
KALLELSE 1 (4) 

2021-11-18 

Socialnämndens sammanträde  

Tid: torsdag den 25 november 2021, kl 08.30 

Plats: Kvallsta våning 3 i kommunhuset.  

Ordförande: Kerstin Eskhult (C) 

Mötesordförande: Britt-Louise Gunnar (S) 

Sekreterare: Stella Vallgårda 

Verksamhetsbesök på Estrids gård 

13.00 är socialnämnden inbjuden till Estrids gård på verksamhetsbesök. 

Ingen anmälan krävs.  

Förhinder och distansnärvaro: Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet eller 
behöver delta på distans kan mejla till stella.vallgarda@knivsta.se 

Föredragningslista 

Dnr 

1. Upprop

2. Justering

Förslag: 2 december 2021

3. Godkännande av dagordning

Individärenden 

4. Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)

5. Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)

6. Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)

7. Bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)

8. Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §
föräldrabalken

mailto:stella.vallgarda@knivsta.se
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9. Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §
föräldrabalken

Informationsärenden 

10. Verksamhetsinformation

11. Aktuellt från förvaltningen

a. Nuläge Covid 19

b. Cosmic Link

c. Barnskyddsteamet

d. Förbättra och utöka anhörigstöd

e. Patientsäkra biståndsbeslut

f. Skolnärvaro

12. Nuläge mål- och budgetarbete 

Beslutsärenden 

13. Ekonomisk uppföljning per sista oktober 2021

- Tjänsteutlåtande 2021-11-15

- Anpassad ekonomisk uppföljning per sista oktober 2021

- Bilaga 1 Uppföljningsmallen 2021 lathund

- Ekonomisk uppföljning SN oktober 2021

SN-2021/4 

14. Riktlinjer för medicintekniska produkter

- Tjänsteutlåtande 2021-11-01

- Riktlinje för medicintekniska produkter revidering oktober
2021

SN-2021/266 
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15. Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 

- Tjänsteutlåtande 2021-10-26 

- Socialnämndens delegationsordning SN-2021/265 

- Ändringar i revideringsförslag Socialnämndens 
delegationsordning SN-2021/265 

SN-2021/265 

16. Förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM (så kallad 
kompletterande beslutanderätt) 

- Tjänsteutlåtande 2021-07-30 

SN-2021/201 

17. Regler för föreningsbidrag 

- Tjänsteutlåtande 2021-10-19  

- Kommunstyrelsen beslut § 152, Regler för föreningsbidrag 

- Tjänsteutlåtande 2021-08-04 – Regler för föreningsbidrag 
inom det sociala området, KS-2021/455  

- Socialnämndens beslut § 46 2021-05-27 – Regler för 
föreningsbidrag  

- Tjänsteutlåtande 2021-04-29 – Regler för föreningsbidrag  

- Regler för föreningsbidrag 2021-05-27 

SN-2021/124 

18. Uppföljning av internkontrollområde rättssäkerhet IFO barn och 
unga 

- Tjänsteutlåtande 2021-11-04 

- Rapporten ”Uppföljning av internkontrollområde rättssäkerhet 
IFO barn och unga.” 

SN-2021/229 

19. Svar på ledamotsinitiativ om kulturombud på Estrids gård 

- Tjänsteutlåtande 2021-11-16 

- Ledamotsinitiativ angående att permanenta tjänsten som 
kulturombud på Estrids gård 

SN-2021/259 
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20. Anmälan av delegationsbeslut 

- Protokoll från socialnämndens individutskott 2021-11-11 

- Protokoll från socialnämndens individutskott 2021-10-21 

- Delegationslista ur Viva, individ- och familjeomsorgen 2021-
10-01–2021-10-31 

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2021-10-01 – 2021-
11-17 
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Handläggare 
Ekaterina Widén 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-15 

Diarienummer 
SN-2021/4 

   

 

Socialnämnden 

Ekonomisk uppföljning per sista oktober 2021 

 
Förslag till beslut 

1. Socialnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista oktober 2021. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens prognos per sista oktober visar på ett överskott på 4,5 miljoner kronor, 
vilket är en förbättring med 1,5 miljoner jämfört med tidigare prognos. Förändringen beror på 
oförbrukade placeringsmedel samt förändringar i befintliga placeringar, där till exempel 
Försäkringskassan beslutat att stå för kostnaden.   
 
 
Bakgrund 
I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2021 uppdras nämnderna att motta  
ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till  
nämnderna första gången per februari och sista per oktober. Uppföljningstillfällena innefattar 
även ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen  
ska anmälas till Kommunstyrelsen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
För en fördjupad ekonomisk analys, se bilagan till tjänsteskrivelsen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Ekonomisk uppföljning för socialnämnden, oktober 2021 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 

 
Catrin Josephson 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi, men den ekonomiska 
uppföljningen är en prognos för den ekonomiska ställningen vid årets slut. När en 
verksamhet inte förväntas ha en ekonomi i balans ska verksamheten enligt kommunens 
rutiner ta fram en handlingsplan för budget i balans, vilken kan innehålla aktiviteter som leder 
till kostnadsminskningar som berör barn. Så är dock inte fallet i denna uppföljning. 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Nämndens verksamheter nettokostnad i tusentalskronor

Nämnd- och styrelseverksamhet

Nettokostnad 2020

1 336

Nämndbudget 2021

1 250

Prognostiserad nettokostnad oktober 2021

1 220

Prognostiserad avvikelse oktober 2021

30

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per augusti

0

Skillnaden mellan prognoser

30

Block Vård och omsorg enligt SoL och HSL

-Förebyggande verksamhet SoL

Nettokostnad 2020

3 407

Nämndbudget 2021

4 149

Prognostiserad nettokostnad oktober 2021

3 154

Prognostiserad avvikelse oktober 2021

995

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per augusti

772

Skillnaden mellan prognoser

223

-LOV - hemtjänst och delegerad HSL

Nettokostnad 2020

35 281

Nämndbudget 2021

37 610

Prognostiserad nettokostnad oktober 2021

37 453

Prognostiserad avvikelse oktober 2021

158

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per augusti

1 514

Skillnaden mellan prognoser

-1 357

-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt

Nettokostnad 2020

23 039

Nämndbudget 2021

23 175
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Prognostiserad nettokostnad oktober 2021

20 839

Prognostiserad avvikelse oktober 2021

2 335

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per augusti

1 895

Skillnaden mellan prognoser

441

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende 

Nettokostnad 2020

98 856

Nämndbudget 2021

88 307

Tillägg och avdrag 2021

36

Prognostiserad nettokostnad oktober 2021

89 264

Prognostiserad avvikelse oktober 2021

-921

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per augusti

-918

Skillnaden mellan prognoser

-3

Vård och omsorg enligt lss och SFB

-Insatser LSS i ordinärt boende

Nettokostnad 2020

29 893

Nämndbudget 2021

34 552

Tillägg och avdrag 2021

-2 293

Prognostiserad nettokostnad oktober 2021

32 675

Prognostiserad avvikelse oktober 2021

-416

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per augusti

-1 719

Skillnaden mellan prognoser

1 303

-Insatser LSS i boende med särskild service

Nettokostnad 2020

37 862

Nämndbudget 2021

38 207

Prognostiserad nettokostnad oktober 2021

41 258

Prognostiserad avvikelse oktober 2021
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-3 051

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per augusti

-2 246

Skillnaden mellan prognoser

-805

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Nettokostnad 2020

3 410

Nämndbudget 2021

3 657

Prognostiserad nettokostnad oktober 2021

3 894

Prognostiserad avvikelse oktober 2021

-237

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per augusti

-177

Skillnaden mellan prognoser

-60

Individ och familjeomsorg

Ifo öppenvård och stöd

Nettokostnad 2020

25 671

Nämndbudget 2021

27 075

Prognostiserad nettokostnad oktober 2021

27 100

Prognostiserad avvikelse oktober 2021

-25

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per augusti

-232

Skillnaden mellan prognoser

207

Ifo vård och stöd institution/annat boende

Nettokostnad 2020

31 840

Nämndbudget 2021

33 599

Tillägg och avdrag 2021

51

Prognostiserad nettokostnad oktober 2021

31 279

Prognostiserad avvikelse oktober 2021

2 371

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per augusti

969

Skillnaden mellan prognoser

1 401
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Ifo ekonomiskt bistånd

Nettokostnad 2020

7 487

Nämndbudget 2021

8 403

Tillägg och avdrag 2021

108

Prognostiserad nettokostnad oktober 2021

8 191

Prognostiserad avvikelse oktober 2021

320

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per augusti

209

Skillnaden mellan prognoser

112

Flyktingmottagande

Nettokostnad 2020

1 305

Nämndbudget 2021

1 493

Prognostiserad nettokostnad oktober 2021

-1 141

Prognostiserad avvikelse oktober 2021

2 634

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per augusti

2 512

Skillnaden mellan prognoser

122

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnad 2020

2 938

Nämndbudget 2021

3 446

Prognostiserad nettokostnad oktober 2021

3 745

Prognostiserad avvikelse oktober 2021

306

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per augusti

422

Skillnaden mellan prognoser

-116

Summa socialnämnd

Nettokostnad 2020

302 328

Nämndbudget 2021

304 924
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Prognostiserad nettokostnad oktober 2021

298 931

Prognostiserad avvikelse oktober 2021

4 500

Prognostiserad avvikelse föregående prognos per augusti

3 000

Skillnaden mellan prognoser

1 500
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Socialnämnden 2021

DRIFTBUDGET                                Nettokostnad i tkr Beskrivning av vilka verksamheter som ingår i varje rad

Effektiviseringsbeting

Nämnd- och styrelseverksamhet Nämndens sammanträden samt sekreterare

Vård och omsorg enligt SoL och HSL

-Förebyggande verksamhet SoL

Lyckträffen (bland annat SoL äldre) och Stegen (socialpsykiatri, sysselsättning och arbetsstöd)
-LOV - hemtjänst och delegerad HSL Samtliga kostnader som belastar den hemtjänst och delegerad HSL som inryms i LOV. Både egenregi och privata 

utförare.
-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt Boendestöd socpsykiatri, kontaktpersoner äldre och socialpsykiatri, trygghetslarm, nattpatrul och hjälpmedel. 

Även en del av sjuksköterskeinsatser och rehab ingår här. 

-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende Särskilt boende och korttidsboende. Både egenregi och privata utförare.  

Vård och omsorg enligt lss och SFB

-Insatser LSS i ordinärt boende Personlig assistans, Daglig verksamhet, ledsagning, kontaktpersoner, korttidsvistelse, hjälpmedel
-Insatser LSS i boende med särkild service Boende med särskild service, både gruppbostäder och servicebostäder. Egenregi Tegelparken och privata 

utförare.

Färdtjänst och riksfärdtjänst Samtliga kostnader kring färdtjänst och riksfärdtjänst.

Individ och familjeomsorg

-Ifo öppenvård och stöd Fröhusets familjecentral, satsningarna inom Råd och stöd för hemmasittare samt familjeteam/hemma-hos, 

Familjebehandling, Missbruksvård, samarbetssamtal 

-Ifo vård och stöd institution/annat boende Stödboendet i Knivsta, stödboendeplaceringar, HVB-hemsplaceringar, SIS-placeringar

-Ifo, ekonomisk bistånd Ekonomiskt bistånd

Flyktingmottagande Samtliga kostnader för praktiskt mottagande samt vård (t ex placering på stödboende) och ekonomiskt bistånd 

under 2 år för nyanlända eller upp till maximalt 21 år för fd ensamkommande barn. 
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Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsenhet inom vuxenheten, arbete med feriejobb, OSA

Summa socialnämnd I samtliga uppräknade insatser ingår även lokaler samt schabloniserade delar av kostnad för 

myndighetsutövande personal, administratörer och chefer.
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Ekonomisk uppföljning för 
Socialnämnden 

 

 

 

 

Antagen av Socialnämnden  
Oktober 2021  
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Inledning 

I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 uppdras nämnderna att motta 

ekonomisk uppföljning 6 gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till 

nämnderna första gången per februari och sista per oktober. Uppföljningstillfällena innefattar 

även ett delårsbokslut per sista augusti. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska 

anmälas till kommunstyrelsen. 
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Drift 

Prognosen för Socialnämnden per sista oktober visar på ett överskott på 4,5 miljoner kronor. 

Verksamheter där prognosen är oförändrad eller har en marginell förändring sedan föregående 

prognos är Nämnd- och styrelseverksamhet, Förebyggande verksamhet SoL, Vård & omsorg i 

särskilt/ annat boende, Färdtjänst och riksfärdtjänst, Individ och familjeomsorg, öppen vård och 

stöd, Ekonomisk bistånd, Flyktingmottagande samt Arbetsmarknadsåtgärder. 

LOV - hemtjänst och delegerad HSL har ett prognostiserat positivt resultat på 0,2 miljoner. Det 

är dock en försämring med 1,4 miljoner jämfört med föregående prognos, vilket beror på ökade 

kostnader från beställarsidan i och med en större volymökning än tidigare beräknat för såväl 

beviljad och utförd hemtjänst som utförd delegerad HSL. Internt inom hemtjänstens egenregi har 

istället prognosen förbättrats ytterligare i och med dessa ökade volymer. 

Vård & omsorg i ordinärt boende redovisar en förbättrad prognos på 2,3 miljoner, vilket är en 

förbättring med 0,4 miljoner kronor sedan delårsbokslutet. Detta beror främst på att 

hemsjukvården haft lägre sjuksköterskekostnader än budgeterat både avseende beredskap och 

inhyrd personal. 

Prognosen för insatser LSS i ordinärt boende har förbättrats med 1,3 miljoner kronor och visar 

nu på ett underskott på 0,4 miljoner kronor.  Förbättringen beror främst på att Försäkringskassan 

har beslutat att ta över vissa kostnader för personlig assistans. Detta är en förändring som även 

kommer att innebära en gynnsam förändring för nästa års budget. 

Inom Insatser LSS i boende med särskild service har prognosen försämrats med 0,8 miljoner 

kronor jämfört med prognosen i augusti och visar nu på ett underskott på 3 miljoner kronor. Detta 

beror på en nytillkommen externt köpt plats. 

Individ och familjeomsorg, vård och stöd institution/annat boende har en förbättrad prognos 

med 1,4 miljoner kronor och visar ett prognostiserat resultat på 2,4 miljoner kronor. Förbättringen 

beror främst på oförbrukade placeringsmedel på enheten för Barn och unga som går mot ett 

årsresultat av lägre placeringskostnader på många år. 

 

Bokslutsreglering 

Volymer för insatser enligt LSS och SFB understiger den budgeterade nivån och 

bokslutsregleringen är oförändrad sedan senaste prognosen och beräknas bli -2,3 miljoner kronor. 
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Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 
Nettokost
nad 2020 

Budget 
2021 

Tillägg 
och 

avdrag 
2021 

Prognostiserad 
nettokostnad 

2021 

Prognostiserad 
budgetavvikelse 

2021 

Effektiviseringsbeting      

      

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

1 336 1 250  1 220 30 

      

Vård och omsorg enligt SoL 
och HSL 

     

-Förebyggande verksamhet 
SoL 

3 407 4 149  3 154 995 

-LOV - hemtjänst och 
delegerad HSL 

35 281 37 610  37 453 158 

-Vård & omsorg i ordinärt 
boende övrigt 

23 039 23 175  20 839 2 335 

-Vård & omsorg i särskilt/ 
annat boende 

98 856 88 307 36 89 264 -921 

      

Vård och omsorg enligt lss 
och SFB 

     

-Insatser LSS i ordinärt 
boende 

29 893 34 552 -2 293 32 675 -416 

-Insatser LSS i boende med 
särskild service 

37 862 38 207  41 258 -3 051 

      

Färdtjänst och riksfärdtjänst 3 410 3 657  3 894 -237 

      

Individ och familjeomsorg      

-Ifo öppenvård och stöd 25 671 27 075  27 100 -25 

-Ifo vård och stöd 
institution/annat boende 

31 840 33 599 51 31 279 2 371 

-Ifo, ekonomisk bistånd 7 487 8 403 108 8 191 320 

      

Flyktingmottagande 1 305 1 493  -1 141 2 634 

      

Arbetsmarknadsåtgärder 2 938 3 446 605 3 745 306 

      

Summa socialnämnd 302 328 304 924 -1 493 298 931 4 500 
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Investeringar 

Investeringsmedel för verksamhetssystem inom Vård- och omsorgskontoret har förbrukats med 

615 tkr och investeringen är härmed avslutad. Kostnaden blev lägre än tidigare prognostiserad, då 

del av kostnad utgjorts av utbildningar och konsulter som istället belastat driften.  

