om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs 13 § 1 st. LVU
Omprövning av vård med stöd av 3 § LVU 13 § 2 st. LVU
Övervägande om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden 
enligt 6 kap. 8 § FB (vid placering i samma familjehem under tre år), 
därefter ska frågan övervägas årligen

13 § 3 st. LVU

Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort 
enligt 14 § 2 st. 1 och 2 fortfarande behövs

14 § 3 st. LVU

Beslut att vården med stöd av LVU ska upphöra 21 § LVU 
Beslut om särskilt kvalificerad kontaktperson eller behandling i öppna 
former

22 § 1 st. LVU

Omprövning av beslut enligt 22 § 1 st. LVU 22 § 3 st. LVU
Upphörande av beslut enligt 22 § 1 st. LVU 22 § 3 st. LVU
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Ansöka till förvaltningsrätt om flyttningsförbud 24 § LVU
Övervägande om beslut om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § 1 st. LVU
Beslut att flyttningsförbud ska upphöra 26 § 2 st. LVU
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU
Ansöka till förvaltningsrätten om utreseförbud 31 b § LVU
Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU
Besluta om ett tillfälligt undantag från utreseförbud 31 i § LVU
Beslut att begära polishandräckning för att bereda läkare tillträde till den 
unges hem eller för att föra den unge till läkarundersökningen

43 § 1st. 1 LVU

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

43 § 1 st. 2 LVU

Ansöka till förvaltningsrätt om vård enligt LVM 11 § LVM
Beslut att en missbrukare ska omedelbart omhändertas 13 § LVM

Enligt bestämmelserna i 10 kap. 5 § SoL får uppdrag att besluta på nämndens vägnar när det 
gäller föräldrabalken inte delegeras till tjänsteperson men däremot till särskild 
avdelning/utskott (social delegation) i nedanstående ärende.

Vidta åtgärd till stöd för barnet utan samtycke från en av vårdnadshavarna 6 kap. 13 a § FB

KOMPLETTERANDE BESLUTANDERÄTT
För att kunna fatta snabba beslut när så erfordras finns en direkt i lag angiven så kallad 
kompletterande beslutanderätt. Regler om detta finns i vissa bestämmelser i LVU och LVM. 
Den kompletterande beslutanderätten kan i förekommande fall utövas av socialnämndens 
ordförande eller annan ledamot eller tjänsteman som av nämnden förordnats därtill. För att 
vara behörig att fatta beslut enligt kompletterande beslutanderätt måste ledamoten vara 
ordinarie ledamot i socialnämnden. Syftet med bestämmelserna om kompletterande 
beslutanderätt är att det alltid ska finnas någon som kan fatta beslut när 
nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. En uppräkning av ärendetyper där 
kompletterande beslutanderätt kan bli aktuell finns nedan. En viktig skillnad mellan 
delegation i kommunalrättslig mening, det vill säga uppdrag att besluta på nämndens vägnar, 
och förordnande med stöd av bestämmelser i LVU och LVM är att vid delegation ska 
beslutanderätten normalt utövas av delegaten. Vid förordnande ska den kompletterande 
beslutanderätten endast utövas när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas.

Kompletterande beslutanderätt som kan utövas av socialnämndens ordförande:
Beslut att begära polishandräckning för att bereda läkare tillträde till den 
unges hem eller för att föra den unge till läkarundersökningen

43 § 1 st. 1 LVU

Kompletterande beslutanderätt som kan utövas av socialnämndens ordförande 
eller annan förordnad ledamot:

Beslut om omedelbart omhändertagande av den som är under 20 år 6 § LVU
Beslut om omedelbart omhändertagande när svensk domstol inte är 
behörig att besluta om beredande av vård

6 a § LVU

Upphörande av omedelbart omhändertagande 9 § 3 st. LVU
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Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas 11 § 1, 3 st. LVU
Medgivande om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 11 § 2, 3 st. 

LVU
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 2 st. LVU
Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § 2 st. LVU
Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM 13 § LVM

Kompletterande beslutanderätt som kan utövas av förordnad ledamot eller 
tjänsteman:

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

43 § 1 st. 2 LVU

Nämnden beslutar om vilka som ska få ett särskilt förordnande och ha befogenhet att fatta 
beslut enligt kompletterande beslutanderätt i ett separat nämndbeslut. 

Det är viktigt att tänka på att de som har fått ett särskilt förordnande av nämnden, att fatta 
beslut av nämnden enligt kompletterande beslutanderätt, enbart får fatta beslut i dessa 
ärenden om ärendet är så brådskande, att socialutskottet inte kan sammankallas i tid.

Förkortningar som används i denna delegationsordning
SNAU Socialnämndens arbetsutskott
KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott 
FK Försäkringskassan
CSN Centrala studiestödsnämnden
SKR Sveriges kommuner och regioner
IVO Inspektion för vård och omsorg

Förteckning lagar m.m.
AL Alkohollag (2010:1622)
Bidragsbrottslag (2007:612)
BegrL Begravningslag (1990:1144)
BrB Brottsbalken (1962:700)
FB Föräldrabalken (1949:381)
FL Förvaltningslag (2017:900)
FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291)
Förordning om offentligt biträde (1997:405)
GDPR Dataskyddsförordning - General Data Protection 

Regulation EU2016/679
Hemvärnsförordning (1997:146)
HSL Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
JB Jordabalk (1970:994)
KL Kommunallag (2017:725)
Körkortsförordning (1998:980)
Lag om allmänna arvsfonden (1994:243)
Lag om arv i internationella situationer (2015:417) 
Lag om offentligt biträde (1996:1620)
LMA Lag om vård av asylsökande m.fl. (1994:137)
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LOU Lag om offentlig upphandling (2016:1145)
LOV Lag om valfrihetssystem (2008:962)
LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(1993:387)
LTLP Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
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
NamnL Lag om personnamn (2016:1013)
OSF Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Passförordning (1979:664)
PSL Patientsäkerhetslag (2010:659)
SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110)
SkL Skadeståndslag (1972:207)
Smittskyddslag (2004:168)
SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 
SoL Socialtjänstlag (2001:453)
TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
ÄB Ärvdabalken (1958:637)
ÄktB Äktenskapsbalken (1987:230)
AB Kollektivavtal för kommun i region, Allmänna 

bestämmelser
SOSFS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
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NR. ÄRENDE DELEGAT ERSÄTTARE
1.0 ALLMÄNNA JURIDISKA ÄRENDEN
1.1 Beslut i ärenden som är så brådskande att 

nämndens beslut inte kan avvaktas 
6 kap 39 § KL 

Ordförande
Socialnämnd 

Vice ordförande
Socialnämnd

HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN
1.2

a.

b.

c.

d.

Beslut om

att utredning ska inledas

att utredning ska inledas angående skydd 
för barn eller ungdom 

att inledd utredning ska avslutas pga. 
återtagen ansökan 

att utredning inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska avslutas utan insats
11 kap. 1 och 2 §§ SoL 

Socialsekreterare
biståndshandläggare

Gruppchef 
Socialsekreterare i 
socialjour

Socialsekreterare
biståndshandläggare

Gruppchef

1.3 Förlängning av utredningstid
11 kap. 2 SoL

Enhetschef

1.4 Underrättelse om väsentlig försening i 
handläggningen 
11 § FL

Socialsekreterare 
Biståndshandläggare

1.5 Avslå/avvisa begäran från enskild om att 
avgöra ett ärende om ärendet inte är 
avgjort inom sex månader 
12 § 1 st. FL 

Enhetschef

RÄTTIDSPRÖVNING OCH 
OMPRÖVNING

1.6 Rättelse och omprövning av beslut
36-39 §§ FL

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

1.7

a.

b. 

Rättidsprövning av överklagande och 
avvisning av överklagande som kommit in 
för sent 

beslut av socialnämnden

övriga myndighetsbeslut
45 § FL

Enhetschef

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

ÖVERKLAGANDE
1.8 Överklaga beslut/dom i individärenden, 

yrkande om inhibition 
(Ärenden av principiell betydelse eller 
annars av vikt fattas av socialnämnden)
33 § FPL

Enhetschef

1.9 Avge yttrande med anledning av 
överklagande av beslut

Delegaten i 
ursprungsbeslutet
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1.10 Överklaga beslut/domar som inte rör 
myndighetsutövning
33 § FPL

Förvaltningschef

1.11 Beslut att återkalla överklagande i 
individärenden 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

1.12 Beslut att återkalla överklagande i ärenden 
som inte rör myndighetsutövning 

Förvaltningschef

OMBUD OCH OFFENTLIGT BITRÄDE 
1.13 Utse ombud att föra socialnämndens talan 

vid allmän eller förvaltningsdomstol
Gruppchef 

1.14 Ansöka samt yttra sig i ärenden om 
offentligt biträde
3 § lagen om offentligt biträde, 3 och 7 § 
förordningen om offentligt biträde

Socialsekreterare 
Biståndshandläggare

1.15 Avvisande av ombud eller offentligt biträde 
14 § 2 st. FL 

Förvaltningschef

YTTRANDEN
1.16 Yttrande till allmän domstol, åklagare eller 

Kriminalvården i brottmål
28 §, 29 § 3 st. LuL
6 § lagen om särskild personutredning i 
brottmål
31 kap. 2 § 1 st. BrB

Socialsekreterare

1.17 Yttrande till åklagarmyndigheten 
Yttrande och upplysningar till åklagare eller 
allmän domstol avseende unga 
lagöverträdare
11, 28 och 29 §§ LuL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

1.18 Yttrande till åklagarmyndigheten med 
anledning av ev. utredning beträffande 
misstänkt under 15 år 
Begäran om utredning om brott avseende 
någon som inte fyllt 15 år
31 § LuL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

1.19 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 
46 § LVM

Enhetschef

1.20 Underrätta åklagaren vid ungdomstjänst, 
ungdomsvård, ungdomskontrakt
12 kap. 8 § SoL

Socialsekreterare

1.21 Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 
5 kap. 2 § SoF

Socialsekreterare

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

Socialsekreterare 
Biståndshandläggare

1.23 Yttrande i ärenden om särskild avgift hos 
IVO eller förvaltningsdomstol 
16 kap. SoL

Enhetschef

1.24 Rapportering till IVO av icke verkställda 
gynnande beslut 

Biståndshandläggare 
Socialsekreterare
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16 kap. 6 f, 6 i §§ SoL Boendesamordnare
1.25 Rapportering till kommunens revisorer av 

icke verkställda gynnande beslut 
16 kap. 6 f och 6 i §§ SoL 

Avdelningschef

1.26 Rapportering till IVO när nämnden har 
verkställt ett gynnande beslut som enligt 
6 f § har rapporterats som icke verkställt 
16 kap. 6 g, 6 i §§ SoL

Biståndshandläggare 
Socialsekreterare
Boendesamordnare

1.27 Yttrande till tillsynsmyndighet i 
tillsynsärenden

Avdelningschef

1.28 Yttrande beträffande äktenskapsdispens 
15 kap. 1 § ÄktB

Gruppchef

1.29 Lämna upplysningar och snabbupplysningar 
i fråga om vårdnad, boende och umgänge
6 kap. 19, 20 §§ FB

Socialsekreterare

1.30 Yttrande enligt namnlagen
44, 45 §§ NamnL

Socialsekreterare

1.31 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande 
av pass utan vårdnadshavares medgivande 
3 § 2 st. passförordningen

Gruppchef

1.32 Yttrande i körkortsärende 
3 kap. 8 §, 5 kap. 2 § körkortsförordningen

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

1.33 Yttrande om bostadsbidrag till familj där 
barn vistas på institution eller i familjehem 
96 kap. 7, 8 §§ SFB

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

1.34 Yttrande rörande ansökan om 
hemvärnsmän på försvarsmaktens begäran
5 § hemvärnsförordning

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

1.35 Yttrande till kommunal nämnd rörande den 
enskildes ekonomiska förmåga att betala 
kommunal avgift/ersättning

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
Avgiftshandläggare

1.36 Beslut om att inte besvara enkla ärenden, 
yttranden eller remissvar remisser som är 
av mindre intresse för socialnämnden

Enhetschef
Ansvarig chef

Förvaltningschef

1.37 Besvara enkla ärenden, yttranden eller 
remisser som är av mindre intresse för 
nämnden

Ansvarig chef Förvaltningschef

1.38 Framställningar till och yttrande över 
remiss från övriga nämnder inom 
Vallentuna kommun

Enhetschef

1.39 Yttrande i detaljplaneärenden Lokalstrateg
1.40 Yttrande till Skatteverket med anledning av 

ansökan om skyddad identitet
17 a § folkbokföringslagen

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

1.41 Yttrande med anledning av bortförande av 
barn, samt erkännande och verkställighet 
av utländska vårdnadsavgöranden
Lag (1989:14) om erkännande och 
verkställighet av utländska 

Enhetschef
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vårdnadsavgöranden m.m. och om 
överflyttning av barn

2.0 ÖVERFLYTTNING AV ÄRENDEN
2.1 Beslut om framställning om överflyttning av 

ärenden till nämnd i annan kommun samt 
beslut i fråga om mottagande av ärende
2 a kap. 10 § SoL 

Enhetschef

2.2 Beslut om ansökan om överflyttning hos 
IVO samt yttrande på förfrågan av IVO 
2 a kap. 10, 11 § SoL

Enhetschef

3.0 ANMÄLNINGSÄRENDEN
LEX SARAH

3.1 Beslut om utredning efter rapport enligt 
14 kap. 3, 6 §§ SoL 

Avdelningschef

3.2 Beslut att anmäla om ett allvarligt 
missförhållande eller påtaglig risk för ett 
allvarligt missförhållande till IVO 
14 kap 7 § SoL 

Förvaltningschef

POLISANMÄLAN
3.3 Beslut om att till polismyndighet lämna 

uppgift i syfte att förebygga vissa typer av 
brott
10 kap 18 a, 18 b, 18 c §§ OSL, 12 kap. 
10 § SoL

Enhetschef
Socialsekreterare i 
socialjour

3.4 Beslut om att till polismyndighet lämna 
uppgift som behövs för omedelbart 
polisiärt ingripande av underårig
10 kap. 20 § OSL, 12 kap. 10 § SoL

Enhetschef
Socialsekreterare i 
socialjour

3.5 Beslut om att till polismyndighet eller 
kontrollmyndighet för djurskydd lämna 
uppgift som är nödvändig för ingripande 
av djurskyddsskäl
10 kap. 20 a § OSL, 12 kap. 10 § SoL

Gruppchef
Socialsekreterare
i socialjour

3.6 Beslut om att polisanmäla brott som riktar 
sig mot underårig 
10 kap. 21 § OSL, 12 kap. 10 § SoL 
Avser misstanke om brott mot liv och 
hälsa

Enhetschef 
Socialsekreterare i 
socialjour 

3.7 Beslut om att till polismyndighet lämna 
uppgift om misstankar om vissa brott mot 
unga
10 kap. 21-22 § OSL 
12 kap. 10 § SoL 

Enhetschef 
Socialsekreterare i 
socialjour 

3.8 Beslut om att till åklagar- eller 
polismyndighet lämna uppgift som angår 
brott eller misstanke om vissa grövre brott 
10 kap. 23 § OSL 
12 kap. 10 § SoL 

Enhetschef 
Socialsekreterare i 
socialjour 
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3.9 Beslut om att polisanmäla brott som 
hindrar nämndens verksamhet (bedrägeri, 
hot, misshandel, skadegörelse m.m.)
12 kap. 10 § SoL, 10 kap. 2 § OSL

Respektive ansvarig 
chef

3.10 Polisanmälan gällande bidragsbrott 
6 § bidragsbrottslagen 

Enhetschef

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN
3.11 Beslut att anmäla till överförmyndaren om 

behov av god man/förvaltare samt yttrande 
till överförmyndare 
5 kap 3 p.1-2 § SoF

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

3.12 Beslut att anmäla till överförmyndaren om 
förhållanden beträffande förvaltningen av 
underårigs egendom 
5 kap. 3 § p. 3 SoF 

Enhetschef

ÖVRIGA ANMÄLNINGSÄRENDEN, 
SMITTSKYDDSLAGEN M.M.

3.13 Anmälan enligt smittskyddslagen 
6 kap. 12 § smittskyddslagen 

MAS

3.14 Anmälan till IVO om vissa skador och 
sjukdomar inom hälso- och sjukvården 
3 kap 5-6 § PSL 
SOSFS 2005:28 

MAS

3.15 Samverkansavtal/överenskommelse om 
läkarinsatser
16 kap. 1 § HSL

MAS

4.0 OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS – 
UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR M.M.

4.1 Beslut att lämna ut allmän handling är 
verkställighet och ska göras av den som 
har handlingen i sin vård 

4.2 Beslut att inte lämna ut allmän handling 
eller uppgift ur sådan till enskild eller 
annan myndighet samt uppställande av 
förbehåll i samband med utlämnande 
2 kap. 14 § TF 
6 kap. 3 -5 §§, 10 kap. 4, 13-14 §§ OSL 

Avdelningschef 

4.3 Överklagande av annan myndighets beslut 
i ärende om utlämnande av allmän 
handling 
2 kap. 15 § TF 

Enhetschef

5.0 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
5.1 Beslut att utse och entlediga 

dataskyddsombud
art. 37 GDPR

Förvaltningschef

5.1 Beslut om att helt eller delvis avslå den 
registrerades begäran i fråga om dennes 
rätt till information, rättelse, radering, 
begränsning av behandling och överföring 
av personuppgifter till annan 
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Avdelningschef
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Art. 15, 16, 17, 18, 20 GDPR
5.2 Beslut om att fortsätta behandling av 

personuppgifter, trots den registrerades 
invändningar, på grund av att kommunens 
berättigade skäl för behandlingen väger 
tyngre än den registrerades intressen, 
rättigheter och friheter eller i de fall det 
sker för fastställande, utövande eller 
försvar av rättsliga anspråk
Art. 21 GDPR

Avdelningschef

5.3 Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal 
Art. 28.3 GDPR

Den som är behörig 
att ingå avtal till 
vilket ett 
personuppgiftsbiträ-
desavtal bifogas

6.0 EKONOMI
6.1 Samverkansavtal med annan huvudman Förvaltningschef
6.2 Beslut om anstånd med betalning av 

faktura under 1 prisbasbelopp, max 3 mån.
Ekonomiassistent 
Avgiftshandläggare

6.3 Beslut om anstånd med betalning faktura 
över 1 prisbasbelopp, max 3 mån

Enhetschef

6.4 Kreditering av faktura Ekonomiassistent 
Avgiftshandläggare

6.5 Avskrivning av skuld vid dödsboanmälan Enhetschef
6.6

a.

b.

c. 

Nedsättning/avskrivningar av uppbokad 
fordran/skuld samt beslut att avstå från 
eller avbryta indrivning och inkasso 

< 1 prisbasbelopp 

≥ 1 prisbasbelopp < 2 prisbasbelopp

≥ 2 prisbasbelopp

Nedsättning/avskrivning av fordran/skuld 
över 2 prisbasbelopp och under 0,5 mnkr 
beslutas av socialnämnden, över 0,5 mnkr 
av kommunfullmäktige

Respektive 
budgetansvarig chef 

Förvaltningschef 

Ordförande 
Socialnämnd

6.7

a.

b. 

Tecknande och uppsägning av 
hyreskontrakt för

lokaler

bostäder 
12 kap. JB

Förvaltningschef 

Enhetschef

6.8 Ersätta enskild person för egendomsskada 
vid myndighetsutövning upp till 1 % av 
prisbasbelopp 

Förvaltningschef
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Personal ska ha orsakat skadan 
3 kap. 2 § SkL
EKONOMISK ERSÄTTNING TILL 
UPPDRAGSGIVARE M.M. OCH 
AVGIFTER

6.9 Beslut om att ta ut egenavgift vid vård eller 
behandling i HVB eller familjehem för 
vuxna 
8 kap. 1 § 1 st. SoL, 6 kap. 1 § SoF 

Socialsekreterare

6.10 Beslut om att ta ut egenavgift från föräldrar 
vars barn är under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat hem än det egna 
samt beslut om rätt för kommunen att 
uppbära underhållsbidrag
8 kap. 1 § 2 st. SoL 
6 kap. 2-3 § SoF 

Socialsekreterare

6.11 Beslut om att ta ut egenavgift om någon 
som är under 18 år får omvårdnad i ett 
annat hem än det egna samt beslut om rätt 
för kommunen att uppbära 
underhållsbidrag
20 § LSS

Biståndshandläggare

6.12 Beslut om att ta ut skälig avgift för andra 
stöd- och hjälpinsatser 
8 kap. 1 § 1 st. SoL

Socialsekreterare

6.13 Beslut om att ta ut skälig avgift 
(kontaktfamilj, familjerådgivning, 
hemtjänst, dagverksamhet, 
dödsboförvaltning m.m. )
8 kap. 2 § SoL
18:2 ÄB, 5 kap. 2 § begravningslagen

Avgiftshandläggare
Socialsekreterare
Biståndshandläggare

6.14 Beslut om att ta ut skälig avgift i anslutning 
till insatser enligt LSS (bostad, 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter)
19 §§ LSS

Avgiftshandläggare
Biståndshandläggare

6.15 Beslut om nedsättning eller befrielse från 
avgifter enligt 8 kap. 2 § efter individuell 
ekonomisk behovsprövning
8 kap. 4-8 §§ SoL

Avgiftshandläggare
Socialsekreterare
Biståndshandläggare

6.16 Beslut om att helt eller delvis efterge 
ersättningsskyldighet 
8 kap. 1 § 2 st. SoL 

Gruppchef

6.17 Beslut att ta ut avgifter enligt AL och LTLP 
enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige

Se rubrik 21

6.18

a.

Arvode och ersättning till familje- och 
jourhem, kontaktperson, umgängesstödjare 
m.m. 

inom SKR´s riktlinjer Socialsekreterare
Kontaktsekreterare
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b. utöver SKR´s riktlinjer

Utredningssekreter-
are 

Gruppchef 
6.19 Ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare 
6 kap. 11 § SoL 

Gruppchef

6.20

a.

b.

Utrustning till familjehemmet i samband 
med placering 

< 10 % prisbasbasbelopp/kalenderår 

≤ 50 % prisbasbelopp/kalenderår 

Socialsekreterare

Gruppchef
6.21 Kostnader för skador barnet vållat i 

familjehemmet som ej ersätts av 
familjehemmets hem- eller 
ansvarsförsäkring, kommunens försäkring 
eller annan försäkring 
< beloppet som motsvarar kommunens 
självrisk 

Gruppchef

6.22 Framställning till CSN om ändring av 
betalningsmottagare för studiemedel 
2 kap. 33 § 2 st. studiestödsförordningen 

Socialsekreterare 
Utredningssekreter-
are

6.23 Underrätta FK om att barn med 
underhållsstöd placerats i familjehem eller 
HVB resp. återflyttat till förälder 
2 § förordning om underhållsstöd
106 kap. 8 § SFB 

Socialsekreterare 
Utredningssekreter-
are

6.24 Framställan till FK om ändring av 
betalningsmottagare för allmänt barnbidrag
106 kap. 6-7 §§ SFB 

Socialsekreterare 
Utredningssekreterar
e

6.25 Återsöka ersättning för kostnader enligt 
förordning om statlig ersättning för insatser 
för vissa utlänningar

Redovisningsekonom

6.26 Återsöka ersättning för kostnader enligt 
LMA 
23 § LMA 

Redovisningsekonom

7.0 UPPHANDLING
7.1 Fullmakt extern upphandling – ge i 

uppdrag till extern upphandlingsenhet att 
upphandla inom socialnämndens 
ansvarsområden på kommunens vägnar

Förvaltningschef

7.2 Upphandling inom socialnämndens 
ansvarsområde: beslut om upphandling, 
godkänna upphandlingsdokument, avbryta 
upphandling

SNAU

7.3 Tilldelningsbeslut, återkalla 
tilldelningsbeslut

Upphandlare

7.4 Beslut avseende avtal som är resultat av 
upphandling (teckna, förlänga, tillägg och 

Förvaltningschef 
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justeringar, godkänna partsbyte, sanktion 
så som vite, säga upp, häva m.m.)

7.5 Beslut att avropa, teckna avropsavtal 
samt köpa in inom ramen för 
socialnämndens ansvarsområden

Enhetschef
Verksamhetschef

7.6 Yttrande kring underlag - flera 
förvaltningar inom Vallentuna kommun (Ej 
vård- och omsorgsinsatser enskilda 
ärenden)

Förvaltningschef

SAMORDNAD UPPHANDLING
7.7 Samordnad upphandling för fler 

kommuner – kommunövergripande 
varor/tjänster (ej vård- och 
omsorgsinsatser): beslut om upphandling, 
godkännande av upphandlingsdokument, 
tilldelningsbeslut och avtal samt 
förlängning av avtal

Upphandlingschef Upphandlare

7.8

a.

b.

c.

Samordnad upphandling med andra 
kommuner av ramavtal inom ramen för 
Socialnämndens ansvarsområden 

Beslut om upphandling, avbryta 
upphandling, godkänna 
upphandlingsdokument

Tilldelningsbeslut, återkalla 
tilldelningsbeslut

Beslut avseende avtal som i 7.4 

SNAU

Upphandlare

Förvaltningschef
DIREKTUPPHANDLING ALLMÄNNA 
ÄRENDEN

7.10 Inköp upp till 50 tkr Behöriga beställare
7.11 Direktupphandling upp till 250 tkr: beslut 

om upphandling, godkänna 
upphandlingsdokument, 
tilldelningsbeslut/återkalla 
tilldelningsbeslut, avbryta upphandling

Enhetschef
Verksamhetschef

7.12 Direktupphandling från 250 tkr till 28 % 
av tröskelvärdet: beslut om upphandling, 
godkänna upphandlingsdokument, 
tilldelningsbeslut/återkalla 
tilldelningsbeslut, avbryta upphandling

Avdelningschef

7.13 Direktupphandling över 28 % av 
tröskelvärdet vid synnerliga skäl i: beslut 
om upphandling, godkänna 
upphandlingsdokument, 
tilldelningsbeslut/återkalla 
tilldelningsbeslut, avbryta upphandling

Förvaltningschef
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7.14

a.

b. 

Beslut avseende avtal som är resultat av 
direktupphandling 

teckna avtal, förlänga, tillägg och 
justeringar

beslut om sanktion så som vite, häva 
m.m.

Delegat för 
direktupphandlings-
beslut

Förvaltningschef

DIREKTUPPHANDLING – KÖP AV 
INDIVIDPLATSER

7.15 Direktupphandling upp till 28 % av 
tröskelvärdet: beslut om upphandling, 
godkännande av upphandlingsdokument, 
tilldelningsbeslut/återkalla 
tilldelningsbeslut

Enhetschef
Verksamhetschef

7.16 Direktupphandling över 28 % av 
tröskelvärdet vid synnerliga skäl: beslut 
om upphandling, godkänna 
upphandlingsdokument, 
tilldelningsbeslut/återkalla 
tilldelningsbeslut, avbryta upphandling

Avdelningschef

7.17

a.

b.

Beslut avseende avtal som är resultat av 
direktupphandling 

teckna avtal, förlänga, tillägg och 
justeringar

beslut om sanktion så som vite, häva

Delegat för 
direktupphandlings-
beslut

Förvaltningschef
LOV

7.18 Införa valfrihetssystem, ändra befintligt 
valfrihetssystem
LOV

SNAU

7.19 Godkänna förfrågningsunderlag enligt LOV SNAU 
7.20 Godkänna LOV företag Avdelningschef
7.21 Avslag på ansökan om godkännande enligt 

LOV
Avdelningschef

7.22 Teckna LOV-avtal Avdelningschef

8.0 REPRESENTATION
8.1 Representation och uppvaktningar för 

förtroendevalda under 0,5 prisbasbelopp
Ordförande
Socialnämnd

8.2 Representation och uppvaktningar för 
tjänstemän under 0,5 prisbasbelopp

Förvaltningschef

9.0 PERSONAL
ARBETSMILJÖANSVAR – Se rutiner
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9.1 Fatta beslut om organisationsförändringar 
inom förvaltningen 

Förvaltningschef

9.2 Anställning, uppsägning och avsked av 
förvaltningschef

Kommundirektör

9.3 Uppsägning och avsked av 
förvaltningschef

Kommundirektör

9.3 Tidsbegränsad anställning av 
förvaltningschef omfattande 3 månader 
eller mer

Kommundirektör

9.5 Anställning av avdelningschef Kommundirektör/ 
Förvaltningschef

9.4 Anställning av övrig personal med 
månadslön

Ansvarig chef

9.5 Beslut om avstängning/tillfällig 
avstängning enligt AB § 10 avseende 
förvaltningschef 

Kommundirektör 

9.6 Beslut om disciplinpåföljd AB § 11 
avseende förvaltningschef 

Kommundirektör 

9.8 Lön, deltagande i utbildning, avtal för 
egen bil i tjänsten, ledighet för 
förvaltningschef, utse tillförordnad 
förvaltningschef under ordinaries frånvaro

Kommundirektör

9.5 Utse tillförordnad förvaltningschef under 
ordinaries frånvaro

Kommundirektör

9.6 Utse tillförordnad övrig chef under 
ordinaries frånvaro

Kommundirektör/ 
Förvaltningschef/Ans
varig chef

9.7 Förändring av lön inom förvaltningen. Ej 
lönebeslut i samband med 
löneöversynsförhandlingar

Personalansvarig 
chef, i samråd med 
Förvaltningschef och 
Personalchef

9.8 Avgångsvederlag vid uppsägning 
överenskommelse om avslut 

avseende ledningsgruppens personal 

Förvaltningschef

Kommundirektör
9.9 Utfärdande av tjänstgöringsbetyg för 

förvaltningschef
Kommundirektör

9.10 Förbud mot bisyssla AB § 8 mom. 1 för 
förvaltningschef 

Kommundirektör 

10.0 FÖRMÅNER FÖRTROENDEVALDA
10.1

a.

b. 