Övriga investeringsmedel bedöms inte utnyttjas. Detta eftersom den centrala förvaltningens e-

arkiv, där nämnden ingår i en pilot, inte ännu medfört några kostnader och eftersom de 

digitaliseringar som genomförts har kunnat finansieras med statliga stimulansmedel. 

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr) 

Investerings-projekt 
KF- 

investerings
ram 2021 

Tillägg 
investerings

ram 2021 

Utgift 
investering 

2021 

Prognos 
utgift  

investering 
2021 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2021 

Inventarier 100 0 0 0 100 

Digitalt arkiv 200 0 0 0 200 

Digitalisering - innovation 1000 0 0 0 1000 

Verksamhetssystem VoK 0 1000 615 615 385 

Summa Socialnämnd 1300 1000 0 615 1685 
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Handläggare 
Marini Adams 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-01 

Diarienummer 
SN-2021/266 

   

 

Socialnämnden 

Riktlinjer för medicintekniska produkter 

 
Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner riktlinjen för medicintekniska produkter. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen för medicintekniska produkter har uppdateras. Förändringar jämfört med befintlig 

riktlinje:  

 Tyngdtäcken ingår inte i ansvar som basutrustning 

 Förtydliganden har gjorts gällande spårbarhet utifrån EU:s förordning 2017/745 om 

medicintekniska produkter och förordning SFS 2021:631 med kompletterande 

bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter 

 
Bakgrund 

I hälso- och sjukvårdens ledningssystem ska riktlinjer systematiskt uppdateras. Riktlinjen för 

medicintekniska produkter beskriver hantering och spårbarhet av medicintekniska produkter 

som hanteras i vården. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 

Inga konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2021-11-01 

Riktlinje 
 
Beslutet ska skickas till 

Verksamhetschef för Hälso- och sjukvård 

MAS 

MAR 

Enhetschefer Hemvård 

Enhetschef Estrids gård 

Områdeschef utförare 

Kvalitetschef 

Verksamhetschef Vilhelms gård 

Verksamhetschef Dadelvägen och Lyckåsen 
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Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Brukare kan förskrivas produkten även om det inte krävs att de skall finnas i basförrådet hos 
verksamheten. 

Förändringen om spårbarhet innebär tydliggöranden om administrativa åtgärder för 
verksamheten.  

 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Syfte  
Att beskriva och förtydliga ansvaret kring hantering, uppföljning, användning och förskrivning 

av medicintekniska produkter i kommunens hälso- och sjukvård. 
 

Ledningssystem och rutiner 
I vårdgivarens ledningssystem ska det finnas rutiner för hur varje verksamhet ska organiseras för 

att säkerställa att hantering och användning av medicintekniska produkter är säker och 

ändamålsenlig. 
 

Definition medicinteknisk produkt 
Enligt lag1definieras en medicinteknisk produkt som en produkt som enligt tillverkarens uppgift 

ska användas, separat eller i kombination med annat för att hos människor: 

 Påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra sjukdom 

 Påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning 

 Undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process 

 Kontrollera befruktning 
 

Begreppet medicinteknisk produkt innefattar ett brett område med produkter avsedda att 

användas inom alla delar av hälso- och sjukvården. Allt från enkla förbrukningsartiklar till 

hjälpmedel för rörelsehinder och mer tekniskt avancerad utrustning.  

 

Användning av medicintekniska produkter i hälso-och sjukvården är reglerad i föreskrift. 2 

 

De medicintekniska produkter som används i kommunens hälso- och sjukvård delas in i 

nedanstående grupper; 

 Individuellt förskrivna hjälpmedel 

 Basutrusning 

 Övrig medicinteknisk utrustning, medicinsk apparatur för undersökning och behandling 

samt förbrukningsmaterial och sårvårdsprodukter.  

 

Spårbarhet 
Spårbarhet och hantering av medicintekniska produkter regleras enligt MDR, Medical Device 

Regulation3 och förordningen om medicintekniska produkter.4 

 

Individuellt förskrivna hjälpmedel 
Hjälpmedel som förskrivs av legitimerad personal, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och 

sjuksköterska. Inför en förskrivning görs en bedömning utifrån patientens behov. 

Förskrivaren har ansvar att följa förskrivningsprocessens alla delar: 

 Behovsbedömning 

 Utprovning, anpassning och val av produkt 

 Eventuell specialanpassning 

 Instruktion, träning och information 

 Uppföljning och utvärdering 
 

Individuellt förskrivna hjälpmedel inom kommunens ansvar är hjälpmedel för rörelsehinder, 

kognition, personligvård, medicinsk behandling och inkontinenshjälpmedel. Exempel på 

                                                      
1Lagen om medicintekniska produkter 1993:584 
2 Användning av medicintekniska produkter i hälso-och sjukvården SOSFS 2008:1 
3 EU-förordning (2017/745) 
4 Förordning (2021:631) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter 
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hjälpmedel är rullstolar, rollatorer, hjälpmedel för att stödja kognitiva förmågor,  

inkontinenshjälpmedel och antidecubitus madrasser. 

 

Individuellt förskrivna hjälpmedel ska registreras på brukare i hjälpmedelssystemet för att  

säkerställa spårbarhet. Bruksanvisning ska medfölja vid förskrivning. Spårbarheten gäller inte 

inkontinenshjälpmedel.  

 

Basutrustning 
Utöver individuellt förskrivna hjälpmedel finns också inköpta hjälpmedel i verksamheterna,  

basutrustning. Med basutrustning menas hjälpmedel som kan användas av flera brukare och/eller 

som är ett arbetstekniskt hjälpmedel som ska underlätta personalens arbetssituation. 

Den utrustning som ska finnas vid behov på kommunens särskilda boenden och gruppbostäder är 

enligt nedanstående lista: 

 

 Personlyft eller taklyft

 Allmänna rullstolar

 Vårdsängar inklusive tillbehör för uppresning/lägesändring och grindskydd

 Basmadrass med sårförebyggande egenskaper

 Hygienstolar

 Överflyttningshjälpmedel

 Gåbord

 Stödkilar och glidlakan

 Duschvagn

 Enklare hjälpmedel för att äta och dricka tex pipmuggar, pet-emot kanter och bestick



All basutrustning ska märkas och registreras i en inventarieförteckning på enheten. 

Bruksanvisning ska följas vid användning och rekonditionering av produkten. Originalmärkning 

måste finnas kvar på hjälpmedlet med artikel/produktnummer, serienummer och tillverkningsår.  

 

Kontroll av hjälpmedlet ska ske två gånger per år och utförs av person utsedd av enhetschefen.  

Besiktning av lyft måste ske varje år enligt lag.  

Sängar ska besiktigas vartannat år.  

 

Inför användning av basutrustning ska kontakt tas med arbetsterapeut eller 

sjukgymnast/fysioterapeut för bedömning av hur tex förflyttning/överflyttning ska ske.          

 

Medicinteknisk utrustning och apparatur 
Exempel på medicinteknisk apparatur är:  

 Blodtrycksmätare 

 P-glucosmätare 

 Våg 

 Termometer 

 Saturationsmätare 

 Infusionsapparat 

 TENS-apparat  

 Bladderscan 

 

Exempel på medicinteknisk utrustning är: 

 Droppställning 

 Förbandsmaterial 

 Stetoskop 

 Instrument 

 Inkontinensprodukter 
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 Stomiprodukter 

 Sonder och katetrar 

 Provtagningsmaterial 

 

All apparatur ska registreras i en inventarieförteckning på enheten. Typbeteckning5, var den 

finns placerad, lägenhetsnummer om den finns hos brukaren samt när kalibrering/service utförts. 

Den basutrustning som kommunens sjuksköterska ska ha tillgång till anges i ViS.6 
 

Ansvar  
Vårdgivare 
Vårdgivaren är ytterst ansvarig för att all hantering och användning av hjälpmedel är säker och 

ändamålsenlig.  
 

Verksamhetschef för hälso- och sjukvård 
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att man i organisationen säkerställer att: 

 Endast säkra och medicinskt ändamålsenliga produkter används 

 Produkterna är kontrollerade och korrekt installerade innan de används till en patient 

 Personal som ska hantera produkterna har kompetens för det 

 Rutiner finns tillgängliga för hälso-och sjukvårdspersonalen och annan berörd personal 

 Bruksanvisningar och teknisk dokumentation finns tillgängligt 

 De produkter som förskrivits, utlämnats eller tillförts patienten kan spåras. 
 

I verksamhetschefens ansvar ingår också att säkerställa att hälso-och sjukvårdspersonalen och 

annan berörd personal har den kompetens som krävs för att vara utbildningsansvarig, förskriva 

hjälpmedel, ta fram skriftliga anvisningar för hjälpmedel samt att vara anmälningsansvarig 

avseende negativa händelser och tillbud gällande medicintekniska produkter. 

 
Legitimerad personal 
Ansvarar för att följa förskrivningsprocessens alla delar; bedöma behov, prova ut, instruera, 

dokumentera och följa upp.  

Ansvaret innebär också att hjälpmedel måste registreras i verksamhetssystem för spårbarhet. 

 
Sjuksköterska 
Förskriver inkontinenshjälpmedel och trycksårsförebyggande/behandlande madrasser. Hanterar 

sårvårdsprodukter, förbandsmaterial och övrig medicinteknisk utrustning och apparatur. 
 

Sjukgymnast/fysioterapeut 

Förskriver hjälpmedel för rörelsehinder. 
 
Arbetsterapeut 

Förskriver hjälpmedel för rörelsehinder, trycksårsförebyggande/ behandlande madrasser samt 

hjälpmedel för att stödja kognitiva förmågor. 

 

 Enhetschef/Verksamhetschef utförare 
Enhetschef har ett övergripande ansvar för den allmänna omvårdnaden och rehabiliteringen som 

bedrivs i verksamheten och att den personal som arbetar där har kompetens inom området och 

arbetar utifrån förskrivningsprocessens alla delar. Enhetschefen ansvarar också för den 

basutrustning som är inköpt till verksamheten. I ansvaret ingår att: 

 Se till att basutrustning finns tillgänglig på enheten 

 Säkerställa kontroll och besiktning av enhetens basutrustning samt medicinteknisk 

utrustning och apparatur 

                                                      
5 Vilken typ av apparatur och namnet på produkten 
6 Vård i samverkan (ViS) Medicintekniska produkter i samverkan samt den kommunala hemsjukvårdens basförråd 
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 Upprätta en inventarielista på enheten över vilka hjälpmedel som finns i enhetens 

basutrustning samt medicinteknisk apparatur 

 

 

 

 

 Lokala instruktioner upprättas för skötsel och rengöring av produkterna utifrån 

leverantörens anvisningar och Vårdhygien. 

 Den personal som arbetar på enheten har kunskap om hur hjälpmedel ska användas, och 

att kompetensen upprätthålls genom utbildning.
 

 Omvårdnadspersonal 
All personal som använder en medicinteknisk produkt har ett yrkesansvar som innebär att se till 

att man fått kunskap om produkten. 

Yrkesansvaret innebär att ha kunskap om: 

 Hur produkten fungerar 

 Hur den ska användas på en patient 

 Vilka risker som kan finnas med att använda produkten i vårdarbetet 

 Vilka kontroller som måste göras innan varje användning enligt tillverkarens instruktion 

 Hur rapportering om felaktigheter och tillbud ska ske 
 

Negativa händelser och tillbud med medicinteknisk produkt  
Om en avvikelse har inträffat med en medicinteknisk produkt ska en 
avvikelseregistrering göras. Den personal som upptäcker händelsen ska kontakta arbetsterapeut, 

sjukgymnast/fysioterapeut och/eller sjuksköterska och produkten skall tas ur bruk. MAS eller 

MAR skall informeras om avvikelsen och påbörja en utredning.  

Om utredningen visar att det finns brister i verksamhetens kvalitet och säkerhet ska 

förbättringsåtgärder vidtas.  
 

 Anmälningsplikt 
MAS och MAR har anmälningsplikten till IVO och Läkemedelsverket gällande negativa 

händelser och tillbud.
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Handläggare 
Ulrika Brugård 
Socialt ansvarig socionom 

Tjänsteskrivelse 
2021-10-26 

Diarienummer 
SN-2021/265 

   

 

Socialnämnden 

Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 

Förslag till beslut 
Socialnämndens delegationsordning revideras enligt förslag i beslutshandling med diarienummer SN-
2021/265.  

Sammanfattning av ärendet 
Behov av revidering av socialnämndens delegationsordning har uppstått på grund av förändringar 
inom organisationen inom socialnämndens verksamhetsområde.  

Bakgrund 
Socialnämndens nuvarande delegationsordning antogs 2020-11-12. Utifrån organisatoriska 
förändringar finns behov av revidering av delegationsordningen. Samtidigt har andra justeringar gjorts 
vad gäller kapitelindelningar och tillägg av kapitel. Mindre justeringar har gjorts språkligt samt gällande 
numreringar utifrån tillagda punkter och ändrade kapitelindelningar. Bilaga har lagts till med dokument 
om den kompletterande beslutanderätten, SN-2021/201. 
Delegationspunkter har flyttats eller lagts till även under annat kapitel exempelvis utifrån organisato-
riska förändringar eller behov av förtydligande. 
Delegationsnivåer har i vissa fall flyttats upp eller ner en nivå, till exempel från enhetschef till grupp-
ledare. 
Nya punkter: 

 Idéburet offentligt partnerskap är tillagt i kapitel 3. 

 Punkt 8.9 beslut om i fråga om omkostnadsersättning i samband med placering i stödboende. 
Punkt 10.13 om att biståndshandläggare kan besluta om insats i form av familjeteam.  

 15.12 beslut om extern daglig verksamhet vid heldygnsplacering i annan kommun.  

 Delegat områdeschef myndighet. 20.5 är tillagd om yttrande till försvarsmakten, efter 
samtycke från den enskilde.  Detta har tidigare hanterats av kommundirektör. 

 
Detaljerad information om ändringar i delegationsordningen återfinns i separat dokument ”Ändringar i 
revideringsförslag Socialnämndens delegationsordning SN-2021/265” 

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet bedöms vara kostnadsneutralt. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-10-26 
Ändringar i revideringsförslag Socialnämndens delegationsordning SN-2021/265 
Socialnämndens delegationsordning SN-2021/265 

 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Socialchef  
Nämndsekretariat  
Samtliga chefer i Vård- och omsorgskontoret 
 



 § 108 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 - SN-2021/265-1 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 : Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 
Catrin Josephson, Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Bedömningen är att föreslagna ändringar i delegationsordningen handlar om 
arbetsfördelning som inte har direkt påverkan på barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Inledning 
 
Delegering – allmänt  
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. 
Den som fått beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan som om det fattats av nämnden. Detta betyder bl.a. att 
delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock när som helst återkalla eller 
ändra en given delegation. 
 
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare 
är syftet att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning, och att på så sätt uppnå bättre service och ökad 
effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas befogenheter.  
 
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning får t ex inte 
delegeras. Begränsning finns även för t ex myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt vissa ärendetyper i olika 
specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att kontrollera eller begränsa ett 
delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning eller samråd med någon annan 
innan beslut fattas. 
 
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till anställd 
tillsammans med förtroendevald, s k blandad delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till flera anställda i grupp eller till anställd hos en annan 
kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma enbart om nämnden tillåtit detta.  
 
Beslutanderätt eller ren verkställighet  
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening. Gränsen 
mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns 
utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom 
laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär, men man kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i 
kommunallagens mening. T ex yttranden kan normalt inte överklagas, men innehåller ofta självständiga bedömningar och fordrar därför delegering för att kunna 
föras över från nämnd till annan beslutsfattare.  
 
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t ex avgiftsdebitering enligt 
en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, t ex begäran om en JO-granskning eller påkallande 
av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 
 
Behörighet/fullmakt 
Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär, medan de beslut och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän domstol.  
 
Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat. För att 
kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig företrädare och 
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firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler finns inte för kommuner. 
Trots detta behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang.  
 
Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt arbetsgivarens 
vägnar. Som exempel har förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive chef, inom sitt respektive ansvarsområde 
och inom den av nämnden beslutade budgeten för ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt kan alltså med bindande verkan 
skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på samma sätt som en företrädare med firmateckningsrätt inom ett aktiebolag. 
 
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande att 
fullmakt utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. Fullmakt kan även ges till någon som ska vara beställarombud 
vid entreprenad eller vid ett konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och omfång eller till ärenden av viss beskaffenhet. 
 
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd 
I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka socialnämnden överfört självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I vissa fall är 
ett ärende trots detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall ska delegat inte använda sin beslutanderätt, utan 
hänskjuta ärendet till nämnden för beslut: 
 

 om ärendet avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

 om ärendet avser ett yttrande med anledning av beslut av nämnden i dess helhet som överklagats, eller 

 om ärendet rör myndighetsutövning mot enskild och om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Delegeringsbegränsningar i socialtjänstlagen 
I socialtjänstlagen stadgas begränsningar av socialnämndens delegationsrätt genom att vissa beslut bara kan delegeras till utskott. Begränsningen gäller vissa 
beslut enligt socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Socialnämnden delegerar 
sådana beslut till socialnämndens individutskott. Ytterligare begränsningar av möjligheten att delegera finns i 10 kap. 5 § Socialtjänstlagen avseende beslut enligt 
föräldrabalken.  
 
Jäv 
Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv kan till exempel föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller 
ekonomiskt beroende av den ärendet gäller. 
 
Ersättare för delegat 
När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses han eller hon som delegat. Motsvarande gäller när vice ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut ska 
tas in i den ursprunglige delegatens delegationslista. 
 
Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslut inte kan avvaktas, eller om delegat av annan anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende, vid t ex en jävsituation, 
inträder överordnad som delegat. 
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Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt 
Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt bör användas restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde och innehålla en uppgift 
om att ärendet var brådskande. 
 
För att vid behov kunna fatta snabba beslut finns även särskilt angivna regler gällande en så kallad kompletterande beslutanderätt i lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) och i lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Den kompletterande beslutanderätten kan utövas av ordförande eller 
annan ledamot av socialnämnden, eller annan tjänsteman som av nämnden förordnats därtill. För att vara behörig att fatta beslut enligt kompletterande 
beslutanderätt krävs att den förordnade ledamoten är ordinarie ledamot i socialnämnden. Syftet med den kompletterande beslutanderätten är att det alltid ska finnas 
någon som kan fatta beslut när nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas. Beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas till 
nästkommande socialnämnd. Se bilaga, SN-2021/201. 
 
Beredskap för brådskande ärenden  
Presidiet upprättar sinsemellan ett veckobaserat jourschema för brådskande ordförandebeslut avseende akuta individärenden. Vice ordförande tjänstgör som 
ordförande i dessa ärenden under sin vecka. Schemat kommuniceras till dem som behöver ha tillgång till det av socialnämndens sekreterare. 
 
Anmälan av beslut till nämnd 
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till nämnden, om inte nämnden särskilt beslutat annat. För detta finns en särskild rutin.  
 
Vidaredelegering 
Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats frånvaro. 
Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska anmäla dem till nämnden. 
 
Beslutanderätt för nyanställd  
Nyanställd socialsekreterare inom Enheten för barn och unga samt inom Vuxenenheten och Biståndsenheten har ingen delegation under de tre första månadernas 
anställning. Detta gäller även när en socialsekreterare/biståndshandläggare som tidigare arbetat i en enhet anställs i en annan enhet med myndighetsutövning. 
Beslut undertecknas av enhetschef. 
Enhetschef kan, i samråd med områdeschef Myndighet, förkorta perioden om skäl föreligger.  
 



 § 108 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 - SN-2021/265-1 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 : Förslag reviderad Delegationsordning 211029

7 

 

Särskilda begreppsförklaringar och förkortningar 
 

 
Ordförande  Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald ordförande. 
 
Vice ordförande  Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald vice ordförande 
 
Socialnämndens individutskott Av socialnämnden utsett utskott  
 
Socialchef   Förvaltningschef för Vård- och omsorgskontoret. 
 
Verksamhetschef  Verksamhetschef har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdsverksamheten och för att tillgodose patientens 

behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. 
 
Områdeschef Myndighet Beteckning för chef för verksamhetsområde myndighet, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 
. 
Områdeschef Utförare Beteckning för chef för verksamhetsområde utförare, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 
 
Kvalitets- och utvecklingschef Beteckning för chef för Kvalitets- och utvecklingsavdelningen, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 
 
Administrativ chef  Beteckning för chef för Avdelningen för system och administration, som organisatoriskt är inordnad direkt under 

socialchef. 
 
Enhetschef Barn och unga Beteckning för chef för Enheten för barn och unga, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 
 
Enhetschef Vuxenenheten Beteckning för chef för Vuxenenheten, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 
 
Enhetschef Biståndsenheten Beteckning för chef för Biståndsenheten, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 
 
Enhetschef Råd och stöd Beteckning för chef för Enheten för Råd och stöd, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 
Enhetschef Socialpsykiatri  Beteckning för chef för Enheten för Socialpsykiatri och stödboende, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef  
och stödboende  Utförare. 
 
Enhetschef Stöd och service Beteckning för chef för Enheten för stöd och service, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare.  
 
Enhetschef Hemvård Beteckning för chef för Enheten för hemvård, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 
Enhetschef Estrids gård  Beteckning för chef för det särskilda boendet Estrids gård, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 
MAS   Medicinskt ansvarig sjuksköterska, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 
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MAR   Medicinskt ansvarig för rehabilitering, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 
 
SAS   Socialt ansvarig socionom, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 
 
Avgiftshandläggare Avgiftshandläggare handlägger ärenden om avgifter inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom Avdelningen. 

system och administration 
 
Socialsekreterare Barn och unga Socialsekreterare Barn och unga  handlägger individuella ärenden inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom 

Vård- och omsorgskontorets område Myndighet, Enheten för barn och unga.   
 
Socialsekreterare Vuxenenheten Socialsekreterare Vuxenenheten  handlägger individuella ärenden inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom 

Vård- och omsorgskontorets område Myndighet, Vuxenenheten.   
  
Biståndshandläggare Biståndsenheten Biståndshandläggare Biståndsenheten handlägger ansökningar om bistånd inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad 

inom Vård- och omsorgskontorets område Myndighet, Biståndsenheten. 
 
Sjuksköterska  Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård och Sjuksköterska Enheten Estrids gård, organisatoriskt placerad inom Vård- och 

omsorgskontorets område Utförare.  
 
Upphandlingschef  Kommunens upphandlingschef, organisatoriskt placerad inom kommunens centrala administration. 

 
 
BrB   Brottsbalk (1962:700) 
 
CSN   Centrala studiestödsnämnden 
 
DOS-lagen   Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 
 
DSF   Allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 
 
DSL  Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, (kort: dataskyddslagen) 
 
ERS   Arvodesreglementet i Knivsta kommun 
 
FB   Föräldrabalk (1949:381) 
 
FL   Förvaltningslag (2017:900) 
 
IOP   Idéburet offentligt partnerskap (IOP) SOU 2019:56 
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IVO   Inspektionen för vård- och omsorg 
 
HSL   Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
 
KL   Kommunallag (2017:725) 
 
LMA   Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 
 
LOU Lag om offentlig upphandling (2007:1091) 
 
LOV Lag om valfrihetssystem (2008:962) 
 
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
LSSF   Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
LUL   Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga  
   lagöverträdare 
 
LVM   Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
 
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 
OSL   Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
 
Prisbasbelopp  I enlighet med socialförsäkringsbalken – fastställs årsvis 
 
SFB   Socialförsäkringsbalk (2010:110) 
  
SKR   Sveriges Kommuner och Landsting 
 
SoL   Socialtjänstlag (2001:453)   
 
SoF   Socialtjänstförordning (2001:937) 
 
ÄB   Ärvdabalken (1958:637) 
 
ÄkTB   Äktenskapsbalk (1987:23 
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Delegater 

Ordförande 

Vice ordförande 

Socialnämndens individutskott   

Kommundirektör    

Socialchef    

Områdeschef Myndighet   

Områdeschef Utförare   

Kvalitets- och utvecklingschef  

Administrativ chef    

Enhetschef Barn och unga 

Enhetschef Vuxenenheten 

Enhetschef Biståndsenheten 

Enhetschef Råd och Stöd 

Enhetschef Socialpsykiatri och stödboende 

Enhetschef Stöd och service 

Enhetschef Hemvård 

Enhetschef Estrids gård   

Avgiftshandläggare   

Biståndshandläggare Biståndsenheten   

Socialsekreterare Barn och unga 

Socialsekreterare Vuxenenheten  

Socialt ansvarig socionom 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Medicinskt ansvarig rehabilitering 

Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård 

Sjuksköterska Estrids gård    

Kommunvägledare  

Upphandlingschef 
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FÖRTECKNING 

 
1. FÖRTROENDEVALDAS RESOR OCH FÖRRÄTTNINGAR (KONFERENS, UTBILDNING, ETC.) 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

1.1 Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för socialnämndens 
ledamöter och vice ordförande samt rätten till ersättning i samband härmed. 
 

ERS Ordförande 

1.2 Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för socialnämndens 
ordförande samt rätten till ersättning i samband härmed. 
 

ERS Vice ordförande 
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2. INKÖP OCH UPPHANDLING 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

2.1 Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över tröskelvärdet för varor och 
tjänster eller om upphandlingen är av principiell betydelse eller annars av större vikt.  
 

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 

- Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett kontrakt, att 
yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående upphandling, att göra om 
upphandling samt att teckna avtal. 

 

LOU  
 
 
Ej delegerat. Beslut fattas av 
socialnämnden. 
 
Socialchef 

2.2 Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster under tröskelvärdet för varor och 
tjänster förutsatt att upphandlingen inte är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt.  
 

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 

- Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett kontrakt, att 
yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående upphandling, att göra om 
upphandling samt att teckna avtal. 

 

LOU  
 
 
 
Socialchef 
 
Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare  
Kvalitets- och utvecklingschef 
Administrativ chef 
 

2.3 Beslut i fråga om upphandling i anledning av outsourcad drift. (Beslut om att drift ska 
outsourcas är ett principiellt beslut som tas av kommunfullmäktige.) 

LOU Ej delegerat. Beslut fattas av 
socialnämnden. 
 

2.4 Beslut i fråga om deltagande i samordnade upphandlingar av ramavtal inom Vård och 
omsorgs verksamhetsområde.  
 

LOU Socialchef, efter samråd med 
Upphandlingschef 

2.5 Beslut i fråga om deltagande i samordnade upphandlingar av kontrakt inom Vård och 
omsorgs verksamhetsområde. 
 

LOU Ej delegerat, Beslut fattas av 
socialnämnden. 
 

2.6 Beslut i fråga om avropsanmälan, ramavtal SKR Kommentus Inköpscentral. LOU Upphandlingschef 
 

2.7 Beslut i fråga om att godkänna ny leverantör inom hemtjänsten.  8 kap. 1 § LOV Socialchef 
 

2.8 Beslut i fråga om att förlänga ett befintligt ramavtal eller kontrakt. LOU Socialchef 
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3. VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

 Socialchef 
 

3.2 Beslut i fråga om att utse verksamhetschef. 
 
 

4 kap. 2 § HSL Socialchef beslutar själv att ta ansvaret 
som verksamhetschef för hälso- och 
sjukvård eller utser en annan funktion 
 

3.3 Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om brott som hindrar nämndens  
verksamhet. 
 

10 kap. 2 § OSL  
12 kap. 10 § SoL 
 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

3.4 Beslut i fråga om polisanmälan avseende våld eller hot mot tjänsteman. 17 kap. 1 § BrB Närmast ansvarig chef 
 

3.5 Beslut i fråga om att utfärda fullmakt att företräda nämnden och föra dess talan vid 
domstol och andra myndigheter i mål/ärenden om enskild person. 
 

10 kap. 2 § SoL Områdeschef Myndighet 
 
 

3.6 Beslut i fråga om avvisande av ombud. 
 

14 § FL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

3.7 Beslut i fråga om rättelse av skrivfel, räknefel eller annat förbiseende i beslut. 
 

11 kap. 8 § SoL 
36 § FL 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

3.8 Beslut i fråga om bidrag till föreningar, organisationer m.m. 
 

 Ej delegerat. Beslut fattas av 
socialnämnden. 
 

3.9 Beslut i fråga om samarbetsöverenskommelse Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 
inom socialnämndens verksamhetsområde 
 

SOU 2019:56 Socialnämnden 

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

6 kap. 3 § OSL Socialchef 

3.11 Beslut i fråga om uppställande av förbehåll vid utlämnande av allmän handling. 
 

10 kap. 14 § OSL Socialchef 
 

3.12 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i handling rörande avvikelse och lex 
Sarah. 

26 kap. 1 § OSL Socialt ansvarig socionom 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

3.13  Beslut i fråga om ej utlämnande av information i handling rörande avvikelse och  
Lex Maria. 

25 kap. 1 § OSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

3.14 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i allmän handling till skydd för den  
enskilde.   
 

26 kap. 1 § OSL 
 
 

Socialchef 
 
 

3.15 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i personakt  26 kap. 1 § OSL 
 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

3.16 Beslut i fråga om att begränsa registrerads rätt enligt artikel 12.5 eller 15–22 DSF, 
även avgiftsbeläggande 

DSL 7 kap. 2 § Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.17 Beslut i fråga om personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndigheten DSF art. 33 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.18 Beslut i fråga om nytt eller annat personuppgiftsbiträde och underbiträde DSF art. 28 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.19 Beslut i fråga om ny eller ändrad personuppgiftsbehandling inom ramen för  
nämndens verksamhet 

 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.20 Beslut i fråga om rutiner för personuppgiftsbehandling  Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.21 Beslut i fråga om rutin för att tillgodose eller begränsa registrerades rättigheter DSF art. 15–22 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.22 Beslut i fråga om rutin för personuppgiftsincident DSF art. 33 Kommundirektör 
Får vidaredelegeras 

3.23 Beslut i fråga om skadestånd till enskild skadelidande DSF art. 82, DSL  
7 kap.1 § 

Kommundirektör 
Får vidaredelegeras 
 

3.24 Neka begäran om tillgängliggörande av digital service för socialnämndens 
verksamheter 
 

12 § DOS-lagen Socialchef 
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4. HANDLÄGGNING – ÖVRIGA ÄRENDEN 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

4.1 Efter ansökan 
 
Beslut om att inleda utredning.  
 
 
 
Beslut om att utredning inte ska inledas.  
 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 
 
 

11 kap. 1 § SoL 
 
.  

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenhetenen 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Gruppledare Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Gruppledare Barn och unga 
Enhetschef Vuxenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter anmälan eller egen iakttagelse 
 
Beslut om att inleda utredning.  
 
 
Beslut om att utredning inte ska inledas.  
 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 
 
 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska avslutas med åtgärd 
 

11 kap. 1 § SoL 
 
 
 

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Gruppledare Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Gruppledare Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

4.3 Beslut i fråga om att konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs 
för bedömning av behov av insatser. 
 

11 kap. 2 § 1st. 

SoL 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

11 kap. 2 § 3 st. 
SoL 

Områdeschef Myndighet 

4.5 Lägga ner utredning 
Beslut om att inledd utredning ska läggas ned vid återtagen ansökan eller avliden 
sökande. 
 

 Gruppledare Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

4.6 Uppföljning av barns situation efter avslut 
Beslut i fråga om uppföljning av ett barns situation när en utredning avslutats utan 
beslut om insats samt efter det att en placering i ett familjehem eller i ett hem för vård 
eller boende har upphört. Uppföljningen får pågå två månader. 
 

 
11 kap. 4 a-b §§ 
SoL 

 
Enhetschef Barn och unga 
 

4.7 Ansökan från enskild i annan kommun 
Beslut i fråga om att bevilja eller avslå ansökan om insatser från enskild i annan 
kommun  
 

2 a kap. 8 § SoL, 
4 kap. 1 § SoL 
 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

4.8 Beslut i fråga om att  begära överflyttning av ärende till annan  
kommun. 
 

2 a kap. 10 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

4.9 Beslut i fråga om att  
 

- inte motta ärende från annan kommun. 
 
 
 

- motta ärende från annan kommun. 
 

2 a kap. 10 § SoL 
 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten  
 
Områdeschef Myndighet 

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

2 a kap. 11 § SoL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten  
 

4.11 Beslut i fråga om sekretesskydd för anmälare. 
 
 
 

26 kap. 5 § OSL 
25 kap. 7 § OSL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

4.12 Beslut i fråga om begäran om utdrag ur misstanke- och belastnings-  
register 
 

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

- åtgärder enligt LVU/LVM. 
 

11 § 8 p förordningen 
om belastningsregister 
(1999:1134) samt  
4 § 9 p förordningen om 
misstankeregister 
(1999:1135)   
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 

4.13 Beslut i fråga om gallring av anteckningar och andra uppgifter i personakt 12 kap. 1 § och 2 § SoL Samtliga enhetschefer inom område 
myndighet och område utförare 
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5. EKONOMISKT BISTÅND 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

5.1 Beslut i fråga om försörjningsstöd samt ekonomiskt bistånd till livsföring i  
övrigt, enligt norm och kommunala riktlinjer. 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Vuxenenheten 
 

5.2 Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd i avvaktan på utredning för att undvika nödsituation. 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Vuxenenheten i samråd 
med närmast överordnad chef 
 
Jourtid: 
Ordförande enligt jourlista 
 

5.3 Beslut i fråga om försörjningsstöd samt ekonomiskt bistånd till livsföring i  
övrigt, till en högre eller lägre nivå än norm och kommunala riktlinjer, per månad och 
individ 
 

- belopp upp till 5 % av prisbasbelopp, 
 

- belopp mellan 5 % och 30 % av ett prisbasbelopp, 
 

- belopp därutöver.  
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
 
 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

5.4 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver vad som avses i 4 kap 1 § SoL, per månad och 
individ 
 

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp 
 

- belopp upp till ett helt prisbasbelopp. 
 

- belopp högre än ett prisbasbelopp 
 

4 kap. 2 § SoL 
 

 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  eller ordförande/ersättare om 
sammanträde inte kan avvaktas. 
 

5.5 Beslut i fråga om egnamedelsförvaltning. 4 kap. 1 § SoL 
 

Enhetschef Vuxenenheten 

5.6 Beslut i fråga om att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta 
i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.  
 

4 kap. 4 § SoL 
 

Socialsekreterare Vuxenenheten 
 

5.7 Beslut i fråga om att sätta ned/vägra fortsatt försörjningsstöd p.g.a.  
avböjande att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. 

4 kap. 5 § SoL 
 

Socialsekreterare Vuxenenheten 
 



 § 108 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 - SN-2021/265-1 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 : Förslag reviderad Delegationsordning 211029

19 

 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

5.8 Beslut i fråga om bistånd i form av boende på härbärge/vandrarhem 
 

- upp till och med sju dagar 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Enhetschef Vuxenenheten 

 
Områdeschef Myndighet 
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6. LAGEN OM MOTTAGANDE AV ASYLSÖKANDE M.FL.  
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

6.1 Beslut i fråga om dagersättning.                                                    17 § LMA               Enhetschef Vuxenenheten 
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7. ÖPPENVÅRD INDIVD OCH FAMILJEOMSORG 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

7.1 Beslut i fråga om bistånd i form av öppenvårdsinsats, barn och unga samt vuxna inom 
enhetens verksamhetsområde 
 

- inom kommunens egna verksamheter, 
 

- extern öppenvård  

4 kap. 1 § SoL 
 

 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

7.2 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj, barn och unga  
 

4 kap. 1 § SoL  
 

Gruppledare Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

7.3 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson vuxna 
 

4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Vuxenenheten 

7.4 Beslut om bistånd i form av kontaktperson vid umgänge/umgängesstöd, individ och 
familjeomsorg. 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

Gruppledare Barn och unga 
 

7.5 Beslut i fråga om särskilda kostnader i samband med vistelse i kontaktfamilj samt  
annan öppenvård 
 

- upp till 20 % av gällande prisbasbelopp vid ett tillfälle per år 
 
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL 
 
 
 
 

 
 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 

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

 Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

7.7 Beslut i fråga om bistånd i form av stödkontakt med handläggare, max tre månader. 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

Gruppledare Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

7.8 Beslut i fråga om öppenvårdsinsats utan vårdnadshavares samtycke för barn över 15 
år. 

3 kap. 6 a-b §§ 
SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

7.9 Beslut i fråga om att åtgärd får vidtas utan en av två vårdnadshavares 
samtycke när åtgärden gäller behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap 1 § 
SoL eller utseende av kontaktperson/familj som avses i 3 kap 6 b § 1 st. SoL.  
 

6 kap. 13 a § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut fattas 
av socialnämndens individutskott  

7.10 Beslut om bistånd utöver vad som avses i 4 kap 1 § SoL, per månad och individ 
 

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp, 
 

- belopp upp till ett helt prisbasbelopp. 
 

- belopp upp till två prisbasbelopp. 
 

- belopp högre än två prisbasbelopp 
 

 

4 kap. 2 § SoL 
 

 
 
Gruppledare Barn och unga 
 
Enhetschef Barn och unga 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  eller ordförande enligt jourlista 
om sammanträde inte kan avvaktas. 
 

7.11 Beslut i fråga om bistånd i form av boendestöd 
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
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8. PLACERING OCH BOENDE, BARN OCH UNGA, INDIVID OCH FAMILJEOMSORG  
 

 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

8.1 Beslut i fråga om att lämna medgivande åt enskilt hem att bereda en underårig 
stadigvarande vård och fostran. 

6 kap. 6 § 1-2 st. SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott  
 

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

6 kap. 6 § 3 st. SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 

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

5 kap. 2 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.4 Beslut i fråga om övervägande av om vård av underårig i annat hem än det egna 
fortfarande behövs. 

6 kap. 8 § 1 st. SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.5 Beslut i fråga om övervägande av om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden. 

6 kap. 8 § 2 st.,  
6 kap. 8 § FB 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.6  Beslut i fråga om bistånd i form av att tillfälligt, längst två månader, placera eller 
omplacera ett barn/ en ungdom (0-21 år) för vård i familjehem eller annat enskilt hem i 
en akut situation (jourhem). 
 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Under jourtid:  
Ordförande enligt jourschema 
 

8.7 Beslut i fråga om bistånd i form av placering i familjehem för stadigvarande vård och 
fostran. 
 

4 kap. 1 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.8 Beslut i fråga om bistånd i form av att placera eller omplacera ett barn/ en ungdom (0-
21 år) för vård på HVB/stödboende  
 

- med planerad vårdtid upp till och med fyra månader 
 

- därutöver. 
 

 

4 kap. 1 § SoL 
 
  

 
 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av Socialnämndens individutskott  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

8.9 Beslut i fråga om omkostnadsersättning  i samband med placering av barn vid 
stödboende.  

4 kap. 1 § SoL 
 

Gruppledare Barn och unga 
 

8.10 Beslut om bistånd utöver vad som avses i 4 kap 1 § SoL, per månad och individ 
 

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp. 

 
- belopp upp till ett helt prisbasbelopp. 

 
 

- belopp upp till två prisbasbelopp. 
 

 
- belopp högre än två prisbasbelopp. 

 
 

4 kap. 2 § SoL 
 
  

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  eller ordförande enligt jourlista 
om sammanträde inte kan avvaktas. 
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9. PLACERING OCH BOENDE, VUXNA, INDIVID OCH FAMILJEOMSORG  
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

9.1 Beslut i fråga om bistånd i form av placering på HVB 
 

- med planerad vård upp till och med fyra månader, 
 

- därutöver. 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av Socialnämndens  
individutskott 
 

9.2 Beslut i fråga om bistånd i form av placering på stödboende 
 

- med planerad vård upp till och med fyra månader, 
 

- intern regi 
 

- externt extern regi 
 

- därutöver 
 

- intern regi 
 

- externt regi 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Områdeschef Myndighet 
 
 
Områdeschef Myndighet 
 
 
Beslut fattas av Socialnämndens  
individutskott 

 

9.3 Beslut i fråga om bistånd i form av placering i familjehem eller i annat enskilt hem  
 

- med planerad vårdtid upp till och med fyra månader, 
 

- därutöver. 
 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Beslut fattas av Socialnämndens 
individutskott 
 

9.4 Beslut i fråga om bistånd i form av andrahandskontrakt, s.k. socialt kontrakt.  
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

9.5 Beslut i fråga om upplåtande av bostad och upprättande av kontrakt i  
samband med beviljat bistånd i form av andrahandskontrakt s.k. socialt kontrakt.  
 

12 kap. Jordabalken 
(Hyreslagen) 

Enhetschef Vuxenenheten 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

9.6 Beslut om uppsägning av hyresgäst som innehar andrahandskontrakt i av förvaltningen 
disponerad lägenhet/fastighet, så kallat socialt kontrakt 
 

12 kap. Jordabalken 
(Hyreslagen) 

Enhetschef Vuxenenheten 

9.7 Beslut i fråga om bistånd i form av boende på skyddat boende 
 

- upp till och med sju dagar 
 

- därutöver. 
 

- Jourtid 
 

 

4 kap. 1 § SoL  
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Jourtid: 
Ordförande enligt jourlista 
 

9.8 Beslut i fråga om bistånd i form av boende på härbärge/vandrarhem 
 

- upp till och med sju dagar 
 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
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10. OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I ORDINÄRT BOENDE, SoL 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

10.1 Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst  
(I hemtjänst inkluderas både service, personlig omvårdnad och trygghetslarm ) 
 

- upp till och med 100 timmar per månad 
 

- över 100 timmar per månad 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.2 Beslut under långhelg i fråga om bistånd i form av hemtjänstinsatser inklusive 
trygghetslarm och tillsyn natt upp till sju dagar.  
 

4 kap. 1 § SoL Sjuksköterska Enheten Estrids gård 
Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård  

10.3 Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst i assistansliknande form 
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Biståndsenheten 

10.4 Beslut i fråga om bistånd i form av avlösning i hemmet. 
 

- upp till 30 timmar i månaden 
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.5 Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagning. 
 

- upp till 15 timmar i månaden 
 

- 15-30 timmar i månaden  
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef myndighet 

10.6 Beslut i fråga om bistånd i form av  plats i dagverksamhet  
 

- inom kommunens egen dagverksamhet för personer med demenssjukdom 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

10.7 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj  
 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

10.8 Beslut i fråga om förordnande och entledigande av kontaktperson/kontaktfamilj  Enhetschef stöd och service 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

10.9 Beslut i fråga om bistånd i form av korttidsplats 
 

- inom kommunens verksamhet 
 

- extern placering. 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.10 Beslut i fråga om bistånd i form av jourkorttidsplats upp till sju dagar inom kommunens 
verksamhet under helgdagar, kvällar och nätter. 

4 kap. 1 § SoL Sjuksköterska Enheten Estrids gård 
Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård 

10.11 Beslut i fråga om bistånd i form av växelvård/avlastning 
 

- inom kommunens verksamhet 
 

- extern placering. 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.12 Beslut i fråga om bistånd i form av boendestöd 
 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

10.13 Beslut i inom sitt verksamhetsområde i fråga om bistånd i form av familjeteam 
- inom kommunens egen verksamhet 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Biståndsenheten 
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11.  BISTÅND I FORM AV SÄRSKILDA BOENDEFORMER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE, SoL   

  
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

11.1 Beslut i fråga om bistånd i form av särskilt boende 
 
 

- egen regi samt i verksamhet som drivs på entreprenad 
 
- extern regi, köp av plats 

4 kap. 1 § SoL 
5 kap. 5 § SoL 
 

 
 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

11.2 Beslut i fråga om bistånd i form av boende i särskild boendeform för personer 
med funktionshinder 
 

- egen regi samt i verksamhet som drivs på entreprenad 
 

- extern regi, köp av plats 
-  

4 kap. 1 § SoL 
5 kap. 7 § SoL 
 

 
 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

11.3 Hyreskontrakt 
Kontraktsskrivning mellan socialnämnden och den enskilde i  särskilt boende 
 

- egen regi 
 

- av socialnämnden upphandlad verksamhet 
 

  
 
 
Enhetschef Estrids gård 
 
 
Administrativ chef 
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12. ERSÄTTNING TILL UPPDRAGSTAGARE    

 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

- utifrån SKR:s rekommendationer 
 
 

- utöver SKR:s rekommendationer 

SKR:s rekommendation  
 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Stöd och service 
 
Områdeschef Myndighet  
Områdeschef Utförare 
 

12.2 Beslut i fråga om arvode och ersättning för omkostnader till kontaktperson/ 
kontaktfamilj 
 

- utifrån SKR:s rekommendationer 
 

 
- utöver SKR:s rekommendationer 

SKR:s rekommendation 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Stöd och service 
 
Områdeschef Myndighet  
Områdeschef Utförare 
 

12.3 Beslut i fråga om särskilda kostnader vid familjehemsplacering, till barnet 
 

- upp till 25 % av gällande prisbasbelopp 
 
 

- därutöver. 
 

 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Stöd och service 
 
Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

12.4 Beslut i fråga om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som barnet  
tidigare varit familjehemsplacerad hos. 
 

6 kap. 11 § SoL Enhetschef Barn och unga 

12.5 Beslut i fråga om särskilda kostnader vid placering på HVB/stödboende 
 

- upp till 20 % av gällande prisbasbelopp vid ett tillfälle per år, 
 
 

4 kap. 1 § SoL 
  

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
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ÄRENDE 
 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

12.7 Beslut i fråga om ersättning till föräldrar till placerade barn i samband med umgänge 
 

- upp till 20 % av gällande prisbasbelopp per år, 
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
 
Områdeschef Myndighet 

12.8 Beslut i fråga om handledning till uppdragstagare.  Gruppledare Barn och unga 
Enhetschef Stöd och service 
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13. LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA (LVU) 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

13.1 Beslut i fråga om ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt LVU. 
 

4 § LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 

13.2 Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 

6 § 1 st. LVU 
6 § 2 st. LVU 
 
 
 
 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

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

8 § LVU Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

13.4 Beslut i fråga om att ett omedelbart omhändertagande genast ska upphöra, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 

9 § 3 st. LVU 
 
 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Ordförande enligt jourlista 
 

13.5 Beslut i fråga om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under 
vårdtiden, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 
 

11 § 1 st.  LVU 
 
 
 
11 § 1 st. och 3 st. LVU 
 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 

13.6 Beslut i fråga om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 

11 § 2 st.  LVU 
 
 
 
11 § 2 st. och 3 st. LVU 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

13.7 Beslut i fråga om övervägande av om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande 
behövs. 

13 § 1 st. LVU Kan endast delegeras till utskott. Beslut fattas 
av socialnämndens individutskott  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

13.8 Beslut i fråga om prövning av om vård med stöd av 3 § LVU fortfarande behövs. 
 

13 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  

13.9 Beslut i fråga om övervägande av om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken efter tre års placering i samma 
familjehem. 
 

13 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  

13.10 Beslut i fråga om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när 
överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

14 § 2 st. 1 p LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 
Ordförande enligt jourlista 
 

13.11 Beslut i fråga om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller  
vårdnadshavare, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

14 § 2 st. 2 p LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 
Ordförande enligt jourlista 
 

13.12 Beslut i fråga om övervägande av om beslut beträffande umgänge eller  
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 p och 2 p fortfarande behövs. 
 

14 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.13 Beslut i fråga om att upphöra med vården. 
 
 

21 § LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  

13.14 Beslut i fråga om att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt  
kvalificerad kontaktperson eller att den unge ska delta i behandling i öppna former 
inom socialtjänsten. 

22 § 1 st. 1 p och 2 p 
LVU 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott. 
 

13.15 Beslut i fråga om omprövning enligt 13 § LVU av beslut enligt 22 § 1 st. 
  

22 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.16 Beslut i fråga om upphörande enligt 21 § LVU av beslut enligt 22 § 1 st.  
 

22 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

13.17 Beslut i fråga om ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud. 
  
 

24 § LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.18 Beslut i fråga om övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs. 
  