Förtroendevaldas deltagande i kurser och 
konferenser 
- upp till 1 prisbasbelopp

- över 1 prisbasbelopp

Ordförande
Socialnämnd 

SNAU
10.2 Förtroendevaldas deltagande i kurser och 

konferenser 
SNAU
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11.0 ARKIV
11.1 Mindre ändring i 

informationsredovisningen
Kommunarkivarie

12.0 EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOL
12.1 Beslut om försörjningsstöd 

4 kap. 1, 3 §§ SoL 
Socialsekreterare

12.2

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g. 

h.

Bistånd till livsföring i övrigt 

Styrkta sjukvårdsrelaterade kostnader 

Tandvård < 25 % av prisbasbelopp/år 

Tandvård > 25 % av prisbasbelopp/år 

Hemutrustning 

Spädbarnsutrustning > 11 % av 
prisbasbelopp/år 

Hyresskuld upp till 6 månadshyror 

El-skulder < 50 % av prisbasbelopp/år 

I övriga fall 
< 10 % av prisbasbelopp/hushåll/år 

< 50 % av prisbasbelopp/hushåll/år 
4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

Gruppchef 

Enhetschef 

Gruppchef 

Socialsekreterare

Enhetschef 

Enhetschef 

Gruppchef 

Enhetschef 

12.3

a.

b.

c.

Bistånd i form av logi/boende i 
vandrarhem/hotell 

<1 vecka 

≤ 1 månad 

≤ 4 månader 
4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
i socialjour 
Socialsekreterare

Gruppchef

Enhetschef

12.4 Beslut om skyddat boende 
4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

12.5 Bistånd i form av förmedlingsmedel 
4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

12.6

a.

Individuellt nödbistånd 

enligt riksnormens matnorm Socialsekreterare
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b. hyra/boendekostnad Gruppchef
12.7 Beslut om bistånd enligt 4 kap. 2 § 

SoL i högst i 3 mån
4 kap. 2 § SoL

Enhetschef

12.8 Försörjningsstöd med villkor om praktik 
eller kompetenshöjande åtgärder. 
Vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd vid praktik eller 
kompetenshöjande åtgärder. 
4 kap. 4 och 5 §§ SoL

Socialsekreterare

12.9 Bistånd i form av dagersättning 
9 och 17 §§ LMA

Gruppchef

12.10 Bistånd i form av särskilt bidrag 
9 och 18 §§ LMA

Gruppchef

12.11 Återkrav av bistånd som utbetalats på 
felaktiga grunder 
9 kap. 1 § SoL

Gruppchef

12.12 Beslut om att föra talan om återkrav 
9 kap. 1 och 3 § SoL

Socialnämndens 
socialutskott

12.13 Beslut om eftergift avseende bistånd med 
villkor om återbetalning
9 kap. 4 § SoL

Enhetschef

12.14 Återkrav av bistånd som getts under 
villkor om återbetalning 
9 kap. 2 § 2 st. SoL

Socialsekreterare

13.0 BISTÅND ENLIGT SOL I FORM AV 
OMSORG VUXNA

13.1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 
ledsagning, matdistribution 
4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare 
Socialsekreterare i 
socialjour

13.2

a.

b.

Beslut om dubbelbemanning:

upp till 3 månader

över 3 månader
4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

Gruppchef

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

Biståndshandläggare
Utredningssekreter-
are

13.4 Beslut om särskilt boende 
4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

13.5

a.

b. 

Beslut om avlösning: 

≤ 10 timmar/vecka 

10-20 timmar/vecka
4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

Gruppchef

13.6

a.

Beslut om egenvård: 

Biståndshandläggare
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b.

stödstrumpor, medicinering i form av 
APO-dos/dosett 

övriga egenvårdsbeslut
4 kap. 1 § SoL

Gruppchef

13.7

a.

b.

Beslut om dagverksamhet och 
sysselsättning: 

i egen regi 

extern placering < 20 prisbasbelopp
4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

Gruppchef

13.8 Beslut om turbundna resor
4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

13.9

a.

b.

Bistånd i form av vård i behandlingshem, 
HVB, inackorderingshem, stödboende, 
bostad med särskild service eller 
familjehem 

<två veckor 

>två veckor
4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare i 
socialjour

Enhetschef

13.10

a.

b.

Beslut om boendestöd/bolots 

≤10 tim/vecka 

>10 tim/vecka
4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare 
Socialsekreterare

Gruppchef

13.11 Beslut om korttidsboende och växelvård
4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare

13.12 Beslut om akut korttidsboende under icke 
kontorstid, max 1 vecka
4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
i socialjour

13.13 Beslut om insatser vid flytt från annan 
kommun
2 a kap. 8 § SoL

Delegat beroende på 
insats

14.0 ÖVRIGT BISTÅND ENLIGT SOL, BL.A. 
ÖPPENVÅRDSINSATSER

14.1 Bistånd i form av 
kontaktperson/kontaktfamilj 
4 kap. 1 § SoL 

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

14.2

a.

Bistånd i form av öppenvård

vuxna Socialsekreterare
Biståndshandläggare
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b.

c.

barn och unga egen regi 

barn och unga externt 
4 kap. 1 § SoL 

Socialsekreterare

Enhetschef

14.3 Bistånd i aktiverande och hälsofrämjande 
syfte i samband med pågående 
öppenvårdsinsats i egen regi 
≤10 % av prisbasbelopp/år 
4 kap. 1 § SoL

Gruppchef

14.4 Bistånd i form av kompetenshöjande och 
arbetsförberedande insats i egen regi 
4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
Biståndshandläggare

14.5 Utrustning till vuxna under 25 år i 
samband med placering i familjehem/ HVB 
upp till 5 % av prisbasbelopp 
4 kap. 1 § SoL

Gruppchef

14.6 Bistånd i form av sysselsättning 
4 kap. 1 § SoL 

Socialsekreterare 
Biståndshandläggare

14.7 Bistånd i form av träningslägenhet, 
jourlägenhet och stödbostad barnfamilj
4 kap. 1 § SoL

Enhetschef

14.8

a.

b.

Bistånd i form av särskilda kostnader i 
samband med placering (ex. 
grundutrustning)

< 10 % av prisbasbelopp/hushåll/år 

< 50 % av prisbasbelopp/hushåll/år
4 kap. 1 och 2 §§ SoL

Socialsekreterare

Gruppchef

14.9

a.

b.

Resor (faktura) vid placering

< 10 % av prisbasbelopp/hushåll/år 

< 50 % av prisbasbelopp/hushåll/år
4 kap § 1 SoL

Socialsekreterare

Gruppchef

14.10 Förordnande och entledigande av 
kontaktperson, kontaktfamilj
3 kap. § 6b SoL

Socialsekreterare
Kontaktsekreterare
Biståndshandläggare

14.11 Överenskommelse om kontraktsvård
28 kap. 6 a § BrB

Enhetschef

14.12 Beslut att utse en särskild handläggare för 
den dömde under verkställigheten
9 § lag om verkställighet av 
ungdomsövervakning

Gruppchef

15.0 BESLUT GÄLLANDE MISSBRUKARE 
ENLIGT LVM

15.1 Inleda utredning om skäl för tvångsvård Enhetschef
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7 § LVM Socialsekreterare
i socialjour

15.2 Beslut om att utredning inte ska inledas 
eller att påbörjad utredning ska läggas 
ned alt. övergå i en utredning 
11 kap. 1 § SoL, 7 § LVM

Gruppchef
Socialsekreterare
i socialjour

15.3 Beslut om läkarundersökning samt att 
utse läkare för undersökningen 
9 § LVM

Enhetschef 
Socialsekreterare
i socialjour

15.4 Ansökan till förvaltningsrätten om vård 
enligt LVM samt beslut att återkalla sådan 
ansökan 
11 § LVM

Socialnämndens 
socialutskott

15.5 Beslut om att en missbrukare ska 
omedelbart omhändertas 
13 § LVM

Socialnämndens 
socialutskott

15.6 Upphörande av omedelbart 
omhändertagande 
18 b § LVM 

Enhetschef

15.7 Placeringsbeslut i samband med beslut om 
omedelbart omhändertagande 
19 § LVM

Gruppchef

15.8 Yttrande till Förvaltningsrätt i samband 
med rättens fastställande av ett 
omedelbart omhändertagande 
17 § LVM 

Socialsekreterare

15.9 Begära polishandräckning för att föra en 
missbrukare till läkarundersökning 
45 § 1 st. 1 p. LVM 

Enhetschef 
Socialsekreterare
i socialjour

15.10 Begära polishandräckning för inställelse 
vid vårdinstitution 
45 § 1 st. 2 p. LVM

Enhetschef 
Socialsekreterare
i socialjour

16.0 BESLUT GÄLLANDE BARN OCH 
UNGDOM ENLIGT SOL

16.1 Beslut om psykiatrisk eller psykologisk
utredning eller behandling som omfattas 
av HSL när endast den ena en 
vårdnadshavaren samtycker
6 kap. 13 a § FB

Socialnämndens 
socialutskott

16.2 Uppföljning av ett barns situation när en 
utredning avslutats utan insats/efter det 
att placering utanför hem har upphört 
11 kap. 4 a, b §§ SoL 

Gruppchef

16.3

a.

b.

Bistånd i form av 

kontaktperson/ kontaktfamilj 

kvalificerad kontaktperson
4 kap. 1 §, 3 kap. 6 b § 1 st. SoL 

Socialsekreterare

Gruppchef
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16.4 Bistånd i form av yrkesinriktad aktivitet 
enligt program inkl. flitpeng och 
utrustning ≤ 5 % av prisbasbelopp/månad 
4 kap. 1 § SoL 

Gruppchef

16.5 Beslut om bistånd i form av öppna 
insatser för barn som har fyllt 15 år utan 
vårdnadshavarens samtycke
3 kap. 6 a § 2 st., 4 kap. 1 § SoL

Socialnämndens 
socialutskott

16.6

a.

b.

c.

Beslut om bistånd i form av 
placering/omplacering i

familjehem

stödboende

HVB-hem 
4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § SoL 

Socialnämndens 
socialutskott

Enhetschef

Enhetschef

16.7

a.

b.

Akutplacering/tillfällig placering 

jourhem kontrakterade av socialnämnden 
eller nätverkshem

extern placering i konsulentstött 
familjehem
4 kap. 1 § SoL 

Gruppchef

Enhetschef
Socialsekreterare
i socialjour

16.8 Medgivande att underårig tas emot för 
stadigvarande vård och fostran i enskilt 
hem som inte tillhör hans föräldrar eller 
vårdnadshavare
6 kap. 6 § SoL 

Socialnämndens 
socialutskott

16.9 Övervägande om vård fortfarande behövs 
för underårig som med stöd av SoL vårdas 
i annat hem än det egna 
6 kap. 8 § 1 st. SoL

Socialnämndens 
socialutskott

16.10 Särskilt övervägande (vid placering i 
samma familjehem under tre år) om det 
finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden, därefter ska frågan övervägas 
årligen
6 kap. 8 § 2 st. SoL

Socialnämndens 
socialutskott

16.11 Godkännande av att en utländsk 
myndighet placerar ett barn i Sverige 
6 kap 11a § SoL

Socialnämndens 
socialutskott

16.12 Beslut om placering av ett barn i ett annat 
land 
6 kap 11b § SoL

Socialnämndens 
socialutskott

17.0 BESLUT GÄLLANDE BARN, UNGDOM 
OCH FAMILJ ENLIGT LVU
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17.1 Ansöka till förvaltningsrätt om vård enligt 
LVU 
4 § LVU

Socialnämndens 
socialutskott

17.2 Beslut om omedelbart omhändertagande 
enligt LVU 
6 § LVU

Socialnämndens 
socialutskott

17.3 Beslut om att omedelbart omhänderta den 
som är under 18 år om åtgärder av 
behörig utländsk myndighet inte kan 
avvaktas.
6 a § LVU

Socialnämndens 
socialutskott

17.4 Förlänga tid för ansökan om vård 
8 § LVU

Enhetschef

17.5 Beslut att omhändertagande enligt 6 § 
LVU ska upphöra 
9 § 3 st. LVU 

Enhetschef

Ska särskilt 
rapporteras till den 
som fattat beslut om 
omedelbart 
omhändertagande
Socialnämndens 
socialutskott

17.6 Beslut om hur vården ska ordnas och var 
den unge ska vistas 
11 § 1 st. LVU 

Socialnämndens 
socialutskott

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

Socialnämndens 
socialutskott

17.8 Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden i den mån beslutet inte är att 
hänföra till 11 § 1 och 2 st. LVU 
Rör beslut avseende vårdens innehåll
11 § 4 st. LVU 

Socialsekreterare

17.9 Övervägande av om vård med stöd av 2 § 
LVU fortfarande behövs 
13 § 1 st. LVU 

Socialnämndens 
socialutskott

17.10 Omprövning av vård med stöd av 3 § LVU 
13 § 2 st. LVU 

Socialnämndens 
socialutskott

17.11 Särskilt övervägande (vid placering i 
samma familjehem under tre år) om det 
finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB, därefter 
ska frågan övervägas årligen 
13 § 3 st. LVU 

Socialnämndens 
socialutskott

17.12 Beslut om hur rätt till umgänge med den 
unge ska utövas 
14 § 2 st. p. 1 LVU 
6 kap. 39 § KL

Socialnämndens 
socialutskott
I brådskande 
ärenden 
Socialnämndens 
ordförande (p. 1.1)
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I ärenden som inte 
är brådskande 
Socialnämnd

17.13 Beslut om att den unges vistelseort ej ska 
röjas 
14 § 2 st. p. 2 LVU 
6 kap. 39 § KL

Socialnämndens 
socialutskott

I brådskande 
ärenden 
Socialnämndens 
ordförande (p. 1.1)

I ärenden som inte 
är brådskande 
Socialnämnd

17.14 Beslut om upphävande om hur rätt till 
umgänge med den unge ska utövas 
14 § 2 st. p. 1 LVU 

Socialnämndens 
socialutskott

17.15 Beslut om upphävande om att den unges 
vistelseort ej ska röjas 
14 § 2 st. p. 2 LVU 

Socialnämndens 
socialutskott

17.16 Övervägande av om beslut om umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort enligt 
14 § 2 st. 1 och 2 fortfarande behövs 
14 § 3 st. LVU 

Socialnämndens 
socialutskott

17.17 Beslut att vården med stöd av LVU ska 
upphöra 
21 § LVU 

Socialnämndens
socialutskott

17.18 Beslut om särskilt kvalificerad 
kontaktperson eller behandling i öppna 
former 
22 § 1 st. LVU 

Socialnämndens 
socialutskott

17.19 Omprövning av beslut enligt 22 § 1 st. 
LVU 
22 § 3 st. LVU 

Socialnämndens 
socialutskott

17.20 Upphörande av beslut enligt 22 § 1 st. 
LVU
22 § 3 st. LVU

Socialnämndens 
socialutskott

17.21 Ansöka till förvaltningsrätt om 
flyttningsförbud 
24 § LVU 

Socialnämndens 
socialutskott

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

Socialnämndens 
socialutskott

17.23 Beslut att flyttningsförbud ska upphöra 
26 § 2 st. LVU 

Socialnämndens 
socialutskott

17.24 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
27 § 1 och 2 st. LVU 

Socialnämndens 
socialutskott

17.25 Upphörande av tillfälligt flyttningsförbud 
enligt 27 § LVU 

Socialnämndens 
socialutskott
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30 § 2 st. LVU 
17.26 Beslut hur den unges umgänge ska utövas 

med vårdnadshavare och med föräldrar 
som har umgängesrätt reglerad genom 
dom eller beslut av domstol eller genom 
avtal 
31 § LVU 

Socialnämndens 
socialutskott

17.27 Beslut om utreseförbud, om meddelat 
utreseförbud ska upphöra 
31 a, c §§ LVU 

Socialnämndens 
socialutskott

17.28 Beslut att meddela tillfälligt utreseförbud, 
beslut att ansöka om utreseförbud hos 
förvaltningsrätten, beslut om tillfälligt 
undantag från utreseförbud
31 b, d och i §§ LVU

Socialnämndens 
socialutskott

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

Enhetschef

17.30

a.

b.