 

26 § 1 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.19 Beslut i fråga om att flyttningsförbud ska upphöra.   
  
 

26 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.20 Beslut i fråga om tillfälligt flyttningsförbud, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 
 

27 § 1 st. LVU 
 
 
 
27 § 2 st. LVU 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan  
ledamot, se kompletterande  
beslutanderätt. 
 

13.21 Beslut i fråga om att tillfälligt flyttningsförbud genast ska upphöra. 
   

 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 
 

30 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

13.22 Beslut i fråga om den unges umgänge med förälder eller vårdnadshavare efter 
beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte 
kan nås  
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 
 

31 § LVU Socialnämnden 
 
 
Ordförande enligt jourlista 

13.23 Beslut i fråga om läkarundersökning, utse läkare samt bestämmande av plats för 
läkarundersökning. 
 
 

32 § LVU Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

13.24 Beslut i fråga om att begära polishandräckning för att bereda en läkare som avses i 
32 § LVU tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till 
läkarundersökning.  

 
- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

  

43 § 1 p. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Ordförande enligt jourlista  

13.25 Beslut i fråga om att begära polishandräckning för att genomföra vård.  
  

43 § 2 p. LVU Socialnämndens ordförande eller i 
socialnämndens beslut om kompletterande 
beslutanderätt namngiven ledamot eller 
tjänsteperson, se bilaga 
 

13.26 Beslut i fråga om begäran om utskrivning från hem för vård eller boende då vården 
ges med stöd av LVU. 
 

3 kap. 14 § 2 st. SoF Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
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14. LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM) 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

7 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

14.2 Beslut om att utredning inte ska inledas.  

 
7 § LVM 
 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga  

14.3 Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 
 

7 § LVM 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 
 

14.4 Beslut om att inledd utredning ska läggas ned 
 

7 § LVM 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 
 

14.5 Beslut i fråga om läkarundersökning samt ATT utse läkare för undersökningen. 
 

9 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 
 

14.6 Beslut i fråga om ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt LVM. 
  
 

11 § LVM Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndensindividutskott  
 

14.7 Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
  

13 § 1 st. LVM 
 
 
13 § 2 st. LVM 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan  
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

14.8 Beslut i fråga om att ett omedelbart omhändertagande ska upphöra, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 

18 b § LVM Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 
Ordförande enligt jourlista 
 

14.9 Beslut i fråga om att begära polismyndighetens biträde för att föra en missbrukare 
till läkarundersökning 

45 § 1 p. LVM Enhetschef Vuxenenheten 
 

14.10 Beslut i fråga om att begära polismyndighetens biträde för att föra den som ska 
beredas vård eller som är omedelbart omhändertagen till ett LVM-hem eller sjukhus 

45 § 2 p. LVM Enhetschef Vuxenenheten 
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15. LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS 
 

 
 
 

 
ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

15.1 Beslut i fråga om personkretstillhörighet. 
 

1 och 7 §§ LSS Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.2 Beslut i fråga om biträde av eller ekonomiskt stöd till personlig assistans 
 

- upp till 50 timmar per vecka 
 

- därutöver 
 

7 § och 9 § 2 p. LSS 
 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

15.3 Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagarservice 
 

- upp till 30 timmar per månad  
 
- 31-60 timmar per månad  

 
- därutöver 

 

7 § 9 § 3 p. LSS 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 

15.4 Beslut i fråga om biträde av kontaktperson. 
 

7 § och 9 § 4 p. LSS 
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.5 Beslut i fråga om avlösarservice i hemmet  
 

- upp till 40 timmar per månad 
 

- därutöver 
 

7 § och 9 § 5 p .LSS 
 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

15.6 Beslut i fråga om korttidsvistelse utanför det egna hemmet. 
 

- upp till 7 dagar per månad 
 

- därutöver 

7 § och 9 § 6 p. LSS  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

15.7 Beslut i fråga om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet 
i anslutning till skoldagen samt under lov. 
 

7 § och 9 § 7 p. LSS Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.8 Beslut i fråga om boende i familjehem för barn och unga med tillämpning av 6 kap. 
6 § SoL 

7 § och 9 § 8 p. LSS 
 
 

Socialnämndens individutskott 
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ÄRENDE  
 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 
15.9 Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar  

 
7 § och 9 § 8 p. LSS Områdeschef Myndighet 

 

15.10 Beslut om boende i bostad med särskild service i form av gruppbostad, 
servicebostad eller särskilt anpassad bostad för vuxna.  

 

7 § och 9 § 9 p. LSS Områdeschef Myndighet 
 

15.11 Hyreskontrakt 
Kontraktsskrivning mellan socialnämnden och den enskilde i  bostad med särskild 
service, 
 

- egen regi 
 

- av socialnämnden upphandlad verksamhet 
 

  
 
 
 
Enhetschef Stöd och service 
 
Administrativ chef 
 

15.12 Beslut i fråga om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och som inte utbildar sig.  
 

- egen regi 
 

- extern verksamhet, vid heldygnsplacering i annan kommun 
 

7 § och 9 § 10 p. LSS  
 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

15.13 Beslut i fråga om att betala ut assistansersättning till annan person än den som är 
berättigad till insatsen.  
 

11 § LSS Enhetschef Biståndsenheten 

15.14 Beslut i fråga om återbetalning av ekonomiskt stöd, utifrån 9 § 2 p LSS. 
 

12 § LSS Områdeschef Myndighet 

15.15 Beslut i fråga om anmälan till överförmyndaren när en person som omfattas  
av 1 § LSS kan antas ha behov av förmyndare, förvaltare eller god man samt 
anmälan om att behovet bör kunna upphöra. 
 

15 § 6 p. LSS Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.16 Beslut i fråga om förhandsbesked om rätten till insatser. 
 

16 § LSS Följer delegationen för aktuell insats. 

15.17 Beslut i fråga om att anmäla behov av ersättning för personlig assistans till 
Försäkringskassan.  
 

110 kap. 6 § 3 p. SFB Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.18 Beslut i fråga om att åtgärd får vidtas utan en av två vårdnadshavares samtycke när 
åtgärden gäller beslut avseende biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet 
samt korttidsvistelse utanför det egna hemmet.  

6 kap. 13 a § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
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16. LAGEN OM FÄRDTJÄNST SAMT LAGEN OM RIKSFÄRDTJÄNST 

 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

16.1 Beslut i fråga om tillstånd till färdtjänst. 
 

7 § lag(1997:736) om 
färdtjänst  

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

16.2 Beslut i fråga om tillstånd till riksfärdtjänst. 5 § lag (1997:735) om 
riksfärdtjänst 
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

 
  



 § 108 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 - SN-2021/265-1 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 : Förslag reviderad Delegationsordning 211029

40 

 

17. FAMILJERÄTTSLIGA ÄRENDEN 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

17.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse, S-protokoll 
 

1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 
 

Kommunvägledare 
 

17.2 Fastställelse av föräldraskap, FÖR-protokoll  1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 
 

Kommunvägledare 
 

17.3 Godkännande av MF-protokoll och EN-protokoll 
 

1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

17.4 Beslut i fråga om vidtagande av åtgärder i anledning av fastställande av 
faderskap/föräldraskap 

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

Socialsekreterare Barn och unga 

17.5 Beslut i fråga om att lägga ned påbörjad utredning om faderskap. 
 

2 kap. 7 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 
 

17.6 Beslut i fråga om att inte påbörja utredning eller att lägga ned påbörjad utredning. 
 

2 kap. 9 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 
 

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

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

Socialsekreterare Barn och unga 

17.8 Beslut i fråga om att väcka och föra talan i mål om föräldraskap.  3 kap. 14 § FB 
 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.9 Beslut i fråga om överflyttning/mottagande av ärende angående 
faderskapsutredning.  
 

2 kap. 3 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.10 Beslut i fråga om att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och 
umgänge.  
 

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

Socialsekreterare Barn och unga 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

17.11 Beslut i fråga om umgängesstöd (yttrande till rätten samt att utse person att 
medverka vid umgänget). 
 
 

6 kap. 15 c § FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

17.12 Beslut i fråga om att utse person att verkställa utredning i mål eller ärende om 
vårdnad, boende eller umgänge. 
 

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare Barn och unga 

17.13 Beslut i fråga om att lämna upplysningar till rätten i mål eller ärende om vårdnad, 
boende eller umgänge. 
 

6 kap. 19 och 20 §§ FB Socialsekreterare Barn och unga 

17.14 Beslut i fråga om att godkänna avtal om att underhållsbidrag för framtiden ska 
betalas med ett engångsbelopp eller för längre perioder än tre månader. 
 

7 kap. 7 § FB Socialsekreterare Barn och unga 

17.15 Beslut i fråga om medgivande att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte 
att adoptera barnet. 
 

6 kap. 6 och 12 §§ SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.16 Beslut i fråga om att återkalla ett medgivande till adoption. 6 kap. 13 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.17 Beslut om att lämna samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta 6 kap. 14 § SoL Socialsekreterare Barn och unga 
 
 

17.18 Beslut om att ej lämna samtycke till att adoptionsförfarande får fortsätta.  
 

6 kap. 14 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.19 Beslut i fråga om förlängning av utredningstid för att pröva frågan om samtycke 
eller inte samtycke till adoptionsförfarande.  
 

6 kap. 14 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.20 Beslut i fråga om att utse en utredare i adoptionsärenden 
 

4 kap. 14 § FB 
 

Enhetschef Barn och Unga 
 

17.21 Beslut i fråga om att väcka talan alternativt göra anmälan/ansökan hos domstol i 
fråga om särskild förordnad vårdnadshavare. 
 

6 kap. 7, 8 och 10c §§ FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.22 Beslut i fråga om yttrande till rätten eller till överförmyndare i ärende om 
förordnande av godmanskap eller förvaltarskap. 
 
 

11 kap. 16 § 2 och 3 st. 
FB 

Socialsekreterare Barn och unga 
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ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

17.23 Beslut i fråga om framställning eller ansökan till domstol om att åtgärd behöver 
vidtas i fråga om vårdnad, umgänge, förmynderskap eller behov av 
målsägandebiträde för ett barn. 
 

5 kap. 2 § SoF Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.24 Beslut i fråga om framställan om ändring av betalningsmottagare av barnbidrag. 
 

16 kap. 18 § SFB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.25 Beslut i fråga om framställan om ändring av betalningsmottagare av 
underhållsstöd. 
 
 

16 kap. 19 § SFB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
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18.  ERSÄTTNING FRÅN ENSKILD, ÅTERKRAV M.M. 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

18.1 Beslut i fråga om ersättning från den enskilde vårdtagaren när bistånd ges i form av 
plats i hem för vård eller boende, i familjehem eller i annat permanent boende 
(vuxna). 

8 kap. 1 § 1 st. SoL, 
6 kap. 1 § SoF 
19 § LSS 
 

Socialsekreterare Vuxenenheten 
Avgiftshandläggare 
 

18.2 Beslut i fråga om ersättning från föräldrar vars barn är under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat hem än det egna.  
 
 

8 kap. 1 § 2 st. SoL,  
6 kap. 2 § SoF, 
20 § LSS, 5 § LSSF 

 

Socialsekreterare Barn och unga 
Avgiftshandläggare (LSS) 

 

18.3 Beslut i fråga om att återkräva bistånd enligt 4 kap 1 § och 2 § SoL. 
 
 

9 kap. 1 och 2 §§ SoL Enhetschef Vuxenenheten 

 

18.4 Beslut i fråga om att föra talan hos förvaltningsrätten om ersättning för ekonomisk 
hjälp som avses i 9 kap 1 § och 2 § SoL samt för kostnader som kommunen haft 
enligt 8 kap 1 § 1 och 2 st. SoL. 
 

9 kap. 3 § SoL  
 

Socialchef 

 

18.5 Beslut i fråga om att helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet som avses i 8 kap 
1 § SoL samt 9 kap 1 och 2 §§ SoL. 
 

9 kap. 4 § SoL  
19 § LSS 
 

Enhetschef Barn och Unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten  
 

18.6 Beslut i fråga om att helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet som avses i 17 
kap. 1 och 8 § hälso- och sjukvårdslagen 

17 kap.1 och 8 § HSL 
 

Administrativ chef 
 

18.7 Beslut i fråga om att höja eller sänka minimibeloppet. 8 kap. 8 § SoL   Administrativ chef 
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19. YTTRANDEN I INDIVIDÄRENDEN, UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER UNDERRÄTTELSER M.M. TILL DOMSTOL, ANNAN MYNDIGHET  

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

19.1 Yttrande till allmän domstol angående överlämnande för vård då den som begått 
brottslig gärning kan bli föremål för vård enligt LVM. 
 

31 kap. 2 § BrB Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

19.2 Yttrande till allmän domstol då den som begått brott får dömas till ungdomsvård  
om han eller hon har behov av vård eller annan åtgärd enligt SoL eller LVU.  
 

32 kap. 1 och 2 §§ BrB Socialsekreterare Barn och unga 
 

19.3 Yttrande till åklagarmyndighet i ärenden där person under 18 misstänks för brott.  
 

11 § LUL Socialsekreterare Barn och unga 
 
 

19.4 Underrättelse till åklagarmyndigheten om den unges misskötsamhet av  
ungdomsvård och ungdomstjänst .  
 

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

Socialsekreterare Barn och unga 
 

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

31 § och 34 § LUL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

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

38 § LUL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

19.7 Beslut i fråga om yttrande till åklagarmyndighet vid åtalsprövning. 
 

46 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga  
 

19.8 Yttrande till Transportstyrelsen i körkortsärenden. 3 kap. 8 § samt 5 kap 2 § 
körkortsförordningen 
(1998:980) 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

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

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

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
 

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

3 § passförordningen  
(1979:664) 

Enhetschef Barn och unga 
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ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

19.11 Yttrande till domstol i ärende om namnbyte.  
 
 

44-45  §§  
Lag om personnamn 
(2016:1013) 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

19.12 Yttrande till åklagare eller upplysningar till socialnämnd i annan kommun då talan 
om äktenskapsskillnad förs av åklagare. 
 

5 kap. 5 § 3 st. ÄktB Socialsekreterare Barn och unga 

19.13 Lämna ut uppgifter om utlännings personliga förhållanden 
 

17 kap. 1 § 
utlänningslagen 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret  
 

19.14 Pröva om handling kan lämnas ut avseende personuppgifter till statliga 
myndigheter avseende forskningsändamål 
 

12 kap. 6 § SoL Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 
 

19.15 Beslut i fråga om utlämnande av uppgift på begäran av smittskyddsläkare. 
 

6 kap. 9 §  
smittskyddslagen 
(2004:168) 
 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

19.16 Anmälan till smittskyddsläkare att person ej följer särskilda förhållningsregler. 
 

6 kap. 12 § 
smittskyddslagen 
(2004:168) 
 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

19.17 Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om vissa brott som riktar sig mot  
underåriga. 
 

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

Enhetschef Barn och unga 
 

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

5 kap. 2 § SoF 
 

Enhetschef Barn och unga 

19.19 Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen. 
 

6 § Bidragsbrottslagen 
 

Områdeschef Myndighet 

19.20 Beslut i fråga om ansökan om betalningsföreläggande och handräckning samt 
överlämnande av mål till allmän domstol angående obetalda hyror för  
socialtjänsten bostäder. 
 

1, 3 och 33 §§  
Lag om betalnings- 
föreläggande och     
handräckning 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

19.21 Beslut i fråga om framställan till Försäkringskassan/CSN om ändring av 
betalningsmottagare av allmänt barnbidrag/studiestöd. 

106 kap. 6 § SFB,  
2 kap. 33 § 2 st. 
Studiestödsförordningen 
(2000:655) 

Socialsekreterare Barn och unga 
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ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

19.22 Yttrande till IVO i ärende om överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL. 
 

2 a kap. 11 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

19.23 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende om överklagande av IVOs beslut om 
överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL. 
 