Beslut att begära polishandräckning 

för att genomföra läkarundersökning 

för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 
43 § 1 st LVU 

Socialnämndens 
socialutskott 

Enligt särskild 
förordning

18.0 FÖRÄLDRASKAP
ADOPTIONER

18.1 Medgivande respektive återkallelse av 
medgivande till adoption 
6 kap. 12 och 13 §§ SoL 

Socialnämndens 
socialutskott

18.2

a.

b. 

Prövning om samtyckte ska ges till att 
adoptionsförfarandet ska fortsätta:

beslut om att ge samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande

beslut om att inte ge samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande

Prövningstiden får inte överskrida 
2 veckor efter att anmälan om adoption 
har inkommit 
6 kap. 14 § SoL

Socialsekreterare

Socialnämndens 
socialutskott

18.3 Beslut om förlängning av prövningstiden 
för nämndens hantering av prövning av 
samtyckte för fortsatt adoptionsförfarande
6 kap 14 § SoL

Delegat i 
ursprungsbeslutet

18.4 Beslut om att utse utredare i 
adoptionsärenden

Enhetschef
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4 kap. 14 § FB

FASTSTÄLLANDE AV FÖRÄLDRASKAP
18.5 Utredning inför och godkännande av 

bekräftelse av föräldraskap
1 kap. 4, 9, 13 §§ FB 

Socialsekreterare
Utredningssekretera
re

18.6 Utredning om fastställande av faderskap 
när dom eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas
2 kap. 1, 4, 8 §§ FB 

Gruppchef

18.7 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 

Gruppchef

Beslut att inte 
påbörja utredning, 
att lägga ned en 
påbörjad utredning 
fattas av 
socialnämnd 
(Tillägg: 2 kap 9§ 2-
3 st. FB)

18.8 Beslut om att återuppta nedlagd 
faderskapsutredning
2 kap. 1 § FB

Gruppchef

18.9 Beslut om rättsgenetisk undersökning 
t.ex. DNA
2 kap. 6 § FB

Socialsekreterare
Utredningssekretera
re

18.10 Väcka och föra talan i mål om faderskap 
3 kap. 5, 6, 8 §§. FB 

Socialsekreterare

VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE
18.11 Beslut om att utse utredare i mål och 

ärenden om vårdnad, boende och 
umgänge
6 kap. 19§ FB

Enhetschef

18.12 Beslut att godkänna föräldrars avtal om 
vårdnad, boende och umgänge 
6 kap. 6 §, 14 a § 2 st., 15 a § 3 st. FB

Socialsekreterare

18.13 Beslut att inte godkänna föräldrars avtal 
om vårdnad, boende och umgänge
6 kap. 6 §, 14 a § 2 st. FB

Socialnämndens 
socialutskott

18.14 Godkänna avtal om underhållsbidrag för 
längre perioder än tre månader
7 kap. 7 § FB

Socialsekreterare

18.15 Beslut att utse viss person att medverka 
vid umgänge (umgängesstöd), förordna 
och entlediga
6 kap 15 c § 3 st. FB

Socialsekreterare

18.16 Vidta åtgärd till stöd för barnet utan 
samtycke från en av vårdnadshavarna

Socialnämndens 
socialutskott

19.0 INSATSER ENLIGT LSS
19.1 Fastställande av personkretstillhörighet för 

beslut enligt 9 § LSS
1 § LSS

Biståndshandläggare

19.2 Beslut om personlig assistans: 
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a.

b.

≤ 40 timmar/vecka 

förlängning och tillfällig utökning utöver 
grundbeslutet
9 § p. 2 LSS

Biståndshandläggare 

Enhetschef

19.3 Beslut om ledsagarservice
9 § p. 3 LSS

Biståndshandläggare

19.4 Beslut om kontaktperson
9 § p. 4 LSS

Biståndshandläggare

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

Biståndshandläggare

19.6

a.

Beslut om korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet 

förlängning i max 6 mån
9 § p. 6 LSS

Biståndshandläggare

Enhetschef

19.7

a.

b.

Beslut om tillfällig utökning av 
korttidsvistelse

≤ 2 dygn per månad under 1 månad 

>2 dygn per månad under 1 månad
9 § p. 6 LSS

Gruppchef

Enhetschef

19.8

a.

Beslut om korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år

Förlängning i max 6 mån
9 § p. 7 LSS

Biståndshandläggare 

Enhetschef

19.9 Beslut om bostad med särskild service för 
barn och ungdomar samt förlängning i 
max 6 mån
9 § p. 8 LSS

Enhetschef

19.10

a.

Beslut om boende med särskild service för 
vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad 

förlängning i max 12 mån
9 § p. 9 LSS

Gruppchef

Enhetschef

19.11

a.

Beslut om daglig verksamhet för LSS 
personkrets 1 och 2 

förlängning max 24 mån
9 § p. 10 LSS

Gruppchef

Enhetschef

19.12 Beslut om turbundna resor i samband med 
korttidsvistelse, korttidstillsyn eller daglig 
verksamhet
4 kap. 1 § SoL

Gruppchef
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19.13 Förhandsbesked om rätt till insatser enligt 
9 § LSS
16 § 2 och 3 st. LSS

Delegat beroende på 
insats

19.14 Beslut om akuta insatser enligt LSS för 
enskild vid tillfälligt besök i kommunen
16 § 4 st. LSS

Delegat beroende på 
insats

20.0 BEGRAVNING, DÖDSBO M.M.
20.1 Beslut om gravsättning samt andra frågor 

enligt begravningslagen 
Kommunen har rätt till ersättning från 
dödsboet. 
5 kap. 2 § BegrL 

Enhetschef

20.2 Beslut att göra eller inte göra 
dödsboanmälan till Skatteverket 
20 kap. 8 a § ÄB 

Socialsekreterare
Utredningssekretera
re

20.3 Vård av dödsbos egendom, förvalta samt 
avveckla 
18 kap. 2 § ÄB 

Socialsekreterare
Utredningssekretera
re

20.4 Beslut att överlämna förvaltning och 
avveckling 
- Dödsbodelägare 
- Allmänna arvsfonden 
- God man för bortovarande 
18 kap. 2 § ÄB 
17 § lagen om allmänna arvsfonden 

Socialsekreterare
Utredningssekretera
re

20.5 Föranstalta om bouppteckning 
20 kap. 2 § 2 st. ÄB 

Socialsekreterare
Utredningssekretera
re

20.6 Beslut att överlämna egendom eller 
anmäla dödsfallet till tingsrätt 
2 kap. 5 § lag om arv i internationella 
situationer

Socialsekreterare
Utredningssekretera
re

21.0 HANDLÄGGNING ENLIGT AL OCH LTLP Se nedan

Täby kommun ska genom Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) fr.o.m. den 1 
januari 2019 för socialnämndens räkning så långt lag tillåter, planera och genomföra den operativa 
tillsyn som åligger kommunerna enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter och 
med de avgränsningar som finns i gällande avtal mellan kommunerna. Nämnden delegerar i 
enlighet med 6 kap. 33 § kommunallagen till miljö- och hälsoskyddschefen för SRMH att besluta i 
alla ärenden för den operativa tillsyn/kontroll som åligger socialnämnden med undantag av vad 
som följer av följande förbehållslista:

1. Avslagsbeslut i ärenden om tillstånd.
2. Ingående av förlikningsavtal överstigande två prisbasbelopp.
3. Förena ett föreläggande eller ett förbud med ett vitesbelopp överstigande 10 000 kr.
4. Beslut om erinran eller varning i ingripandeärende.
5. Beslut om att återkalla tillstånd i ingripandeärende.
6. Besluta i ärende om stadigvarande tillstånd, med undantag av verksamhet som den innan den 1 
juli 2019 anmält försäljning av tobaksprodukter.

Vid miljö- och hälsoskyddschefens frånvaro eller jäv övergår den delegerade beslutanderätten till 
socialnämndens ordförande i de fall vidaredelegering saknas. Vid kortare frånvaro, t ex för 
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semester och där miljö- och hälsoskyddschefen har utsett en ersättare, har denne samma rätt att 
fatta beslut som miljö- och hälsoskyddschefen.

Vidaredelegering
Miljö- och hälsoskyddschefen för SRMH ges rätt att enligt 6 kap. 37 § KL att vidaredelegera sin 
beslutanderätt till annan anställd, med undantag för vad som följer av följande förbehållslista:
1. Överklagande av beslut och domar som ändrar delegatens beslut.
2. Sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.
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Socialnämndens delegationsordning 
Fastställd av socialnämnden 2020-12-15 § 148, reviderad av socialnämnden 2021-04-27 § 42 samt 
2021-06-22 § 82. 
 

Socialnämndens delegationsordning 

Allmänna bestämmelser 
Socialnämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen, KL, och socialnämndens reglemente, som 
beslutats av kommunfullmäktige. Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds 
verksamhetsområde finns i kommunallagens 6 kap. 37-41 §§ och 7 kap. 5-8 §§ KL. En nämnd kan 
uppdra åt ett utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden (§ 33) 6 kap. 37 § KL. 
 
Med de förbehåll som anges i 6 kap. 38 § KL delegerar socialnämnden inom ramen för nämndens 
verksamhetsområde beslutanderätten i denna delegationsordning angivna ärenden. Detta innebär att 
följande ärenden inte får delegeras: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut 

av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt, och 
4. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 

Samtliga ärenden som har delegerats av socialnämnden ska anmälas till socialnämnden vid första 
möjliga sammanträde efter delegationsbeslutet. 
 
Enbart förvaltningschef har rätt att vidaredelegera beslut enligt 7 kap. 6§ KL. Förvaltningschefs 
beslut om vidaredelegation är ett delegationsbeslut i sig som ska anmälas till nämnd. Förvaltningschef 
kan inte vidaredelegera sin beslutanderätt om vidaredelegation. Beslut som fattas med stöd av 
vidaredelegation från förvaltningschef ska anmälas till förvaltningschef. 
 
I anmälan av delegationsbeslut ska framgå: 

• vem som fattat beslutet 
• när beslutet fattats 
• vilket beslut som fattats 
• vad beslutet avser 
• tidsperiod för beslutet 

 
Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett ett beslut av socialnämnden. Beslutet kan inte 
återkallas eller omprövas av socialnämnden, men överklagas på samma sätt som socialnämndens 
beslut. Däremot kan nämnden när som helst återta delegationen.  
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Bestämmelser om ersättare 
Vid förfall för socialnämndens ordförande får beslut fattas av socialnämndens vice ordförande. 
 
Under kolumnen ”delegat” anges alltid lägsta beslutsnivå. Detta betyder att överordnad chef upp till 
förvaltningschef i särskilda fall har motsvarande beslutanderätt. 
 
Vid förfall för förvaltningschef får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av socialnämndens 
ordförande. 
 
Enhetschefschef, gruppchef och handläggare på myndighetsavdelningen har delegation på uppgifter 
inom respektive avdelning vilket innebär att dessa kan fatta beslut för sidoordnad befattningshavare 
vid dennes frånvaro utan särskilt förordnande om så skulle krävas. 
 

Beslut eller verkställighet  
I den kommunala verksamheten vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens 
mening utan är ren verkställighet. Gränsen mellan beslut och verkställighet kan vara svår att dra. 
Kännetecknet för ett beslut är att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra 
vissa överväganden och bedömningar. Beslut kan överklagas med kommunalbesvär eller 
förvaltningsbesvär. Verkställighet innebär ”faktiskt handlande” eller beslut som normalt fattas av 
tjänstemän i kraft av deras tjänsteställning. Verkställighet i det dagliga arbetet utgår från beslut som 
regleras i lag, riktlinjer, avtal eller andra styrdokument. Verkställande åtgärder anmäls inte till 
nämnden. 

Begränsningar i möjligheten att delegera beslut till tjänstemän, ledamöter och 
utskott 

DELEGATIONSFÖRBUD 
Enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen, SoL, råder delegationsförbud för vissa typer av enskilda 
ärenden, dvs. beslut måste fattas av socialnämnden. Vilka dessa är framgår nedan. 

Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning 2 kap. 3 § FB 
Beslut om nedläggning av faderskapsutredning 2 kap. 7, 9 §§ FB 
Beslut att inte påbörja faderskapsutredning  2 kap. 9 § FB 
Väcka talan om ändring i vårdnaden 6 kap. 7 § FB 
Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare (vid 
stadigvarande vård och fostran i annat enskilt hem än föräldrahemmet) 

6 kap. 8 § FB 

Överflyttning av vårdnad till en av vårdnadshavarna eller till särskilt 
förordnad vårdnadshavare 

6 kap. 8 a § FB 

Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare 6 kap. 9 § FB 
Anmälan av behov av att flytta över vårdnaden på den andra föräldern (om 
en förälder avlider) 

6 kap. 9 § FB 

Väcka talan om överflyttning av vårdnad från en eller två särskilt 
förordnade vårdnadshavare till barnets förälder/föräldrar 

6 kap. 10 § FB 

Ansökan om ändring av vårdnad 6 kap. 10 c § FB 
Väcka talan om umgänge mellan barn och förälder 6 kap. 15 a § 1 st. 

FB 
Väcka talan om umgänge mellan barn och någon annan än en förälder 6 kap. 15 a § 2 

st. FB 
Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp 7 kap. 7 § FB 
Beslut om förbud eller begränsning för en person som har sitt hem inom 
kommunen att i hemmet ta emot andras barn 

5 kap. 2 § SoL 
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Begära att barnbidraget betalas ut till den andra av föräldrarna, någon 
annan lämplig person eller nämnden att användas för barnets bästa 

16 kap. 18 § SFB 

Begära att underhållsbidraget betalas ut till någon annan lämplig person 
eller till nämnden att användas för barnets bästa 

18 kap. 19 § SFB 

 

BEGRÄNSAD DELEGATION 
I vissa typer av enskilda ärenden kan beslutanderätten, enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen, 
delegeras till särskilt utskott som består av ledamöter eller ersättare i nämnden, t ex 
socialutskott. Detta betyder att beslutanderätten i dessa typer av ärenden inte kan delegeras 
till enskild tjänsteman. Begränsad delegering råder för nedanstående ärenden enligt SoL, 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare 
i vissa fall (LVM). 