2 a kap. 11 § SoL, 
16 kap. 4 § SoL 
 

Områdeschef Myndighet 

19.24  Lämna uppgifter till kontrollmyndighet djurskydd och Polismyndighet om djur 
påträffats som tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller uppenbart visar 
symptom på sjukdom eller är allvarligt skadat (Lex Maja) 
 

10 kap. 20 a § OSL Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 
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20. YTTRANDEN, I VERKSAMHETSÄRENDEN, UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER UNDERRÄTTELSER M.M. TILL DOMSTOL, ANNAN MYNDIGHET  

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

13 kap. 2 och  
5 §§ SoL 
 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

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

 Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

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

16 kap.  
6 a-g §§ SoL 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

20.4 Yttrande med anledning av remiss, dock ej till kommunfullmäktige. 
 

 Socialchef 

20.5 Yttrande till försvarsmakten, efter samtycke från den enskilde  Hemvärnsförordningen 
(1997:146) 

Områdeschef Myndighet 
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21. ÖVERKLAGANDEN 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

21.1 Beslut i fråga om att omprövning ska ske samt omprövning i sak. 
 

37 § FL 
38 § FL  

Delegat i det ursprungliga beslutet,  
efter samråd med närmast överordnad  
chef 
 

21.2 Beslut i fråga om att överklagande kommit in i rätt tid samt avvisande av  
överklagande som kommit in för sent. 
 

45 § FL Delegat i det ursprungliga beslutet,  
efter samråd med närmast överordnad  
chef 
 

21.3 Beslut i fråga om att överklagande av socialnämndens beslut kommit in i rätt tid  
 
 

45 § FL Socialchef 
 
 

21.4 Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt med anledning av överklagat 
beslut. 
 

 Delegat i det ursprungliga beslutet,  
efter samråd med närmast överordnad  
chef 
 

21.5 Beslut i fråga om överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av 
handläggare eller enhetschef. 
 

16 kap. 3 § SoL När delegat fattat det ursprungliga 
beslutet, får delegaten även besluta om 
överklagande av domstolens 
beslut/dom. 
 

21.6 Beslut i fråga om att överklaga Migrationsverkets beslut om statlig 
ersättning för flyktingmottagande. 
 

 Områdeschef Myndighet 

21.7 Beslut i fråga om att överklaga IVOs beslut om överflyttning av ärende. 2 a kap. 11 § SoL, 
16 kap. 4 § SoL 
 

Områdeschef Myndighet 
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22. ÄRENDEN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

22.1 Beslut i fråga om att till överförmyndaren anmäla att behov av god 
man/förvaltare/förmyndare föreligger. 
 

5 kap. 3 § 1 p SoF,  
15 § 6 p. LSS, 
10 kap. o 11 kap. FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
 

22.2 Beslut i fråga om att till överförmyndaren anmäla att behov av god 
man/förvaltare/förmyndare inte längre föreligger. 
 

5 kap. 3 § 2 p. SoF,  
15 § 6 p. LSS, 
10 kap. o 11 kap. FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
 

22.3 Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden beträffande förvaltningen 
av underårigs egendom. 

5 kap. 3 § 3 p. SoF Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
 

22.4 Beslut i fråga om att anmäla till överförmyndare 
 

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

 
- att underårig inte längre bör ha förvaltare, eller 

 
- att det föreligger sådana förhållandens om talar för att en förälder inte 

kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande sätt. 
 

5 kap. 3 § SoF 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
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23. LEX SARAH 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

23.1 Beslut i fråga om att starta/avsluta utredning om allvarliga missförhållanden eller 
risk för allvarliga missförhållanden i omsorgen rörande enskild, socialtjänst och LSS 
(lex Sarah). 
 

14 kap. 6 § SoL, 
24 e § LSS 
 
 

Socialt ansvarig socionom 

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

14 kap. 7 § SoL 
24 f § LS 

Socialchef 
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24. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, LEX MARIA 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

24 § 1 st. 3 p HSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

24.2 Beslut i fråga om anmälan till IVO om allvarlig skada resp. risk för  
allvarlig skada inom hälso- och sjukvården (lex Maria). 
 

3 kap. 5 och 6 §§ 
patientsäkerhets- 
lagen (2010:659), 
SOSFS 2005:28 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

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

4 § 1 st. 3 p HSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

24.4 Beslut i fråga om anmälan till IVO om allvarlig skada resp. risk för allvarlig skada 
inom hälso- och sjukvården (lex Maria).   

3 kap. 5 och 6 §§ 
patientsäkerhets- lagen 
(2010:659), 
SOSFS 2005:28 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
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25. DÖDSBOÄRENDEN 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

25.1 Beslut i fråga om att göra dödsboanmälan till 
Skatteverket. 
 

20 kap. 8a § ÄB 
 

Avgiftshandläggare 

25.2 Beslut i fråga om provisorisk förvaltning. 18 kap. 2 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.3 Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling  
till dödsbodelägare. 
 

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.4 Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling  
till Allmänna arvsfonden. 
 

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.5 Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling  
till god man för bortovarande. 
 

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.6 Beslut i fråga om att föranstalta om bouppteckning. 
 

20 kap. 2 §, 2 st. 
ÄB 
 

Avgiftshandläggare 

25.7 Beslut i fråga om att förvalta och avveckla dödsboet. 

 

 Avgiftshandläggare 

25.8 Beslut i fråga om att ordna med gravsättning. 

 

5 kap. 2 §  
Begravningslagen 
(1990:1144) 
 

Avgiftshandläggare 

 
 
 

Bilaga 
 
Förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM (så kallad kompletterande beslutanderätt) SN-2021/201 
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Förändringar består i: 

Kapitel 8 och 9, i rubrik har tydliggjorts att det handlar om individ- och familjeomsorg 

Titel till kapitel 11 har omformulerats, så att det blir tydligare att det inte bara handlar om särskilt boende för äldre.  

Kapitel om lex Sarah och Lex Maria har delats och i kapitel om Lex Maria har kompletterats med Hälso- och sjukvård. 

 

Bilaga har lagts till med dokument om den kompletterande beslutanderätten, SN-2021/201 

 

I begreppsförklaringar har följande lagts till: verksamhetschef, socialt ansvarig socionom och Idéburet offentligt partnerskap. Upphandlingssamordnare 

är ändrad till upphandlingschef. Sjuksköterska har fått ändrad organisatorisk tillhörighet. 

 

Punkt gällande beslut om Idéburet offentligt partnerskap är tillagt i kapitel 3.  

 

Biståndshandläggare har tagits bort som delegat gällande beslut o LVU och LVM då det inte ingår i deras verksamhetsområde.  

Under kapitel om individ- och familjeomsorg har delegation om beslut i form av boendestöd stödboende och vandrarhem lagts till. 

Delegation om bistånd i form av boende på härbärge/vandrarhem har lagts till under kapitel 9 Placering och boende, vuxna, individ- och 

familjeomsorg, finns sedan tidigare även under kapitel 5 Ekonomiskt bistånd. Finns på båda då besluten grundar sig i olika typ av behov. 

I punkt 10.10 om beviljande om jourkorttidsplats har lagts till att beslut kan tas upp till sju dagar.  

 

Delegationspunkter är tillagda såsom delegationspunkt 10.13 är tillagd om att Biståndshandläggare Biståndsenheten kan besluta om insats i form av 

familjeteam. Delegationspunkt 15.12 har kompletterats med beslut om extern daglig verksamhet vid heldygnsplacering i annan kommun. Delegat 

områdeschef myndighet. Delegationspunkt 20.5 är tillagd om yttrande till försvarsmakten, efter samtycke från den enskilde. Delegat områdeschef 

myndighet. Har tidigare hanterats av kommundirektör. 

Delegering gällande vissa beslut inom omsorger om äldre och funktionshindrade som tidigare återfanns inom kapitel om individ- och familjeomsorg 

har flyttats till kapitel om omsorg om äldre och funktionshindrade. 

 

Delegatsnivå har i vissa fall flyttats upp eller ner en nivå, till exempel från enhetschef till gruppledare. Delegat gällande hyreskontrakt i särskilt boende 

och  bostad med särskild service vid upphandlad verksamhet ändrad från socialchef till administrativ chef. 

 

Vissa mindre justeringar har gjorts språkligt och gällande numreringar utifrån tillagda punkter, ändrade kapitelindelningar, se ovan. Redaktionella 

ändringar och andra mindre förändringar markeras inte nedan, exempelvis förändrade titulaturer. Nedan visas mer detaljer på vad som ändrats.  
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Inledning 
 
Delegering – allmänt  
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. 
Den som fått beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan som om det fattats av nämnden. Detta betyder bl.a. att 
delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock när som helst återkalla eller 
ändra en given delegation. 
 
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare 
är syftet att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning, och att på så sätt uppnå bättre service och ökad 
effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas befogenheter.  
 
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning får t ex inte 
delegeras. Begränsning finns även för t ex myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt vissa ärendetyper i olika 
specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att kontrollera eller begränsa ett 
delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning eller samråd med någon annan 
innan beslut fattas. 
 
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till anställd 
tillsammans med förtroendevald, s k blandad delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till flera anställda i grupp eller till anställd hos en annan 
kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma enbart om nämnden tillåtit detta.  
 
Beslutanderätt eller ren verkställighet  

Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening. Gränsen 
mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns 
utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom 
laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär, men man kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i 
kommunallagens mening. T ex yttranden kan normalt inte överklagas, men innehåller ofta självständiga bedömningar och fordrar därför delegering för att kunna 
föras över från nämnd till annan beslutsfattare.  
 
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t ex avgiftsdebitering enligt 
en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, t ex begäran om en JO-granskning eller påkallande 
av de kommunala revisorernas uppmärksamhet. 
 
Behörighet/fullmakt 

Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär, medan de beslut och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän domstol.  
 
Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat. För att 
kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig företrädare och 
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firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler finns inte för kommuner. 
Trots detta behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang.  
 
Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt arbetsgivarens 
vägnar. Som exempel har förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive chef, inom sitt respektive ansvarsområde 
och inom den av nämnden beslutade budgeten för ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt kan alltså med bindande verkan 
skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på samma sätt som en företrädare med firmateckningsrätt inom ett aktiebolag. 
 
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande att 
fullmakt utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. Fullmakt kan även ges till någon som ska vara beställarombud 
vid entreprenad eller vid ett konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och omfång eller till ärenden av viss beskaffenhet. 
 
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd 

I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka socialnämnden överfört självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I vissa fall är 
ett ärende trots detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall ska delegat inte använda sin beslutanderätt, utan 
hänskjuta ärendet till nämnden för beslut: 
 

 om ärendet avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

 om ärendet avser ett yttrande med anledning av beslut av nämnden i dess helhet som överklagats, eller 

 om ärendet rör myndighetsutövning mot enskild och om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Delegeringsbegränsningar i socialtjänstlagen 

I socialtjänstlagen stadgas begränsningar av socialnämndens delegationsrätt genom att vissa beslut bara kan delegeras till utskott. Begränsningen gäller vissa 
beslut enligt socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Socialnämnden delegerar 
sådana beslut till socialnämndens individutskott. Ytterligare begränsningar av möjligheten att delegera finns i 10 kap. 5 § Socialtjänstlagen avseende beslut enligt 
föräldrabalken.  
 
Jäv 

Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv kan till exempel föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller 
ekonomiskt beroende av den ärendet gäller. 
 
Ersättare för delegat 

När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses han eller hon som delegat. Motsvarande gäller när vice ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut ska 
tas in i den ursprunglige delegatens delegationslista. 
 
Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslut inte kan avvaktas, eller om delegat av annan anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende, vid t ex en jävsituation, 
inträder överordnad som delegat. 
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Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt 

Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt bör användas restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde och innehålla en uppgift 
om att ärendet var brådskande. 
 
För att vid behov kunna fatta snabba beslut finns även särskilt angivna regler gällande en så kallad kompletterande beslutanderätt i lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) och i lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Den kompletterande beslutanderätten kan utövas av ordförande eller 
annan ledamot av socialnämnden, eller annan tjänsteman som av nämnden förordnats därtill. För att vara behörig att fatta beslut enligt kompletterande 
beslutanderätt krävs att den förordnade ledamoten är ordinarie ledamot i socialnämnden. Syftet med den kompletterande beslutanderätten är att det alltid ska finnas 
någon som kan fatta beslut när nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas. Beslut som fattas med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas till 
nästkommande socialnämnd. Se SN-2020/165 Se SN-2021/201. 
 
Beredskap för brådskande ärenden  

Presidiet upprättar sinsemellan ett veckobaserat jourschema för brådskande ordförandebeslut avseende akuta individärenden. Vice ordförande tjänstgör som 
ordförande i dessa ärenden under sin vecka. Schemat kommuniceras till dem som behöver ha tillgång till det av socialnämndens sekreterare. 
 
Anmälan av beslut till nämnd 
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till nämnden, om inte nämnden särskilt beslutat annat. För detta finns en särskild rutin.  
 
Vidaredelegering 

Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats frånvaro. 
Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska anmäla dem till nämnden. 
 
Beslutanderätt för nyanställd  

Nyanställd socialsekreterare inom Enheten för barn och unga samt inom Vuxenenheten och Biståndsenheten har ingen delegation under de tre första månadernas 
anställning. Detta gäller även när en socialsekreterare/biståndshandläggare som tidigare arbetat i en enhet anställs i en annan enhet med myndighetsutövning. 
Beslut undertecknas av enhetschef. 
Enhetschef kan, i samråd med områdeschef Myndighet, förkorta perioden om skäl föreligger.  
 

Kommenterad [UB1]:  

Kommenterad [UB2R1]: Nytt förslag till beslut tas 
fram till samma SN-möte, SN-2021/201  
Tidigare ärende SN 2020/165 
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Särskilda begreppsförklaringar och förkortningar 
 

 
Ordförande  Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald ordförande. 
 
Vice ordförande  Bland nämndens ledamöter av kommunfullmäktige vald vice ordförande 
 
Socialnämndens individutskott Av socialnämnden utsett utskott  
 
Socialchef   Förvaltningschef för Vård- och omsorgskontoret. 

 
Verksamhetschef  Verksamhetschef har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdsverksamheten och för att tillgodose patientens 

behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. 
 
Områdeschef Myndighet Beteckning för chef för verksamhetsområde myndighet, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 

. 
Områdeschef Utförare Beteckning för chef för verksamhetsområde utförare, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 
 
Kvalitets- och utvecklingschef Beteckning för chef för Kvalitets- och utvecklingsavdelningen, som organisatoriskt är inordnad direkt under socialchef. 

 
Administrativ chef  Beteckning för chef för Avdelningen för system och administration, som organisatoriskt är inordnad direkt under 

socialchef. 
 
Enhetschef Barn och unga Beteckning för chef för Enheten för barn och unga, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 

 
Enhetschef Vuxenenheten Beteckning för chef för Vuxenenheten, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 
 
Enhetschef Biståndsenheten Beteckning för chef för Biståndsenheten, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Myndighet. 

 
Enhetschef Råd och stöd Beteckning för chef för Enheten för Råd och stöd, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 
Enhetschef Socialpsykiatri  Beteckning för chef för Enheten för Socialpsykiatri och stödboende, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef  
och stödboende  Utförare. 
 
Enhetschef Stöd och service Beteckning för chef för Enheten för stöd och service, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare.  
 
Enhetschef Hemvård Beteckning för chef för Enheten för hemvård, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 

 
Enhetschef Estrids gård  Beteckning för chef för det särskilda boendet Estrids gård, som organisatoriskt är inordnad under områdeschef Utförare. 
 
MAS   Medicinskt ansvarig sjuksköterska, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 

Kommenterad [UB3]: Verksamhetschef är tillagt, 
saknades.  
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MAR   Medicinskt ansvarig för rehabilitering, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 

 
SAS   Socialt ansvarig socionom, organisatoriskt placerad inom Kvalitets- och utvecklingsavdelningen. 

 
Avgiftshandläggare Avgiftshandläggare handlägger ärenden om avgifter inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom Avdelningen. 

system och administration 
 
Socialsekreterare Barn och unga Socialsekreterare Barn och unga  handlägger individuella ärenden inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom 

Vård- och omsorgskontorets område Myndighet, Enheten för barn och unga.   
 
Socialsekreterare Vuxenenheten Socialsekreterare Vuxenenheten  handlägger individuella ärenden inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad inom 

Vård- och omsorgskontorets område Myndighet, Vuxenenheten.   
  
Biståndshandläggare Biståndsenheten Biståndshandläggare Biståndsenheten handlägger ansökningar om bistånd inom socialtjänsten, organisatoriskt placerad 

inom Vård- och omsorgskontorets område Myndighet, Biståndsenheten. 
 