Medgivande att underårig tas emot för stadigvarande vård och fostran i 
enskilt hem som inte tillhör hans föräldrar eller vårdnadshavare 

6 kap. 6 § SoL 

Övervägande om vård fortfarande behövs för underårig som med stöd av 
SoL vårdas i annat hem än det egna 

6 kap. 8 § 1 st. 
SoL 

Övervägande om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden 
enligt 6 kap. 8 § FB (gäller i de fall barnet varit placerat i samma 
familjehem under tre år från det placeringen verkställdes), därefter ska 
frågan övervägas årligen 

6 kap. 8 § 2 st. 
SoL 

Godkännande av att en utländsk myndighet placerar ett barn i Sverige 6 kap. 11 a § 
SoL 

Placering av ett barn i ett annat land 6 kap. 11 b § 
SoL 

Medgivande att ta emot ett utländskt barn för framtida adoption 6 kap. 12 § SoL 
Återkallande av medgivande att ta emot barn från annat land för framtida 
adoption 

6 kap. 13 § SoL 

Prövning om adoptionsförfarandet får fortsätta (om samtycke vägras) 6 kap. 14 § SoL 
Föra talan om återkrav enligt 9 kap 1 § SoL 9 kap. 3 § SoL 
Ansöka till förvaltningsrätt om vård enligt 1-3 §§ LVU  4 § LVU 
Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU 6 § LVU 
Beslut om att omedelbart omhänderta den som är under 18 år om åtgärder 
av behörig utländsk myndighet inte kan avvaktas 

6 a § LVU 

Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas 11 § 1 st. LVU 
Medgivande om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 11 § 2 st. LVU 
Övervägande av om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs 13 § 1 st. LVU 
Omprövning av vård med stöd av 3 § LVU  13 § 2 st. LVU 
Övervägande om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden 
enligt 6 kap. 8 § FB (vid placering i samma familjehem under tre år), 
därefter ska frågan övervägas årligen 

13 § 3 st. LVU 

Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort 
enligt 14 § 2 st. 1 och 2 fortfarande behövs 

14 § 3 st. LVU 

Beslut att vården med stöd av LVU ska upphöra 21 § LVU  
Beslut om särskilt kvalificerad kontaktperson eller behandling i öppna 
former 

22 § 1 st. LVU 

Omprövning av beslut enligt 22 § 1 st. LVU 22 § 3 st. LVU 
Upphörande av beslut enligt 22 § 1 st. LVU 22 § 3 st. LVU 



VALLENTUNA KOMMUN SID 4/31 

 SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 

  

  

 

SOCIALNÄMNDEN  

  

 

 

 

 

Ansöka till förvaltningsrätt om flyttningsförbud 24 § LVU 
Övervägande om beslut om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § 1 st. LVU 
Beslut att flyttningsförbud ska upphöra 26 § 2 st. LVU 
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU 
Ansöka till förvaltningsrätten om utreseförbud 31 b § LVU 
Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU 
Besluta om ett tillfälligt undantag från utreseförbud 31 i § LVU 
Beslut att begära polishandräckning för att bereda läkare tillträde till den 
unges hem eller för att föra den unge till läkarundersökningen 

43 § 1st. 1 LVU 

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

43 § 1 st. 2 LVU 

Ansöka till förvaltningsrätt om vård enligt LVM 11 § LVM 
Beslut att en missbrukare ska omedelbart omhändertas 13 § LVM 

 

Enligt bestämmelserna i 10 kap. 5 § SoL får uppdrag att besluta på nämndens vägnar när det 
gäller föräldrabalken inte delegeras till tjänsteperson men däremot till särskild 
avdelning/utskott (social delegation) i nedanstående ärende. 

Vidta åtgärd till stöd för barnet utan samtycke från en av vårdnadshavarna 6 kap. 13 a § FB 
 

KOMPLETTERANDE BESLUTANDERÄTT 
För att kunna fatta snabba beslut när så erfordras finns en direkt i lag angiven så kallad 
kompletterande beslutanderätt. Regler om detta finns i vissa bestämmelser i LVU och LVM. 
Den kompletterande beslutanderätten kan i förekommande fall utövas av socialnämndens 
ordförande eller annan ledamot eller tjänsteman som av nämnden förordnats därtill. För att 
vara behörig att fatta beslut enligt kompletterande beslutanderätt måste ledamoten vara 
ordinarie ledamot i socialnämnden. Syftet med bestämmelserna om kompletterande 
beslutanderätt är att det alltid ska finnas någon som kan fatta beslut när 
nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. En uppräkning av ärendetyper där 
kompletterande beslutanderätt kan bli aktuell finns nedan. En viktig skillnad mellan 
delegation i kommunalrättslig mening, det vill säga uppdrag att besluta på nämndens vägnar, 
och förordnande med stöd av bestämmelser i LVU och LVM är att vid delegation ska 
beslutanderätten normalt utövas av delegaten. Vid förordnande ska den kompletterande 
beslutanderätten endast utövas när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. 

Kompletterande beslutanderätt som kan utövas av socialnämndens ordförande: 
Beslut att begära polishandräckning för att bereda läkare tillträde till den 
unges hem eller för att föra den unge till läkarundersökningen 

43 § 1 st. 1 LVU 

 

Kompletterande beslutanderätt som kan utövas av socialnämndens ordförande 
eller annan förordnad ledamot: 

Beslut om omedelbart omhändertagande av den som är under 20 år 6 § LVU 
Beslut om omedelbart omhändertagande när svensk domstol inte är 
behörig att besluta om beredande av vård 

6 a § LVU 

Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas 11 § 1, 3 st. LVU 
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Medgivande om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 11 § 2, 3 st. 
LVU 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 2 st. LVU 
Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § 2 st. LVU 
Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM 13 § LVM 

 

Kompletterande beslutanderätt som kan utövas av förordnad ledamot eller 
tjänsteman: 

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

43 § 1 st. 2 LVU 

 
Nämnden beslutar om vilka som ska få ett särskilt förordnande och ha befogenhet att fatta 
beslut enligt kompletterande beslutanderätt i ett separat nämndbeslut.  
 
Det är viktigt att tänka på att de som har fått ett särskilt förordnande av nämnden, att fatta 
beslut av nämnden enligt kompletterande beslutanderätt, enbart får fatta beslut i dessa 
ärenden om ärendet är så brådskande, att socialutskottet inte kan sammankallas i tid. 
 

Förkortningar som används i denna delegationsordning 
SNAU   Socialnämndens arbetsutskott 
KSAU   Kommunstyrelsens arbetsutskott  
FK   Försäkringskassan 
CSN   Centrala studiestödsnämnden 
SKR   Sveriges kommuner och regioner 
IVO   Inspektion för vård och omsorg 

Förteckning lagar m.m. 
AL    Alkohollag (2010:1622) 
Bidragsbrottslag  (2007:612) 
BegrL    Begravningslag (1990:1144) 
BrB    Brottsbalken (1962:700) 
FB    Föräldrabalken (1949:381) 
FL   Förvaltningslag (2017:900) 
FPL   Förvaltningsprocesslag (1971:291) 
Förordning om offentligt biträde (1997:405) 
GDPR  Dataskyddsförordning - General Data Protection 

Regulation EU2016/679 
Hemvärnsförordning   (1997:146) 
HSL   Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
JB   Jordabalk (1970:994) 
KL    Kommunallag (2017:725) 
Körkortsförordning  (1998:980) 
Lag om allmänna arvsfonden  (1994:243) 
Lag om arv i internationella situationer (2015:417)  
Lag om offentligt biträde  (1996:1620) 
LMA    Lag om vård av asylsökande m.fl. (1994:137) 
LOU    Lag om offentlig upphandling (2016:1145) 
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LOV    Lag om valfrihetssystem (2008:962) 
LSS  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(1993:387) 
LTLP    Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
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 
NamnL    Lag om personnamn (2016:1013) 
OSF    Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) 
OSL   Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
Passförordning  (1979:664) 
PSL   Patientsäkerhetslag (2010:659) 
SFB    Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
SkL   Skadeståndslag (1972:207) 
Smittskyddslag  (2004:168) 
SoF    Socialtjänstförordning (2001:937)  
SoL    Socialtjänstlag (2001:453) 
TF    Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
ÄB    Ärvdabalken (1958:637) 
ÄktB    Äktenskapsbalken (1987:230) 
AB  Kollektivavtal för kommun i region, Allmänna 

bestämmelser 
SOSFS    Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
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NR. ÄRENDE DELEGAT ERSÄTTARE 
1.0 ALLMÄNNA JURIDISKA ÄRENDEN   
1.1 Beslut i ärenden som är så brådskande att 

nämndens beslut inte kan avvaktas  
6 kap 39 § KL  

Ordförande 
Socialnämnd  
 

Vice ordförande 
Socialnämnd 
 

 HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN   

1.2 
 
a. 
 
 
b. 
 
 
 
c. 
 
 
d. 

Beslut om 
 
att utredning ska inledas 
 
 
att utredning ska inledas angående skydd 
för barn eller ungdom  
 
 
att inledd utredning ska avslutas pga. 
återtagen ansökan  
 
att utredning inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska avslutas utan insats 
11 kap. 1 och 2 §§ SoL  

 
 
Socialsekreterare 
biståndshandläggare 
 
Gruppchef  
Socialsekreterare i 
socialjour 
 
Socialsekreterare 
biståndshandläggare 
 
Gruppchef 

 

1.3 Förlängning av utredningstid 
11 kap. 2 SoL 

Enhetschef  

1.4 Underrättelse om väsentlig försening i 
handläggningen  
11 § FL 

Socialsekreterare  
Biståndshandläggare 

 

1.5 Avslå/avvisa begäran från enskild om att 
avgöra ett ärende om ärendet inte är 
avgjort inom sex månader  
12 § 1 st. FL  

Enhetschef  

 RÄTTIDSPRÖVNING OCH 
OMPRÖVNING 

  

1.6 Rättelse och omprövning av beslut 
36-39 §§ FL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

1.7 
 
 
 
a. 
 
b.  
 

Rättidsprövning av överklagande och 
avvisning av överklagande som kommit in 
för sent  
 
beslut av socialnämnden 
 
övriga myndighetsbeslut 
45 § FL 

 
 
 
 
Enhetschef 
 
Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

 ÖVERKLAGANDE   
1.8 Överklaga beslut/dom i individärenden, 

yrkande om inhibition  
(Ärenden av principiell betydelse eller 
annars av vikt fattas av socialnämnden) 
33 § FPL 

Enhetschef  
 

1.9 Avge yttrande med anledning av 
överklagande av beslut 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
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1.10 Överklaga beslut/domar som inte rör 
myndighetsutövning 
33 § FPL 

Förvaltningschef  

1.11 Beslut att återkalla överklagande i 
individärenden  

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

1.12 Beslut att återkalla överklagande i ärenden 
som inte rör myndighetsutövning  

Förvaltningschef  

 OMBUD OCH OFFENTLIGT BITRÄDE    
1.13 Utse ombud att föra socialnämndens talan 

vid allmän eller förvaltningsdomstol 
Gruppchef  
 

 

1.14 
 

Ansöka samt yttra sig i ärenden om 
offentligt biträde 
3 § lagen om offentligt biträde, 3 och 7 § 
förordningen om offentligt biträde 

Socialsekreterare  
Biståndshandläggare 

 

1.15 Avvisande av ombud eller offentligt biträde  
14 § 2 st. FL  

Förvaltningschef  

 
YTTRANDEN   

1.16 Yttrande till allmän domstol, åklagare eller 
Kriminalvården i brottmål 
6 § lagen om särskild personutredning i 
brottmål 
31 kap. 2 § 1 st. BrB 

Socialsekreterare 
 

 

1.17 Yttrande och upplysningar till åklagare eller 
allmän domstol avseende unga 
lagöverträdare 
11, 28 och 29 §§ LuL 

Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

 

1.18 Begäran om utredning om brott avseende 
någon som inte fyllt 15 år 
31 § LuL 

Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

 

1.19 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning  
46 § LVM 

Enhetschef  

1.20 Underrätta åklagaren vid ungdomstjänst, 
ungdomsvård, ungdomskontrakt 
12 kap. 8 § SoL 

Socialsekreterare  

1.21 Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig  
5 kap. 2 § SoF 

Socialsekreterare  

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

Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

 

1.23 Yttrande i ärenden om särskild avgift hos 
IVO eller förvaltningsdomstol  
16 kap. SoL 

Enhetschef  

1.24 Rapportering till IVO av icke verkställda 
gynnande beslut  
16 kap. 6 f, 6 i §§ SoL 

Biståndshandläggare 
Socialsekreterare 
Boendesamordnare 

 

1.25 Rapportering till kommunens revisorer av 
icke verkställda gynnande beslut  
16 kap. 6 f och 6 i §§ SoL  

Avdelningschef  
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1.26 Rapportering till IVO när nämnden har 
verkställt ett gynnande beslut som enligt 
6 f § har rapporterats som icke verkställt  
16 kap. 6 g, 6 i §§ SoL 

Biståndshandläggare 
Socialsekreterare 
Boendesamordnare 

 

1.27 Yttrande till tillsynsmyndighet i 
tillsynsärenden 

Avdelningschef  

1.28 Yttrande beträffande äktenskapsdispens  
15 kap. 1 § ÄktB 

Gruppchef  

1.29 Lämna upplysningar och snabbupplysningar 
i fråga om vårdnad, boende och umgänge 
6 kap. 19, 20 §§ FB 

Socialsekreterare  

1.30 Yttrande enligt namnlagen 
44, 45 §§ NamnL 

Socialsekreterare  

1.31 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande 
av pass utan vårdnadshavares medgivande  
3 § 2 st. passförordningen 

Gruppchef  

1.32 Yttrande i körkortsärende  
3 kap. 8 §, 5 kap. 2 § körkortsförordningen 

Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

 

1.33 Yttrande om bostadsbidrag till familj där 
barn vistas på institution eller i familjehem  
96 kap. 7, 8 §§ SFB 

Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

 

1.34 Yttrande rörande ansökan om 
hemvärnsmän på försvarsmaktens begäran 
5 § hemvärnsförordning 

Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

 

1.35 Yttrande till kommunal nämnd rörande den 
enskildes ekonomiska förmåga att betala 
kommunal avgift/ersättning 

Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 
Avgiftshandläggare 

 