Sjuksköterska  Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård och Sjuksköterska Enheten Estrids gård, organisatoriskt placerad inom Vård- och 

omsorgskontorets område Utförare.  
 
Upphandlingschef  Kommunens upphandlingschef, organisatoriskt placerad inom kommunens centrala administration. 

 
 
BrB   Brottsbalk (1962:700) 

 
CSN   Centrala studiestödsnämnden 

 
DOS-lagen   Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 

 
DSF   Allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 

 
DSL  Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, (kort: dataskyddslagen) 
 
ERS   Arvodesreglementet i Knivsta kommun 

 
FB   Föräldrabalk (1949:381) 

 
FL   Förvaltningslag (2017:900) 
 
IOP   Idéburet offentligt partnerskap (IOP) SOU 2019:56 
 

Kommenterad [UB4]: SAS tillagd, saknades 

Kommenterad [UB5]: Från 210901 upphörde enheten 
Hemvård. Ssk är nu hemmahörande i enheterna 
Enheten Hemsjukvård respektive Enheten Estrids gård 

Kommenterad [UB6]: Tillagt, då beslut om IOP finns 
med i revideringsförslaget 
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IVO   Inspektionen för vård- och omsorg 

 
HSL   Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
 
KL   Kommunallag (2017:725) 
 
LMA   Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 
 
LOU Lag om offentlig upphandling (2007:1091) 
 
LOV Lag om valfrihetssystem (2008:962) 
 
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 
LSSF   Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
LUL   Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga  
   lagöverträdare 
 
LVM   Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

 
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 
OSL   Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

 
Prisbasbelopp  I enlighet med socialförsäkringsbalken – fastställs årsvis 

 
SFB   Socialförsäkringsbalk (2010:110) 
  
SKR   Sveriges Kommuner och Landsting 

 
SoL   Socialtjänstlag (2001:453)   

 
SoF   Socialtjänstförordning (2001:937) 
 
ÄB   Ärvdabalken (1958:637) 
 
ÄkTB   Äktenskapsbalk (1987:23 
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Delegater 

Ordförande 

Vice ordförande 

Socialnämndens individutskott   

Kommundirektör    

Socialchef    

Områdeschef Myndighet   

Områdeschef Utförare   

Kvalitets- och utvecklingschef  

Administrativ chef    

Enhetschef Barn och unga 

Enhetschef Vuxenenheten 

Enhetschef Biståndsenheten 

Enhetschef Råd och Stöd 

Enhetschef Socialpsykiatri och stödboende 

Enhetschef Stöd och service 

Enhetschef Hemvård 

Enhetschef Estrids gård   

Avgiftshandläggare   

Biståndshandläggare Biståndsenheten   

Socialsekreterare Barn och unga 

Socialsekreterare Vuxenenheten  

Socialt ansvarig socionom 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Medicinskt ansvarig rehabilitering 

Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård 

Sjuksköterska Estrids gård    

Kommunvägledare  

Upphandlingschef 
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FÖRTECKNING 

 
1. FÖRTROENDEVALDAS RESOR OCH FÖRRÄTTNINGAR (KONFERENS, UTBILDNING, ETC.) 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

1.1 Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för socialnämndens 
ledamöter och vice ordförande samt rätten till ersättning i samband härmed. 
 

ERS Ordförande 

1.2 Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för socialnämndens 
ordförande samt rätten till ersättning i samband härmed. 
 

ERS Vice ordförande 
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2. INKÖP OCH UPPHANDLING 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

2.1 Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över tröskelvärdet för varor och 
tjänster eller om upphandlingen är av principiell betydelse eller annars av större vikt.  
 

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 

- Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett kontrakt, att 
yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående upphandling, att göra om 
upphandling samt att teckna avtal. 

 

LOU  
 
 
Ej delegerat. Beslut fattas av 
socialnämnden. 
 
Socialchef 

2.2 Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster under tröskelvärdet för varor och 
tjänster förutsatt att upphandlingen inte är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt.  
 

- Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
 

- Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett kontrakt, att 
yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående upphandling, att göra om 
upphandling samt att teckna avtal. 

 

LOU  
 
 
 
Socialchef 
 
Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare  
Kvalitets- och utvecklingschef 
Administrativ chef 
 

2.3 Beslut i fråga om upphandling i anledning av outsourcad drift. (Beslut om att drift ska 
outsourcas är ett principiellt beslut som tas av kommunfullmäktige.) 

LOU Ej delegerat. Beslut fattas av 
socialnämnden. 
 

2.4 Beslut i fråga om deltagande i samordnade upphandlingar av ramavtal inom Vård och 
omsorgs verksamhetsområde.  
 

LOU Socialchef, efter samråd med 
Upphandlingschef 

2.5 Beslut i fråga om deltagande i samordnade upphandlingar av kontrakt inom Vård och 
omsorgs verksamhetsområde. 
 

LOU Ej delegerat, Beslut fattas av 
socialnämnden. 
 

2.6 Beslut i fråga om avropsanmälan, ramavtal SKR Kommentus Inköpscentral. LOU Upphandlingschef 
 

2.7 Beslut i fråga om att godkänna ny leverantör inom hemtjänsten.  8 kap. 1 § LOV Socialchef 
 

2.8 Beslut i fråga om att förlänga ett befintligt ramavtal eller kontrakt. LOU Socialchef 
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3. VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE ÄRENDEN 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

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

 Socialchef 
 

3.2 Beslut i fråga om att utse verksamhetschef. 
 
 

4 kap. 2 § HSL Socialchef beslutar själv att ta ansvaret 
som verksamhetschef för hälso- och 
sjukvård eller utser en annan funktion 
 

3.3 Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om brott som hindrar nämndens  
verksamhet. 
 

10 kap. 2 § OSL  
12 kap. 10 § SoL 
 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

3.4 Beslut i fråga om polisanmälan avseende våld eller hot mot tjänsteman. 17 kap. 1 § BrB Närmast ansvarig chef 
 

3.5 Beslut i fråga om att utfärda fullmakt att företräda nämnden och föra dess talan vid 
domstol och andra myndigheter i mål/ärenden om enskild person. 
 

10 kap. 2 § SoL Områdeschef Myndighet 
 
 

3.6 Beslut i fråga om avvisande av ombud. 
 

14 § FL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

3.7 Beslut i fråga om rättelse av skrivfel, räknefel eller annat förbiseende i beslut. 
 

11 kap. 8 § SoL 
36 § FL 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

3.8 Beslut i fråga om bidrag till föreningar, organisationer m.m. 
 

 Ej delegerat. Beslut fattas av 
socialnämnden. 
 

3.9 Beslut i fråga om samarbetsöverenskommelse Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 
inom socialnämndens verksamhetsområde 
 

SOU 2019:56 Socialnämnden 

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

6 kap. 3 § OSL Socialchef 

3.11 Beslut i fråga om uppställande av förbehåll vid utlämnande av allmän handling. 
 

10 kap. 14 § OSL Socialchef 
 

3.12 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i handling rörande avvikelse och lex 
Sarah. 

26 kap. 1 § OSL Socialt ansvarig socionom 

Kommenterad [UB7]: Punkten tillagd.  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

3.13  Beslut i fråga om ej utlämnande av information i handling rörande avvikelse och  
Lex Maria. 

25 kap. 1 § OSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

3.14 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i allmän handling till skydd för den  
enskilde.   
 

26 kap. 1 § OSL 
 
 

Socialchef 
 
 

3.15 Beslut i fråga om ej utlämnande av information i personakt  26 kap. 1 § OSL 
 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

3.16 Beslut i fråga om att begränsa registrerads rätt enligt artikel 12.5 eller 15–22 DSF, 
även avgiftsbeläggande 

DSL 7 kap. 2 § Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.17 Beslut i fråga om personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndigheten DSF art. 33 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.18 Beslut i fråga om nytt eller annat personuppgiftsbiträde och underbiträde DSF art. 28 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.19 Beslut i fråga om ny eller ändrad personuppgiftsbehandling inom ramen för  
nämndens verksamhet 

 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.20 Beslut i fråga om rutiner för personuppgiftsbehandling  Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.21 Beslut i fråga om rutin för att tillgodose eller begränsa registrerades rättigheter DSF art. 15–22 Socialchef 
Får vidaredelegeras 

3.22 Beslut i fråga om rutin för personuppgiftsincident DSF art. 33 Kommundirektör 
Får vidaredelegeras 

3.23 Beslut i fråga om skadestånd till enskild skadelidande DSF art. 82, DSL  
7 kap.1 § 

Kommundirektör 
Får vidaredelegeras 
 

3.24 Neka begäran om tillgängliggörande av digital service för socialnämndens 
verksamheter 
 

12 § DOS-lagen Socialchef 
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4. HANDLÄGGNING – ÖVRIGA ÄRENDEN 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

4.1 Efter ansökan 
 

Beslut om att inleda utredning.  
 
 
 
Beslut om att utredning inte ska inledas.  

 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 
 
 

11 kap. 1 § SoL 
 
.  

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenhetenen 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Gruppledare Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Gruppledare Barn och unga 
Enhetschef Vuxenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter anmälan eller egen iakttagelse 

 
Beslut om att inleda utredning.  
 
 
Beslut om att utredning inte ska inledas.  

 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 
 
 
 
 
Beslut om att inledd utredning ska avslutas med åtgärd 
 

11 kap. 1 § SoL 
 
 
 

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Gruppledare Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Gruppledare Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

4.3 Beslut i fråga om att konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs 
för bedömning av behov av insatser. 
 

11 kap. 2 § 1st. 

SoL 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

Kommenterad [UB8]: Ändrat från EC till grpl  

Kommenterad [UB9]: Ändrat från EC till grpl  

Kommenterad [UB10]: Ändrat från EC till grpl  

Kommenterad [UB11]: Ändrat från EC till grpl  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

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

11 kap. 2 § 3 st. 
SoL 

Områdeschef Myndighet 

4.5 Lägga ner utredning 

Beslut om att inledd utredning ska läggas ned vid återtagen ansökan eller avliden 
sökande. 
 

 Gruppledare Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

4.6 Uppföljning av barns situation efter avslut 
Beslut i fråga om uppföljning av ett barns situation när en utredning avslutats utan 
beslut om insats samt efter det att en placering i ett familjehem eller i ett hem för vård 
eller boende har upphört. Uppföljningen får pågå två månader. 
 

 
11 kap. 4 a-b §§ 
SoL 

 
Enhetschef Barn och unga 
 

4.7 Ansökan från enskild i annan kommun 

Beslut i fråga om att bevilja eller avslå ansökan om insatser från enskild i annan 
kommun  
 

2 a kap. 8 § SoL, 
4 kap. 1 § SoL 
 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

4.8 Beslut i fråga om att  begära överflyttning av ärende till annan  
kommun. 
 

2 a kap. 10 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

4.9 Beslut i fråga om att  
 

- inte motta ärende från annan kommun. 
 
 
 

- motta ärende från annan kommun. 
 

2 a kap. 10 § SoL 
 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten  
 
Områdeschef Myndighet 

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

2 a kap. 11 § SoL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten  
 

4.11 Beslut i fråga om sekretesskydd för anmälare. 
 
 
 

26 kap. 5 § OSL 
25 kap. 7 § OSL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten  
 

Kommenterad [UB12]: Ändrat från EC till grpl 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

4.12 Beslut i fråga om begäran om utdrag ur misstanke- och belastnings-  
register 
 

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

- åtgärder enligt LVU/LVM. 
 

11 § 8 p förordningen 
om belastningsregister 
(1999:1134) samt  
4 § 9 p förordningen om 
misstankeregister 
(1999:1135)   
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare  

4.13 Beslut i fråga om gallring av anteckningar och andra uppgifter i personakt 12 kap. 1 § och 2 § SoL Samtliga enhetschefer inom område 
myndighet och område utförare 
 

  

  

Kommenterad [UB13]: Biståndshandläggare tas bord, 
då det inte ingår i deras verksamhetsområde att 
handlägga familjerätt eller LVU/LVM 
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5. EKONOMISKT BISTÅND 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

5.1 Beslut i fråga om försörjningsstöd samt ekonomiskt bistånd till livsföring i  
övrigt, enligt norm och kommunala riktlinjer. 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Vuxenenheten 
 

5.2 Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd i avvaktan på utredning för att undvika nödsituation. 
 
 
Jourtid: 
 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Vuxenenheten i samråd 
med närmast överordnad chef 
 
Jourtid: 
Ordförande enligt jourlista 
 

5.3 Beslut i fråga om försörjningsstöd samt ekonomiskt bistånd till livsföring i  
övrigt, till en högre eller lägre nivå än norm och kommunala riktlinjer, per månad och 
individ 
 

- belopp upp till 5 % av prisbasbelopp, 
 

- belopp mellan 5 % och 30 % av ett prisbasbelopp, 
 

- belopp därutöver.  
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
 
 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

5.4 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver vad som avses i 4 kap 1 § SoL, per månad och 
individ 
 

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp 
 

- belopp upp till ett helt prisbasbelopp. 
 

- belopp högre än ett prisbasbelopp 
 

4 kap. 2 § SoL 
 

 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  eller ordförande/ersättare om 
sammanträde inte kan avvaktas. 
 

5.5 Beslut i fråga om egnamedelsförvaltning. 4 kap. 1 § SoL 
 

Enhetschef Vuxenenheten 

5.6 Beslut i fråga om att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta 
i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.  
 

4 kap. 4 § SoL 
 

Socialsekreterare Vuxenenheten 
 

5.7 Beslut i fråga om att sätta ned/vägra fortsatt försörjningsstöd p.g.a.  
avböjande att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. 

4 kap. 5 § SoL 
 

Socialsekreterare Vuxenenheten 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

5.8 Beslut i fråga om bistånd i form av boende på härbärge/vandrarhem 
 

- upp till och med sju dagar 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
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6. LAGEN OM MOTTAGANDE AV ASYLSÖKANDE M.FL.  
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

6.1 Beslut i fråga om dagersättning.                                                    17 § LMA               Enhetschef Vuxenenheten 
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7. ÖPPENVÅRD INDIVD OCH FAMILJEOMSORG 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

7.1 Beslut i fråga om bistånd i form av öppenvårdsinsats, barn och unga samt vuxna inom 
enhetens verksamhetsområde 
 

- inom kommunens egna verksamheter, 
 

- extern öppenvård  

4 kap. 1 § SoL 
 

 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

7.2 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj, barn och unga  
 

4 kap. 1 § SoL  
 

Gruppledare Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

7.3 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson vuxna 
 

4 kap. 1 § SoL  
 

Enhetschef Vuxenenheten 

7.4 Beslut om bistånd i form av kontaktperson vid umgänge/umgängesstöd, individ och 
familjeomsorg. 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

Gruppledare Barn och unga 
 

7.5 Beslut i fråga om särskilda kostnader i samband med vistelse i kontaktfamilj samt  
annan öppenvård 
 

- upp till 20 % av gällande prisbasbelopp vid ett tillfälle per år 
 
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL 
 
 
 
 

 
 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 

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

 Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Stöd och service  
 

7.7 Beslut i fråga om bistånd i form av stödkontakt med handläggare, max tre månader. 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

Gruppledare Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 

7.8 Beslut i fråga om öppenvårdsinsats utan vårdnadshavares samtycke för barn över 15 
år. 

3 kap. 6 a-b §§ 
SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

  

Kommenterad [UB14]: Ändrat från EC till grpl 

Kommenterad [UB15]: Tillagt utifrån att 
Vuxenenheten nu handlägger unga  

Kommenterad [UB16]: Ändrat från socsekr till grpl  

Kommenterad [UB17]: Flyttas från IFO-
verksamhetsområde till äldre/funk 

Kommenterad [UB18]: Ändrat från EC till grpl  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

7.9 Beslut i fråga om att åtgärd får vidtas utan en av två vårdnadshavares 
samtycke när åtgärden gäller behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap 1 § 
SoL eller utseende av kontaktperson/familj som avses i 3 kap 6 b § 1 st. SoL.  
 

6 kap. 13 a § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut fattas 
av socialnämndens individutskott  

7.10 Beslut om bistånd utöver vad som avses i 4 kap 1 § SoL, per månad och individ 
 

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp, 
 

- belopp upp till ett helt prisbasbelopp. 
 