1.36 Beslut om att inte besvara enkla ärenden, 
yttranden eller remisser som är av mindre 
intresse för socialnämnden 

Ansvarig chef Förvaltningschef 

1.37 Besvara enkla ärenden, yttranden eller 
remisser som är av mindre intresse för 
nämnden 

Ansvarig chef Förvaltningschef 

1.38 Framställningar till och yttrande över 
remiss från övriga nämnder inom 
Vallentuna kommun 

Enhetschef  

1.39 Yttrande i detaljplaneärenden Lokalstrateg  
1.40 Yttrande till Skatteverket med anledning av 

ansökan om skyddad identitet 
17 a § folkbokföringslagen 

Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

 

1.41 Yttrande med anledning av bortförande av 
barn, samt erkännande och verkställighet 
av utländska vårdnadsavgöranden 
Lag (1989:14) om erkännande och 
verkställighet av utländska 
vårdnadsavgöranden m.m. och om 
överflyttning av barn 

Enhetschef  

2.0 ÖVERFLYTTNING AV ÄRENDEN   
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2.1 Beslut om framställning om överflyttning av 
ärenden till nämnd i annan kommun samt 
beslut i fråga om mottagande av ärende 
2 a kap. 10 § SoL  

Enhetschef  

2.2 Beslut om ansökan om överflyttning hos 
IVO samt yttrande på förfrågan av IVO  
2 a kap. 10, 11 § SoL 

Enhetschef  

3.0 ANMÄLNINGSÄRENDEN   
 LEX SARAH   
3.1 Beslut om utredning efter rapport enligt  

14 kap. 3, 6 §§ SoL  
Avdelningschef  

3.2 Beslut att anmäla om ett allvarligt 
missförhållande eller påtaglig risk för ett 
allvarligt missförhållande till IVO  
14 kap 7 § SoL  

Förvaltningschef  

 POLISANMÄLAN   
3.3 Beslut om att till polismyndighet lämna 

uppgift i syfte att förebygga vissa typer av 
brott 
10 kap 18 a, 18 b, 18 c §§ OSL, 12 kap. 
10 § SoL 

Enhetschef 
Socialsekreterare i 
socialjour 

 

3.4 Beslut om att till polismyndighet lämna 
uppgift som behövs för omedelbart 
polisiärt ingripande av underårig 
10 kap. 20 § OSL, 12 kap. 10 § SoL 

Enhetschef 
Socialsekreterare i 
socialjour 

 

3.5 Beslut om att till polismyndighet eller 
kontrollmyndighet för djurskydd lämna 
uppgift som är nödvändig för ingripande 
av djurskyddsskäl 
10 kap. 20 a § OSL, 12 kap. 10 § SoL 

Gruppchef 
Socialsekreterare 
i socialjour 

 

3.6 Beslut om att polisanmäla brott som riktar 
sig mot underårig  
10 kap. 21 § OSL, 12 kap. 10 § SoL  
Avser misstanke om brott mot liv och 
hälsa 

Enhetschef  
Socialsekreterare i 
socialjour  

 

3.7 Beslut om att till polismyndighet lämna 
uppgift om misstankar om vissa brott mot 
unga 
10 kap. 21-22 § OSL  
12 kap. 10 § SoL  

Enhetschef  
Socialsekreterare i 
socialjour  

 

3.8 Beslut om att till åklagar- eller 
polismyndighet lämna uppgift som angår 
brott eller misstanke om vissa grövre brott  
10 kap. 23 § OSL  
12 kap. 10 § SoL  

Enhetschef  
Socialsekreterare i 
socialjour  

 

3.9 Beslut om att polisanmäla brott som 
hindrar nämndens verksamhet (bedrägeri, 
hot, misshandel, skadegörelse m.m.) 
12 kap. 10 § SoL, 10 kap. 2 § OSL 

Respektive ansvarig 
chef 
 

 

3.10 Polisanmälan gällande bidragsbrott  Enhetschef  
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6 § bidragsbrottslagen   
ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN   

3.11 Beslut att anmäla till överförmyndaren om 
behov av god man/förvaltare samt yttrande 
till överförmyndare  
5 kap 3 p.1-2 § SoF 

Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

 

3.12 Beslut att anmäla till överförmyndaren om 
förhållanden beträffande förvaltningen av 
underårigs egendom  
5 kap. 3 § p. 3 SoF  

Enhetschef  

 ÖVRIGA ANMÄLNINGSÄRENDEN, 
SMITTSKYDDSLAGEN M.M. 

  

3.13 Anmälan enligt smittskyddslagen  
6 kap. 12 § smittskyddslagen  

MAS  

3.14 Anmälan till IVO om vissa skador och 
sjukdomar inom hälso- och sjukvården  
3 kap 5-6 § PSL  
SOSFS 2005:28  

MAS  

3.15 Samverkansavtal/överenskommelse om 
läkarinsatser 
16 kap. 1 § HSL 

MAS  

4.0 OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS – 
UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR M.M. 

  

4.1 Beslut att lämna ut allmän handling är 
verkställighet och ska göras av den som 
har handlingen i sin vård  

  

4.2 Beslut att inte lämna ut allmän handling 
eller uppgift ur sådan till enskild eller 
annan myndighet samt uppställande av 
förbehåll i samband med utlämnande  
2 kap. 14 § TF  
6 kap. 3 -5 §§, 10 kap. 4, 13-14 §§ OSL  

Avdelningschef  
 

 

4.3 Överklagande av annan myndighets beslut 
i ärende om utlämnande av allmän 
handling  
2 kap. 15 § TF  

Enhetschef  

5.0 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER   
5.1 Beslut om att helt eller delvis avslå den 

registrerades begäran i fråga om dennes 
rätt till information, rättelse, radering, 
begränsning av behandling och överföring 
av personuppgifter till annan 
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). 
Art. 15, 16, 17, 18, 20 GDPR 

Avdelningschef  

5.2 Beslut om att fortsätta behandling av 
personuppgifter, trots den registrerades 
invändningar, på grund av att kommunens 
berättigade skäl för behandlingen väger 
tyngre än den registrerades intressen, 
rättigheter och friheter eller i de fall det 

Avdelningschef  
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sker för fastställande, utövande eller 
försvar av rättsliga anspråk 
Art. 21 GDPR 

5.3 Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal  
Art. 28.3 GDPR 

Den som är behörig 
att ingå avtal till 
vilket ett 
personuppgiftsbiträ-
desavtal bifogas 

 

6.0 EKONOMI   
6.1 Samverkansavtal med annan huvudman Förvaltningschef  

6.2 Beslut om anstånd med betalning av 
faktura under 1 prisbasbelopp, max 3 mån. 

Ekonomiassistent 
Avgiftshandläggare 

 

6.3 Beslut om anstånd med betalning faktura 
över 1 prisbasbelopp, max 3 mån 

Enhetschef  

6.4 Kreditering av faktura Ekonomiassistent 
Avgiftshandläggare 

 

6.5 Avskrivning av skuld vid dödsboanmälan Enhetschef  

6.6 
 
 
 
a. 
 
 
b. 
 
c.  

Nedsättning/avskrivningar av uppbokad 
fordran/skuld samt beslut att avstå från 
eller avbryta indrivning och inkasso  
 
< 1 prisbasbelopp  
 
 
≥ 1 prisbasbelopp < 2 prisbasbelopp 
 
≥ 2 prisbasbelopp 
 
Nedsättning/avskrivning av fordran/skuld 
över 2 prisbasbelopp och under 0,5 mnkr 
beslutas av socialnämnden, över 0,5 mnkr 
av kommunfullmäktige 

 
 
 
 
Respektive 
budgetansvarig chef  
 
Förvaltningschef  
 
Ordförande  
Socialnämnd 

 

6.7 
 
 
a. 
 
b.  

Tecknande och uppsägning av 
hyreskontrakt för 
 
lokaler 
 
bostäder  
12 kap. JB 

 
 
 
Förvaltningschef  
 
Enhetschef 

 

6.8 
 
 
 

Ersätta enskild person för egendomsskada 
vid myndighetsutövning upp till 1 % av 
prisbasbelopp  
Personal ska ha orsakat skadan  
3 kap. 2 § SkL 

Förvaltningschef  

 EKONOMISK ERSÄTTNING TILL 
UPPDRAGSGIVARE M.M. OCH 
AVGIFTER 
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6.9 Beslut om att ta ut egenavgift vid vård eller 
behandling i HVB eller familjehem för 
vuxna  
8 kap. 1 § 1 st. SoL, 6 kap. 1 § SoF  

Socialsekreterare  

6.10 Beslut om att ta ut egenavgift från föräldrar 
vars barn är under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat hem än det egna 
samt beslut om rätt för kommunen att 
uppbära underhållsbidrag 
8 kap. 1 § 2 st. SoL  
6 kap. 2-3 § SoF  

Socialsekreterare  

6.11 Beslut om att ta ut egenavgift om någon 
som är under 18 år får omvårdnad i ett 
annat hem än det egna samt beslut om rätt 
för kommunen att uppbära 
underhållsbidrag 
20 § LSS 

Biståndshandläggare  

6.12 Beslut om att ta ut skälig avgift för andra 
stöd- och hjälpinsatser  
8 kap. 1 § 1 st. SoL 

Socialsekreterare  

6.13 Beslut om att ta ut skälig avgift 
(kontaktfamilj, familjerådgivning, 
hemtjänst, dagverksamhet, 
dödsboförvaltning m.m. ) 
8 kap. 2 § SoL 
18:2 ÄB, 5 kap. 2 § begravningslagen 

Avgiftshandläggare 
Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

 

6.14 Beslut om att ta ut skälig avgift i anslutning 
till insatser enligt LSS (bostad, 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter) 
19 §§ LSS 

Avgiftshandläggare 
Biståndshandläggare 

 

6.15 Beslut om nedsättning eller befrielse från 
avgifter enligt 8 kap. 2 § efter individuell 
ekonomisk behovsprövning 
8 kap. 4-8 §§ SoL 

Avgiftshandläggare 
Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

 

6.16 Beslut om att helt eller delvis efterge 
ersättningsskyldighet  
8 kap. 1 § 2 st. SoL  

Gruppchef  

6.17 Beslut att ta ut avgifter enligt AL och LTLP 
enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige 

Se rubrik 21  

6.18 
 
 
 
a. 
 
 
 
 
b. 

Arvode och ersättning till familje- och 
jourhem, kontaktperson, umgängesstödjare 
m.m.  
 
inom SKR´s riktlinjer 
 
 
 
 
utöver SKR´s riktlinjer 

 
 
 
 
Socialsekreterare 
Kontaktsekreterare 
Utredningssekreter-
are  
 
Gruppchef  
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6.19 Ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare  
6 kap. 11 § SoL  

Gruppchef  

6.20 
 
 
a. 
 
b. 

Utrustning till familjehemmet i samband 
med placering  
 
< 10 % prisbasbasbelopp/kalenderår  
 
≤ 50 % prisbasbelopp/kalenderår  

 
 
 
Socialsekreterare 
 
Gruppchef 

 

6.21 Kostnader för skador barnet vållat i 
familjehemmet som ej ersätts av 
familjehemmets hem- eller 
ansvarsförsäkring, kommunens försäkring 
eller annan försäkring  
< beloppet som motsvarar kommunens 
självrisk  

Gruppchef  

6.22 Framställning till CSN om ändring av 
betalningsmottagare för studiemedel  
2 kap. 33 § 2 st. studiestödsförordningen  

Socialsekreterare 
Utredningssekreter-
are 

 

6.23 Underrätta FK om att barn med 
underhållsstöd placerats i familjehem eller 
HVB resp. återflyttat till förälder  
2 § förordning om underhållsstöd 
106 kap. 8 § SFB  

Socialsekreterare 
Utredningssekreter-
are 

 

6.24 Framställan till FK om ändring av 
betalningsmottagare för allmänt barnbidrag 
106 kap. 6-7 §§ SFB  

Socialsekreterare 
Utredningssekreterar
e 

 

6.25 Återsöka ersättning för kostnader enligt 
förordning om statlig ersättning för insatser 
för vissa utlänningar 

Redovisningsekonom  

6.26 Återsöka ersättning för kostnader enligt 
LMA  
23 § LMA  

Redovisningsekonom  

7.0 UPPHANDLING   
7.1 Fullmakt extern upphandling – ge i 

uppdrag till extern upphandlingsenhet att 
upphandla inom socialnämndens 
ansvarsområden på kommunens vägnar 

Förvaltningschef  

7.2 Upphandling inom socialnämndens 
ansvarsområde: beslut om upphandling, 
godkänna upphandlingsdokument, avbryta 
upphandling 

SNAU  

7.3 Tilldelningsbeslut, återkalla 
tilldelningsbeslut 

Upphandlare  

7.4 Beslut avseende avtal som är resultat av 
upphandling (teckna, förlänga, tillägg och 
justeringar, godkänna partsbyte, sanktion 
så som vite, säga upp, häva m.m.) 

Förvaltningschef   
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7.5 Beslut att avropa, teckna avropsavtal 
samt köpa in inom ramen för 
socialnämndens ansvarsområden 

Enhetschef 
Verksamhetschef 

 

7.6 Yttrande kring underlag - flera 
förvaltningar inom Vallentuna kommun (Ej 
vård- och omsorgsinsatser enskilda 
ärenden) 

Förvaltningschef  

 SAMORDNAD UPPHANDLING   
7.7 Samordnad upphandling för fler 

kommuner – kommunövergripande 
varor/tjänster (ej vård- och 
omsorgsinsatser): beslut om upphandling, 
godkännande av upphandlingsdokument, 
tilldelningsbeslut och avtal samt 
förlängning av avtal 

Upphandlingschef Upphandlare 

7.8 
 
 
 
a. 
 
 
 
b. 
 
 
c. 

Samordnad upphandling med andra 
kommuner av ramavtal inom ramen för 
Socialnämndens ansvarsområden  
 
Beslut om upphandling, avbryta 
upphandling, godkänna 
upphandlingsdokument 
 
Tilldelningsbeslut, återkalla 
tilldelningsbeslut 
 
Beslut avseende avtal som i 7.4  

 
 
 
 
SNAU 
 
 
 
Upphandlare 
 
 
Förvaltningschef 

 

 DIREKTUPPHANDLING ALLMÄNNA 
ÄRENDEN 

  

7.9 Inköp upp till 50 tkr Behöriga beställare  

7.10 Direktupphandling upp till 250 tkr: beslut 
om upphandling, godkänna 
upphandlingsdokument, 
tilldelningsbeslut/återkalla 
tilldelningsbeslut, avbryta upphandling 

Enhetschef 
Verksamhetschef 

 

7.11 Direktupphandling från 250 tkr till 28 % 
av tröskelvärdet: beslut om upphandling, 
godkänna upphandlingsdokument, 
tilldelningsbeslut/återkalla 
tilldelningsbeslut, avbryta upphandling 

Avdelningschef  

7.12 Direktupphandling över 28 % av 
tröskelvärdet vid synnerliga skäl i: beslut 
om upphandling, godkänna 
upphandlingsdokument, 
tilldelningsbeslut/återkalla 
tilldelningsbeslut, avbryta upphandling 

Förvaltningschef  

7.13 
 
 

Beslut avseende avtal som är resultat av 
direktupphandling  
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a. 
 
 
 
 
b.  

teckna avtal, förlänga, tillägg och 
justeringar 
 
 
 
beslut om sanktion så som vite, häva 
m.m. 

Delegat för 
direktupphandlings-
beslut 
 
 
Förvaltningschef 

 DIREKTUPPHANDLING – KÖP AV 
INDIVIDPLATSER 

  

7.14 Direktupphandling upp till 28 % av 
tröskelvärdet: beslut om upphandling, 
godkännande av upphandlingsdokument, 
tilldelningsbeslut/återkalla 
tilldelningsbeslut 

Enhetschef 
Verksamhetschef 

 

7.15 Direktupphandling över 28 % av 
tröskelvärdet vid synnerliga skäl: beslut 
om upphandling, godkänna 
upphandlingsdokument, 
tilldelningsbeslut/återkalla 
tilldelningsbeslut, avbryta upphandling 

Avdelningschef  

7.16 
 
 
a. 
 
 
 
 
b. 

Beslut avseende avtal som är resultat av 
direktupphandling  
 
teckna avtal, förlänga, tillägg och 
justeringar 
 
 
 
beslut om sanktion så som vite, häva 

 
 
 
Delegat för 
direktupphandlings- 
beslut 
 
 
Förvaltningschef 

 

 LOV   
7.17 Införa valfrihetssystem, ändra befintligt 

valfrihetssystem 
LOV 

SNAU  

7.18 Godkänna förfrågningsunderlag enligt LOV SNAU   

7.19 Godkänna LOV företag Avdelningschef  

7.20 Avslag på ansökan om godkännande enligt 
LOV 

Avdelningschef  

7.21 Teckna LOV-avtal Avdelningschef  

8.0 REPRESENTATION   

8.1 Representation och uppvaktningar för 
förtroendevalda under 0,5 prisbasbelopp 

Ordförande 
Socialnämnd 

 

8.2 Representation och uppvaktningar för 
tjänstemän under 0,5 prisbasbelopp 

Förvaltningschef  

9.0 PERSONAL   

 ARBETSMILJÖANSVAR – Se rutiner   
9.1 Fatta beslut om organisationsförändringar 

inom förvaltningen  
Förvaltningschef  

9.2 Anställning, uppsägning och avsked av 
förvaltningschef 

Kommundirektör  
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9.3 Tidsbegränsad anställning av 
förvaltningschef  

Kommundirektör  

9.4 Anställning av övrig personal med 
månadslön 

Ansvarig chef  

9.5 Utse tillförordnad förvaltningschef under 
ordinaries frånvaro 

Kommundirektör  

9.6 Utse tillförordnad övrig chef under 
ordinaries frånvaro 

Kommundirektör/ 
Förvaltningschef/Ans
varig chef 

 

9.7 Förändring av lön inom förvaltningen. Ej 
lönebeslut i samband med 
löneöversynsförhandlingar 

Personalansvarig 
chef, i samråd med 
Förvaltningschef och 
Personalchef 

 

9.8 
 

Avgångsvederlag vid överenskommelse 
om avslut  
 
 
avseende ledningsgruppens personal  

Förvaltningschef 
 
 
 
Kommundirektör 

 

10.0 FÖRMÅNER FÖRTROENDEVALDA   
10.1 
 
a. 
 
 
 
b.  

Förtroendevaldas deltagande i kurser och 
konferenser  
- upp till 1 prisbasbelopp 
 
 
 
- över 1 prisbasbelopp 

 
 
Ordförande 
Socialnämnd  
 
 
SNAU 

 

11.0 ARKIV   
11.1 Mindre ändring i 

informationsredovisningen 
Kommunarkivarie  

12.0 EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOL   
12.1 Beslut om försörjningsstöd  

4 kap. 1, 3 §§ SoL  
Socialsekreterare 
 

 

12.2 
 
a. 
 
b. 
 
c. 
 
d. 
 
e. 
 
 
f. 
 
g.  
 
h. 

Bistånd till livsföring i övrigt  
 
Styrkta sjukvårdsrelaterade kostnader  
 
Tandvård < 25 % av prisbasbelopp/år  
 
Tandvård > 25 % av prisbasbelopp/år  
 
Hemutrustning  
 
Spädbarnsutrustning > 11 % av 
prisbasbelopp/år  
 
Hyresskuld upp till 6 månadshyror  
 
El-skulder < 50 % av prisbasbelopp/år  
 
I övriga fall  

 
 
Socialsekreterare 
 
Gruppchef  
 
Enhetschef  
 
Gruppchef  
 
Socialsekreterare 
 
 
Enhetschef  
 
Enhetschef  
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< 10 % av prisbasbelopp/hushåll/år  
 
< 50 % av prisbasbelopp/hushåll/år  
4 kap. 1 § SoL 

Gruppchef  
 
Enhetschef  

12.3 
 
 
 
 
a. 
 
 
 
 
b. 
 
c. 

Bistånd i form av logi/boende i 
vandrarhem/hotell  
 
 
 
<1 vecka  
 
 
 
 
≤ 1 månad  
 
≤ 4 månader  
4 kap. 1 § SoL 

 
 
 
 
 
Socialsekreterare 
i socialjour 
Socialsekreterare 
 
 
Gruppchef 
 
Enhetschef 

 

12.4 Beslut om skyddat boende  
4 kap. 1 § SoL 

Enhetschef  

12.5 Bistånd i form av förmedlingsmedel  
4 kap. 1 § SoL 

Socialsekreterare 
 

 

12.6 
 
a. 
 
b. 

Individuellt nödbistånd  
 
enligt riksnormens matnorm  
 
hyra/boendekostnad 

 
 
Socialsekreterare 
 
Gruppchef 

 

12.7 Beslut om bistånd enligt 4 kap. 2 §  
SoL i högst i 3 mån 
4 kap. 2 § SoL 

Enhetschef  

12.8 Försörjningsstöd med villkor om praktik 
eller kompetenshöjande åtgärder.  
Vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd vid praktik eller 
kompetenshöjande åtgärder.  
4 kap. 4 och 5 §§ SoL 

Socialsekreterare 
 

 

12.9 Bistånd i form av dagersättning  
9 och 17 §§ LMA 

Gruppchef  

12.10 Bistånd i form av särskilt bidrag  
9 och 18 §§ LMA 

Gruppchef  

12.11 Återkrav av bistånd som utbetalats på 
felaktiga grunder  
9 kap. 1 § SoL 

Gruppchef 
 

 

12.12 Beslut om att föra talan om återkrav  
9 kap. 1 och 3 § SoL 

Socialnämndens 
socialutskott 

 

12.13 Beslut om eftergift avseende bistånd med 
villkor om återbetalning 
9 kap. 4 § SoL 

Enhetschef  

12.14 Återkrav av bistånd som getts under 
villkor om återbetalning  

Socialsekreterare 
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9 kap. 2 § 2 st. SoL 

13.0 BISTÅND ENLIGT SOL I FORM AV 
OMSORG VUXNA 

  

13.1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst, 
ledsagning, matdistribution  
4 kap. 1 § SoL 

Biståndshandläggare  
Socialsekreterare i 
socialjour 

 

13.2 
 
a. 
 
b. 

Beslut om dubbelbemanning: 
 
upp till 3 månader 
 
över 3 månader 
4 kap. 1 § SoL 

 
 
Biståndshandläggare 
 
Gruppchef 

 

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

Biståndshandläggare 
Utredningssekreter-
are 

 

13.4 Beslut om särskilt boende  
4 kap. 1 § SoL 

Biståndshandläggare  

13.5 
 
a. 
 
b.  

Beslut om avlösning:  
 
≤ 10 timmar/vecka  
 
10-20 timmar/vecka 
4 kap. 1 § SoL 

 
 
Biståndshandläggare 
 
Gruppchef 

 

13.6 
 
a. 
 
 
b. 

Beslut om egenvård:  
 
stödstrumpor, medicinering i form av 
APO-dos/dosett  
 
övriga egenvårdsbeslut 
4 kap. 1 § SoL 

 
 
Biståndshandläggare 
 
 
Gruppchef 

 

13.7 
 
 
a. 
 
b. 

Beslut om dagverksamhet och 
sysselsättning:  
 
i egen regi  
 
extern placering < 20 prisbasbelopp 
4 kap. 1 § SoL 

 
 
 
Biståndshandläggare 
 
Gruppchef 

 

13.8 Beslut om turbundna resor 
4 kap. 1 § SoL 

Biståndshandläggare  

13.9 
 
 
 
 
a. 
 
 
b. 

Bistånd i form av vård i behandlingshem, 
HVB, inackorderingshem, stödboende, 
bostad med särskild service eller 
familjehem  
 
<två veckor  
 
 
>två veckor 
4 kap. 1 § SoL 

 
 
 
 
 
Socialsekreterare i 
socialjour 
 
Enhetschef 

 

13.10 Beslut om boendestöd/bolots    
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a. 
 
 
 
b. 

 
≤10 tim/vecka  
 
 
 
>10 tim/vecka 
4 kap. 1 § SoL 

 
Biståndshandläggare  
Socialsekreterare 
 
 
Gruppchef 

13.11 Beslut om korttidsboende och växelvård 
4 kap. 1 § SoL 

Biståndshandläggare  

13.12 Beslut om akut korttidsboende under icke 
kontorstid, max 1 vecka 
4 kap. 1 § SoL 

Socialsekreterare 
i socialjour 

 

13.13 Beslut om insatser vid flytt från annan 
kommun 
2 a kap. 8 § SoL 

Delegat beroende på 
insats 
 

 

14.0 ÖVRIGT BISTÅND ENLIGT SOL, BL.A. 
ÖPPENVÅRDSINSATSER 

  

14.1 Bistånd i form av 
kontaktperson/kontaktfamilj  
4 kap. 1 § SoL  

Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

 

14.2 
 
a. 
 
 
 
b. 
 
c. 

Bistånd i form av öppenvård 
 
vuxna  
 
 
 
barn och unga egen regi  
 
barn och unga externt  
4 kap. 1 § SoL   

 
 
Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 
 
 
Socialsekreterare 
 
Enhetschef 

 

14.3 Bistånd i aktiverande och hälsofrämjande 
syfte i samband med pågående 
öppenvårdsinsats i egen regi  
≤10 % av prisbasbelopp/år  
4 kap. 1 § SoL 

Gruppchef  

14.4 Bistånd i form av kompetenshöjande och 
arbetsförberedande insats i egen regi  
4 kap. 1 § SoL 

Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

 

14.5 Utrustning till vuxna under 25 år i 
samband med placering i familjehem/ HVB  
upp till 5 % av prisbasbelopp  
4 kap. 1 § SoL 

Gruppchef  

14.6 Bistånd i form av sysselsättning  
4 kap. 1 § SoL  

Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 

 

14.7 Bistånd i form av träningslägenhet, 
jourlägenhet och stödbostad barnfamilj 
4 kap. 1 § SoL  

Enhetschef  

14.8 
 
 

Bistånd i form av särskilda kostnader i 
samband med placering (ex. 
grundutrustning) 
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a. 
 
b. 

 
 
< 10 % av prisbasbelopp/hushåll/år  
 
< 50 % av prisbasbelopp/hushåll/år 
4 kap. 1 och 2 §§ SoL 

 
 
Socialsekreterare 
 
Gruppchef 

14.9 
 
 
a. 
 
b. 

Resor (faktura) vid placering 
 
 
< 10 % av prisbasbelopp/hushåll/år  
 
< 50 % av prisbasbelopp/hushåll/år 
4 kap § 1 SoL 

 
 
 
Socialsekreterare 
 
Gruppchef 

 

14.10 Förordnande och entledigande av 
kontaktperson, kontaktfamilj 
3 kap. § 6b SoL 

Socialsekreterare 
Kontaktsekreterare 
Biståndshandläggare 

 

14.11 Överenskommelse om kontraktsvård 
28 kap. 6 a § BrB 

Enhetschef  

14.12 Beslut att utse en särskild handläggare för 
den dömde under verkställigheten 
9 § lag om verkställighet av 
ungdomsövervakning 

Gruppchef  

15.0 BESLUT GÄLLANDE MISSBRUKARE 
ENLIGT LVM 

  

15.1 Inleda utredning om skäl för tvångsvård  
7 § LVM 

Enhetschef 
Socialsekreterare 
i socialjour 

 

15.2 Beslut om att utredning inte ska inledas 
eller att påbörjad utredning ska läggas 
ned alt. övergå i en utredning  
11 kap. 1 § SoL, 7 § LVM 

Gruppchef 
Socialsekreterare 
i socialjour 

 

15.3 Beslut om läkarundersökning samt att 
utse läkare för undersökningen  
9 § LVM 

Enhetschef  
Socialsekreterare 
i socialjour 

 

15.4 Ansökan till förvaltningsrätten om vård 
enligt LVM samt beslut att återkalla sådan 
ansökan  
11 § LVM 

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

15.5 Beslut om att en missbrukare ska 
omedelbart omhändertas  
13 § LVM 

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

15.6 Upphörande av omedelbart 
omhändertagande  
18 b § LVM  

Enhetschef  

15.7 Placeringsbeslut i samband med beslut om 
omedelbart omhändertagande  
19 § LVM 

Gruppchef  

15.8 Yttrande till Förvaltningsrätt i samband 
med rättens fastställande av ett 
omedelbart omhändertagande  

Socialsekreterare 
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17 § LVM  

15.9 Begära polishandräckning för att föra en 
missbrukare till läkarundersökning  
45 § 1 st. 1 p. LVM  

Enhetschef  
Socialsekreterare 
i socialjour 

 

15.10 Begära polishandräckning för inställelse 
vid vårdinstitution  
45 § 1 st. 2 p. LVM 

Enhetschef  
Socialsekreterare 
i socialjour 

 

16.0 BESLUT GÄLLANDE BARN OCH 
UNGDOM ENLIGT SOL 

  

16.1 Beslut om psykiatrisk eller psykologisk 
utredning eller behandling som omfattas 
av HSL när endast den ena en 
vårdnadshavaren samtycker 
6 kap. 13 a § FB 

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

16.2 Uppföljning av ett barns situation när en 
utredning avslutats utan insats/efter det 
att placering utanför hem har upphört  
11 kap. 4 a, b §§ SoL  

Gruppchef  

16.3 
 
a. 
 
b. 

Bistånd i form av  
 
kontaktperson/ kontaktfamilj  
 
kvalificerad kontaktperson 
4 kap. 1 §, 3 kap. 6 b § 1 st. SoL  

 
 
Socialsekreterare 
 
Gruppchef 

 

16.4 Bistånd i form av yrkesinriktad aktivitet 
enligt program inkl. flitpeng och 
utrustning ≤ 5 % av prisbasbelopp/månad  
4 kap. 1 § SoL  

Gruppchef  

16.5 Beslut om bistånd i form av öppna 
insatser för barn som har fyllt 15 år utan 
vårdnadshavarens samtycke 
3 kap. 6 a § 2 st., 4 kap. 1 § SoL 

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

16.6 
 
 
a. 
 
 
b. 
 
c. 

Beslut om bistånd i form av 
placering/omplacering i 
 
familjehem 
 
 
stödboende 
 
HVB-hem  
4 kap. 1 §, 6 kap. 1 § SoL  

 
 
 
Socialnämndens 
socialutskott 
 
Enhetschef 
 
Enhetschef 

 
 

16.7 
 
a. 
 
 
b. 

Akutplacering/tillfällig placering  
 
jourhem kontrakterade av socialnämnden 
eller nätverkshem 
 
extern placering i konsulentstött 
familjehem 
4 kap. 1 § SoL  

 
 
Gruppchef 
 
 
Enhetschef 
Socialsekreterare 
i socialjour 
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16.8 Medgivande att underårig tas emot för 
stadigvarande vård och fostran i enskilt 
hem som inte tillhör hans föräldrar eller 
vårdnadshavare 
6 kap. 6 § SoL  

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

16.9 Övervägande om vård fortfarande behövs 
för underårig som med stöd av SoL vårdas 
i annat hem än det egna  
6 kap. 8 § 1 st. SoL 

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

16.10 Särskilt övervägande (vid placering i 
samma familjehem under tre år) om det 
finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden, därefter ska frågan övervägas 
årligen 
6 kap. 8 § 2 st. SoL 

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

16.11 Godkännande av att en utländsk 
myndighet placerar ett barn i Sverige  
6 kap 11a § SoL 

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

16.12 Beslut om placering av ett barn i ett annat 
land  
6 kap 11b § SoL 

Socialnämndens 
socialutskott 

 

17.0 BESLUT GÄLLANDE BARN, UNGDOM 
OCH FAMILJ ENLIGT LVU 

  

17.1 Ansöka till förvaltningsrätt om vård enligt 
LVU  
4 § LVU 

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

17.2 Beslut om omedelbart omhändertagande 
enligt LVU  
6 § LVU 

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

17.3 Beslut om att omedelbart omhänderta den 
som är under 18 år om åtgärder av 
behörig utländsk myndighet inte kan 
avvaktas. 
6 a § LVU 

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

17.4 Förlänga tid för ansökan om vård  
8 § LVU 

Enhetschef  

17.5 Beslut att omhändertagande enligt 6 § 
LVU ska upphöra  
9 § 3 st. LVU  

Socialnämndens 
socialutskott 

 

17.6 Beslut om hur vården ska ordnas och var 
den unge ska vistas  
11 § 1 st. LVU  

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

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

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

17.8 Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden i den mån beslutet inte är att 
hänföra till 11 § 1 och 2 st. LVU  
Rör beslut avseende vårdens innehåll 
11 § 4 st. LVU  

Socialsekreterare 
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17.9 Övervägande av om vård med stöd av 2 § 
LVU fortfarande behövs  
13 § 1 st. LVU  

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

17.10 Omprövning av vård med stöd av 3 § LVU  
13 § 2 st. LVU  

Socialnämndens 
socialutskott 

 

17.11 Särskilt övervägande (vid placering i 
samma familjehem under tre år) om det 
finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB, därefter 
ska frågan övervägas årligen  
13 § 3 st. LVU  

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

17.12 Beslut om hur rätt till umgänge med den 
unge ska utövas  
14 § 2 st. p. 1 LVU  
6 kap. 39 § KL 

I brådskande 
ärenden 
Socialnämndens 
ordförande (p. 1.1) 
 
I ärenden som inte 
är brådskande 
Socialnämnd 

 

17.13 Beslut om att den unges vistelseort ej ska 
röjas  
14 § 2 st. p. 2 LVU  
6 kap. 39 § KL 

I brådskande 
ärenden 
Socialnämndens 
ordförande (p. 1.1) 
 
I ärenden som inte 
är brådskande 
Socialnämnd 

 

17.14 Beslut om upphävande om hur rätt till 
umgänge med den unge ska utövas  
14 § 2 st. p. 1 LVU  

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

17.15 Beslut om upphävande om att den unges 
vistelseort ej ska röjas  
14 § 2 st. p. 2 LVU  

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

17.16 Övervägande av om beslut om umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort enligt 
14 § 2 st. 1 och 2 fortfarande behövs  
14 § 3 st. LVU  

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

17.17 Beslut att vården med stöd av LVU ska 
upphöra  
21 § LVU  

Socialnämndens 
socialutskott 

 

17.18 Beslut om särskilt kvalificerad 
kontaktperson eller behandling i öppna 
former  
22 § 1 st. LVU  

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

17.19 Omprövning av beslut enligt 22 § 1 st. 
LVU  
22 § 3 st. LVU  

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

17.20 Upphörande av beslut enligt 22 § 1 st. 
LVU 
22 § 3 st. LVU 

Socialnämndens 
socialutskott 
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17.21 Ansöka till förvaltningsrätt om 
flyttningsförbud  
24 § LVU  

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

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

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

17.23 Beslut att flyttningsförbud ska upphöra  
26 § 2 st. LVU  

Socialnämndens 
socialutskott 

 

17.24 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud  
27 § 1 och 2 st. LVU  

Socialnämndens 
socialutskott 

 

17.25 Upphörande av tillfälligt flyttningsförbud 
enligt 27 § LVU  
30 § 2 st. LVU  

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

17.26 Beslut hur den unges umgänge ska utövas 
med vårdnadshavare och med föräldrar 
som har umgängesrätt reglerad genom 
dom eller beslut av domstol eller genom 
avtal  
31 § LVU  

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

17.27 Beslut om utreseförbud, om meddelat 
utreseförbud ska upphöra  
31 a, c §§ LVU  

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

17.28 Beslut att meddela tillfälligt utreseförbud, 
beslut att ansöka om utreseförbud hos 
förvaltningsrätten, beslut om tillfälligt 
undantag från utreseförbud 
31 b, d och i §§ LVU 

Socialnämndens 
socialutskott 
 

 

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

Enhetschef 
 

 

17.30 
 
a. 
 
 
b. 

Beslut att begära polishandräckning  
 
för att genomföra läkarundersökning  
 
 
för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU  
43 § 1 st LVU  

 
 
Socialnämndens 
socialutskott  
 
Enligt särskild 
förordning 

 

18.0 FÖRÄLDRASKAP   

 ADOPTIONER   
18.1 Medgivande respektive återkallelse av 

medgivande till adoption  
6 kap. 12 och 13 §§ SoL  

Socialnämndens 
socialutskott 

 
 

18.2 
 
 
a. 
 
 
b.  

Prövning om samtyckte ska ges till att 
adoptionsförfarandet ska fortsätta: 
 
beslut om att ge samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande 
 

 
 
 
Socialsekreterare 
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beslut om att inte ge samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande 
 
Prövningstiden får inte överskrida 
2 veckor efter att anmälan om adoption 
har inkommit  
6 kap. 14 § SoL 

Socialnämndens 
socialutskott 

18.3 Beslut om förlängning av prövningstiden 
för nämndens hantering av prövning av 
samtyckte för fortsatt adoptionsförfarande 
6 kap 14 § SoL 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 

18.4 Beslut om att utse utredare i 
adoptionsärenden 
4 kap. 14 § FB 

Enhetschef  

 FASTSTÄLLANDE AV FÖRÄLDRASKAP   

18.5 Utredning inför och godkännande av 
bekräftelse av föräldraskap 
1 kap. 4, 9, 13 §§ FB  

Socialsekreterare 
Utredningssekretera
re 

 

18.6 Utredning om fastställande av faderskap 
när dom eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas 
2 kap. 1, 4, 8 §§ FB  

Gruppchef  

18.7 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  

Gruppchef 
 
Beslut att inte 
påbörja utredning, 
att lägga ned en 
påbörjad utredning 
fattas av 
socialnämnd 
(Tillägg: 2 kap 9§ 2-
3 st. FB) 

 

18.8 Beslut om att återuppta nedlagd 
faderskapsutredning 
2 kap. 1 § FB 

Gruppchef  

18.9 Beslut om rättsgenetisk undersökning 
t.ex. DNA 
2 kap. 6 § FB 

Socialsekreterare 
Utredningssekretera
re 

 

18.10 Väcka och föra talan i mål om faderskap  
3 kap. 5, 6, 8 §§. FB  

Socialsekreterare 
 

 

 VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE   
18.11 Beslut om att utse utredare i mål och 

ärenden om vårdnad, boende och 
umgänge 
6 kap. 19§ FB 

Enhetschef  

18.12 Beslut att godkänna föräldrars avtal om 
vårdnad, boende och umgänge  
6 kap. 6 §, 14 a § 2 st., 15 a § 3 st. FB 

Socialsekreterare 
 

 

18.13 Beslut att inte godkänna föräldrars avtal 
om vårdnad, boende och umgänge 
6 kap. 6 §, 14 a § 2 st. FB 

Socialnämndens 
socialutskott 

 

18.14 Godkänna avtal om underhållsbidrag för 
längre perioder än tre månader 

Socialsekreterare 
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7 kap. 7 § FB 

18.15 Beslut att utse viss person att medverka 
vid umgänge (umgängesstöd), förordna 
och entlediga 
6 kap 15 c § 3 st. FB 

Socialsekreterare 
 

 

18.16 Vidta åtgärd till stöd för barnet utan 
samtycke från en av vårdnadshavarna 

Socialnämndens 
socialutskott 

 

19.0 INSATSER ENLIGT LSS   
19.1 Fastställande av personkretstillhörighet för 

beslut enligt 9 § LSS 
1 § LSS 

Biståndshandläggare  

19.2 
 
a. 
 
 
b. 
 

Beslut om personlig assistans:  
 
≤ 40 timmar/vecka  
 
 
förlängning och tillfällig utökning utöver 
grundbeslutet 
9 § p. 2 LSS 

 
 
Biståndshandläggare  
 
 
Enhetschef 
 

 

19.3 Beslut om ledsagarservice 
9 § p. 3 LSS 

Biståndshandläggare  

19.4 Beslut om kontaktperson 
9 § p. 4 LSS 

Biståndshandläggare  

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

Biståndshandläggare  

19.6 
 
 
a. 
 

Beslut om korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet  
 
förlängning i max 6 mån 
9 § p. 6 LSS 

Biståndshandläggare 
 
 
Enhetschef 

 

19.7 
 
 
a. 
 
b. 

Beslut om tillfällig utökning av 
korttidsvistelse 
 
≤ 2 dygn per månad under 1 månad  
 
>2 dygn per månad under 1 månad 
9 § p. 6 LSS 

 
 
 
Gruppchef 
 
Enhetschef 

 

19.8 
 
 
a. 

Beslut om korttidstillsyn för  
skolungdom över 12 år 
 
Förlängning i max 6 mån 
9 § p. 7 LSS 

Biståndshandläggare  
 
 
Enhetschef 

 

19.9 
 
 
 

Beslut om bostad med särskild service för 
barn och ungdomar samt förlängning i 
max 6 mån 
9 § p. 8 LSS 

Enhetschef 
 
 
 

 

19.10 
 
 
 

Beslut om boende med särskild service för 
vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad  
 

Gruppchef 
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a. förlängning i max 12 mån 
9 § p. 9 LSS 

Enhetschef 

19.11 
 
 
a. 

Beslut om daglig verksamhet för LSS 
personkrets 1 och 2  
 
förlängning max 24 mån 
9 § p. 10 LSS 

Gruppchef 
 
 
Enhetschef 

 

19.12 Beslut om turbundna resor i samband med 
korttidsvistelse, korttidstillsyn eller daglig 
verksamhet 
4 kap. 1 § SoL 

Gruppchef  

19.13 Förhandsbesked om rätt till insatser enligt 
9 § LSS 
16 § 2 och 3 st. LSS 

Delegat beroende på 
insats 

 

19.14 Beslut om akuta insatser enligt LSS för 
enskild vid tillfälligt besök i kommunen 
16 § 4 st. LSS 

Delegat beroende på 
insats 

 

20.0 BEGRAVNING, DÖDSBO M.M.   
20.1 Beslut om gravsättning samt andra frågor 

enligt begravningslagen  
Kommunen har rätt till ersättning från 
dödsboet.  
5 kap. 2 § BegrL  

Enhetschef  

20.2 Beslut att göra eller inte göra 
dödsboanmälan till Skatteverket  
20 kap. 8 a § ÄB  

Socialsekreterare 
Utredningssekretera
re 

 

20.3 Vård av dödsbos egendom, förvalta samt 
avveckla  
18 kap. 2 § ÄB  

Socialsekreterare 
Utredningssekretera
re 

 

20.4 Beslut att överlämna förvaltning och 
avveckling  
- Dödsbodelägare  
- Allmänna arvsfonden  
- God man för bortovarande  
18 kap. 2 § ÄB  
17 § lagen om allmänna arvsfonden  

Socialsekreterare 
Utredningssekretera
re 

 

20.5 Föranstalta om bouppteckning  
20 kap. 2 § 2 st. ÄB  

Socialsekreterare 
Utredningssekretera
re 

 

20.6 Beslut att överlämna egendom eller 
anmäla dödsfallet till tingsrätt  
2 kap. 5 § lag om arv i internationella 
situationer 

Socialsekreterare 
Utredningssekretera
re 

 

21.0 HANDLÄGGNING ENLIGT AL OCH LTLP Se nedan  
 
Täby kommun ska genom Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) fr.o.m. den 1 
januari 2019 för socialnämndens räkning så långt lag tillåter, planera och genomföra den operativa 
tillsyn som åligger kommunerna enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter och 
med de avgränsningar som finns i gällande avtal mellan kommunerna. Nämnden delegerar i 
enlighet med 6 kap. 33 § kommunallagen till miljö- och hälsoskyddschefen för SRMH att besluta i 
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alla ärenden för den operativa tillsyn/kontroll som åligger socialnämnden med undantag av vad 
som följer av följande förbehållslista: 
 
1. Avslagsbeslut i ärenden om tillstånd. 
2. Ingående av förlikningsavtal överstigande två prisbasbelopp. 
3. Förena ett föreläggande eller ett förbud med ett vitesbelopp överstigande 10 000 kr. 
4. Beslut om erinran eller varning i ingripandeärende. 
5. Beslut om att återkalla tillstånd i ingripandeärende. 
6. Besluta i ärende om stadigvarande tillstånd, med undantag av verksamhet som den innan den 1 
juli 2019 anmält försäljning av tobaksprodukter. 
 
Vid miljö- och hälsoskyddschefens frånvaro eller jäv övergår den delegerade beslutanderätten till 
socialnämndens ordförande i de fall vidaredelegering saknas. Vid kortare frånvaro, t ex för 
semester och där miljö- och hälsoskyddschefen har utsett en ersättare, har denne samma rätt att 
fatta beslut som miljö- och hälsoskyddschefen. 
 
Vidaredelegering 
Miljö- och hälsoskyddschefen för SRMH ges rätt att enligt 6 kap. 37 § KL att vidaredelegera sin 
beslutanderätt till annan anställd, med undantag för vad som följer av följande förbehållslista: 
1. Överklagande av beslut och domar som ändrar delegatens beslut. 
2. Sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. 
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