- belopp upp till två prisbasbelopp. 
 

- belopp högre än två prisbasbelopp 
 

 

4 kap. 2 § SoL 
 

 
 
Gruppledare Barn och unga 
 
Enhetschef Barn och unga 
 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  eller ordförande enligt jourlista 
om sammanträde inte kan avvaktas. 
 

7.11 Beslut i fråga om bistånd i form av boendestöd 
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

 
  

Kommenterad [UB19]: tillagt 

Kommenterad [UB20]: ändrat från ett till två 

Kommenterad [UB21]: Ändrat från EC till grpl  

Kommenterad [UB22]: Ändrat från OCM till EC 

Kommenterad [UB23]: Lagt till under IFO beslut om 

boendestöd till avsnitt om IFO-öv.  
EC BoU har haft delegation att ta beslut om 
boendestöd tidigare, men låg under ÄO/OF 
 
Lagt till att EC vuxen kan ta beslut om boendestöd  
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8. PLACERING OCH BOENDE, BARN OCH UNGA, INDIVID OCH FAMILJEOMSORG  
 

 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

8.1 Beslut i fråga om att lämna medgivande åt enskilt hem att bereda en underårig 
stadigvarande vård och fostran. 

6 kap. 6 § 1-2 st. 
SoL 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott  
 

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

6 kap. 6 § 3 st. SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.3 Beslut i fråga om förbud eller begränsning för person att i hemmet ta emot andras barn. 5 kap. 2 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.4 Beslut i fråga om övervägande av om vård av underårig i annat hem än det egna fortfarande 
behövs. 

6 kap. 8 § 1 st. SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.5 Beslut i fråga om övervägande av om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden. 

6 kap. 8 § 2 st.,  
6 kap. 8 § FB 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.6  Beslut i fråga om bistånd i form av att tillfälligt, längst två månader, placera eller omplacera 
ett barn/ en ungdom (0-21 år) för vård i familjehem eller annat enskilt hem i en akut situation 
(jourhem). 
 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Under jourtid:  
Ordförande enligt jourschema 
 

8.7 Beslut i fråga om bistånd i form av placering i familjehem för stadigvarande vård och fostran. 
 

4 kap. 1 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 

8.8 Beslut i fråga om bistånd i form av att placera eller omplacera ett barn/ en ungdom (0-21 år) 
för vård på HVB/stödboende  
 

- med planerad vårdtid upp till och med fyra månader 
 

- därutöver. 
 

 

4 kap. 1 § SoL 
 
  

 
 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Kan endast delegeras till utskott. Beslut 
fattas av Socialnämndens individutskott  
 

8.9 Beslut i fråga om omkostnadsersättning  i samband med placering av minderårig vid 
stödboende.  

4 kap. 1 § SoL 
 

Gruppledare Barn och unga 
 

  

Kommenterad [UB24]: Tillagt som förtydligande 

Kommenterad [UB25]: Tillagt utifrån 
organisationsförändring 

Kommenterad [UB26]: Ändrat från socsekr till grpl  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

8.9 Beslut om bistånd utöver vad som avses i 4 kap 1 § SoL, per månad och individ 
 

- belopp upp till ett 25 % av ett prisbasbelopp. 

 
- belopp upp till ett helt prisbasbelopp. 

 
 

- belopp upp till två prisbasbelopp. 
 

 
- belopp högre än två prisbasbelopp 

 
 

 

4 kap. 2 § SoL 
 

 
 
Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
 
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  eller ordförande enligt 
jourlista om sammanträde inte kan 
avvaktas. 
 

 
  

Kommenterad [UB27]: Tillagt, såsom i 7.10.  
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9. PLACERING OCH BOENDE, VUXNA, INDIVID OCH FAMILJEOMSORG  
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

9.1 Beslut i fråga om bistånd i form av placering på HVB 
 

- med planerad vård upp till och med fyra månader, 
 

- därutöver. 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av Socialnämndens  
individutskott 
 

9.2 Beslut i fråga om bistånd i form av placering på stödboende 
 

- med planerad vård upp till och med fyra månader, 
 

- intern regi 
 

- externt extern regi 
 

- därutöver 
 

- intern regi 
 

- externt regi 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Områdeschef Myndighet 
 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Beslut fattas av Socialnämndens  
individutskott 

9.3 Beslut i fråga om bistånd i form av placering i familjehem eller i annat enskilt hem  
 

- med planerad vårdtid upp till och med fyra månader, 
 

- därutöver. 
 

4 kap. 1 § SoL 
 
 

 
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Beslut fattas av Socialnämndens 
individutskott 
 

9.4 Beslut i fråga om bistånd i form av andrahandskontrakt, s.k. socialt kontrakt.  
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

9.5 Beslut i fråga om upplåtande av bostad och upprättande av kontrakt i  
samband med beviljat bistånd i form av andrahandskontrakt s.k. socialt kontrakt.  
 

12 kap. Jordabalken 
(Hyreslagen) 

Enhetschef Vuxenenheten 

9.6 Beslut om uppsägning av hyresgäst som innehar andrahandskontrakt i av förvaltningen 
disponerad lägenhet/fastighet, så kallat socialt kontrakt 
 

12 kap. Jordabalken 
(Hyreslagen) 

Enhetschef Vuxenenheten 

Kommenterad [UB28]: Tillagt som förtydligande 

Kommenterad [UB29]: Beslut om stödboende tillagt 
med differentiering mellan intern/extern regi och tid.  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

9.7 Beslut i fråga om bistånd i form av boende på skyddat boende 
 

- upp till och med sju dagar 
 

- därutöver. 
 

 

4 kap. 1 § SoL  
 
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 
Jourtid: 
Ordförande enligt jourlista 
 

9.8 Beslut i fråga om bistånd i form av boende på härbärge/vandrarhem 
 

- upp till och med sju dagar 
 

- därutöver 

4 kap. 1 § SoL  
Enhetschef Vuxenenheten 
 
Områdeschef Myndighet 
 

  

Kommenterad [UB30]: Tillagt 
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10. OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I ORDINÄRT BOENDE, SoL 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

10.1 Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst  
(I hemtjänst inkluderas både service, personlig omvårdnad och trygghetslarm ) 
 

- upp till och med 100 timmar per månad 
 

- över 100 timmar per månad 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.2 Beslut under långhelg i fråga om bistånd i form av hemtjänstinsatser inklusive 
trygghetslarm och tillsyn natt upp till sju dagar.  
 

4 kap. 1 § SoL Sjuksköterska Enheten Estrids gård 
Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård  

10.3 Beslut i fråga om bistånd i form av hemtjänst i assistansliknande form 
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Biståndsenheten 

10.4 Beslut i fråga om bistånd i form av avlösning i hemmet. 
 

- upp till 30 timmar i månaden 
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.5 Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagning. 
 

- upp till 15 timmar i månaden 
 

- 15-30 timmar i månaden  
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef myndighet 

10.6 Beslut i fråga om bistånd i form av  plats i dagverksamhet  
 

- inom kommunens egen dagverksamhet för personer med demenssjukdom 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

10.7 Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj  
 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

10.8 Beslut i fråga om förordnande och entledigande av kontaktperson/kontaktfamilj  Enhetschef stöd och service 

  

Kommenterad [UB31]: tillagt 

Kommenterad [UB32]: tillagt 
 

Kommenterad [UB33]: Tillagt 

Kommenterad [UB34]: Hitflyttat från IFOavsnitt 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

10.9 Beslut i fråga om bistånd i form av korttidsplats 
 

- inom kommunens verksamhet 
 

- extern placering. 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.10 Beslut i fråga om bistånd i form av jourkorttidsplats upp till sju dagar inom kommunens 
verksamhet under helgdagar, kvällar och nätter. 

4 kap. 1 § SoL Sjuksköterska Enheten Estrids gård 
Sjuksköterska Enheten Hemsjukvård 

10.11 Beslut i fråga om bistånd i form av växelvård/avlastning 
 

- inom kommunens verksamhet 
 

- extern placering. 

4 kap. 1 § SoL  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

10.12 Beslut i fråga om bistånd i form av boendestöd 
 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

10.13 Beslut i inom sitt verksamhetsområde i fråga om bistånd i form av familjeteam 
- inom kommunens egen verksamhet 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Biståndsenheten 

 

 

 

 

  

Kommenterad [UB35]: tillagt 

Kommenterad [UB36]: Tillagt för att bistånd ska 
kunna beslut om att familjeteam kan beviljas för 
vuxen, där familjeteamsinsats behövs, utifrån funk, 
inte ifo. 
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11.  BISTÅND I FORM AV SÄRSKILDA BOENDEFORMER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE, SoL   
 

  
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

11.1 Beslut i fråga om bistånd i form av särskilt boende 

 
 

- egen regi samt i verksamhet som drivs på entreprenad 
 
- extern regi, köp av plats 

4 kap. 1 § SoL 
5 kap. 5 § SoL 
 

 
 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

11.2 Beslut i fråga om bistånd i form av boende i särskild boendeform för personer 
med funktionshinder 

 
- egen regi samt i verksamhet som drivs på entreprenad 

 
- extern regi, köp av plats 
-  

4 kap. 1 § SoL 
5 kap. 7 § SoL 
 

 
 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

11.3 Hyreskontrakt 
Kontraktsskrivning mellan socialnämnden och den enskilde i  särskilt boende 
 

- egen regi 
 

- av socialnämnden upphandlad verksamhet 
 

  
 
 
Enhetschef Estrids gård 
 
 
Administrativ chef 
 

 

  

Kommenterad [UB37]: Omformulerad rubrik 

Kommenterad [UB38]: Ändrat från sc 
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12. ERSÄTTNING TILL UPPDRAGSTAGARE    

 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

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

- utifrån SKR:s rekommendationer 
 
 

- utöver SKR:s rekommendationer 

SKR:s rekommendation  
 
 

 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Stöd och service 
 
Områdeschef Myndighet  
Områdeschef Utförare 
 

12.2 Beslut i fråga om arvode och ersättning för omkostnader till kontaktperson/ 
kontaktfamilj 
 

- utifrån SKR:s rekommendationer 
 

 
- utöver SKR:s rekommendationer 

SKR:s rekommendation 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Stöd och service 
 
Områdeschef Myndighet  
Områdeschef Utförare 
 

12.3 Beslut i fråga om särskilda kostnader vid familjehemsplacering, till barnet 
 

- upp till 25 % av gällande prisbasbelopp 
 
 

- därutöver. 
 

 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Stöd och service 
 
Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

12.4 Beslut i fråga om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som barnet  
tidigare varit familjehemsplacerad hos. 
 

6 kap. 11 § SoL Enhetschef Barn och unga 

12.5 Beslut i fråga om särskilda kostnader vid placering på HVB/stödboende 
 

- upp till 20 % av gällande prisbasbelopp vid ett tillfälle per år, 
 
 

4 kap. 1 § SoL 
  

 
 
Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

12.6 Beslut i fråga om komplettering av omkostnadsersättning  i samband med placering 
av minderårig vid stödboende.  

4 kap. 1 § SoL Gruppledare Barn och unga 
 

 

Kommenterad [UB39]: Tillagt 

Kommenterad [UB40]: tillagt 

Kommenterad [UB41]: Som ovan 

Kommenterad [UB42]: tillagt 

Kommenterad [UB43]: Flyttad till 8.9  



 § 108 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 - SN-2021/265-1 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 : Ändringar i förslag Socialnämndens SN 2021 265

32 

 

  
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

12.7 Beslut i fråga om ersättning till föräldrar till placerade barn i samband med umgänge 
 

- upp till 20 % av gällande prisbasbelopp per år, 
 

- därutöver 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
Enhetschef Barn och unga 
 
Områdeschef Myndighet 

12.8 Beslut i fråga om handledning till uppdragstagare.  Gruppledare Barn och unga 
Enhetschef Stöd och service 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kommenterad [UB44]: Ändrat från EC till grpl  
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13. LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA (LVU) 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

13.1 Beslut i fråga om ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt LVU. 
 

4 § LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 

13.2 Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 

6 § 1 st. LVU 
6 § 2 st. LVU 
 
 
 
 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

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

8 § LVU Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

13.4 Beslut i fråga om att ett omedelbart omhändertagande genast ska upphöra, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 

9 § 3 st. LVU 
 
 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Ordförande enligt jourlista 
 

13.5 Beslut i fråga om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under 
vårdtiden, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 
 

11 § 1 st.  LVU 
 
 
 
11 § 1 st. och 3 st. LVU 
 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 

13.6 Beslut i fråga om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
 

11 § 2 st.  LVU 
 
 
 
11 § 2 st. och 3 st. LVU 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

13.7 Beslut i fråga om övervägande av om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande 
behövs. 

13 § 1 st. LVU Kan endast delegeras till utskott. Beslut fattas 
av socialnämndens individutskott  

Kommenterad [UB45]: tillagt utifrån 
organisationsförändring 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

13.8 Beslut i fråga om prövning av om vård med stöd av 3 § LVU fortfarande behövs. 
 

13 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  

13.9 Beslut i fråga om övervägande av om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken efter tre års placering i samma 
familjehem. 
 

13 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  

13.10 Beslut i fråga om hur rätt till umgänge med den unge ska utövas när 
överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

14 § 2 st. 1 p LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 
Ordförande enligt jourlista 
 

13.11 Beslut i fråga om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller  
vårdnadshavare, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

14 § 2 st. 2 p LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 
Ordförande enligt jourlista 
 

13.12 Beslut i fråga om övervägande av om beslut beträffande umgänge eller  
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 p och 2 p fortfarande behövs. 
 

14 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.13 Beslut i fråga om att upphöra med vården. 
 
 

21 § LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  

13.14 Beslut i fråga om att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt  
kvalificerad kontaktperson eller att den unge ska delta i behandling i öppna former 
inom socialtjänsten. 

22 § 1 st. 1 p och 2 p 
LVU 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott. 
 

13.15 Beslut i fråga om omprövning enligt 13 § LVU av beslut enligt 22 § 1 st. 
  

22 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.16 Beslut i fråga om upphörande enligt 21 § LVU av beslut enligt 22 § 1 st.  
 

22 § 3 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

13.17 Beslut i fråga om ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud. 
  
 

24 § LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.18 Beslut i fråga om övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs. 
  
 

26 § 1 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.19 Beslut i fråga om att flyttningsförbud ska upphöra.   
  
 

26 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott.  
 

13.20 Beslut i fråga om tillfälligt flyttningsförbud, 
 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 
 

27 § 1 st. LVU 
 
 
 
27 § 2 st. LVU 

Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan  
ledamot, se kompletterande  
beslutanderätt. 
 

13.21 Beslut i fråga om att tillfälligt flyttningsförbud genast ska upphöra. 
   

 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 
 

30 § 2 st. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan 
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

13.22 Beslut i fråga om den unges umgänge med förälder eller vårdnadshavare efter 
beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte 
kan nås  
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 
 

31 § LVU Socialnämnden 
 
 
Ordförande enligt jourlista 

13.23 Beslut i fråga om läkarundersökning, utse läkare samt bestämmande av plats för 
läkarundersökning. 
 
 

32 § LVU Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten Kommenterad [UB46]: tillagt utifrån 

organisationsförändring 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

13.24 Beslut i fråga om att begära polishandräckning för att bereda en läkare som avses i 
32 § LVU tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till 
läkarundersökning.  

 
- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas 

  

43 § 1 p. LVU Kan endast delegeras till utskott.  
Beslut fattas av socialnämndens 
individutskott  
 
Ordförande enligt jourlista  

13.25 Beslut i fråga om att begära polishandräckning för att genomföra vård.  
  

43 § 2 p. LVU Socialnämndens ordförande eller i 
socialnämndens beslut om kompletterande 
beslutanderätt namngiven ledamot eller 
tjänsteperson, se bilaga 
 

13.26 Beslut i fråga om begäran om utskrivning från hem för vård eller boende då vården 
ges med stöd av LVU. 
 

3 kap. 14 § 2 st. SoF Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 

 
  

Kommenterad [UB47]: omformulerat 

Kommenterad [UB48]: tillagt utifrån 
organisationsförändring 
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14. LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM) 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

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

7 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

14.2 Beslut om att utredning inte ska inledas.  

 
7 § LVM 
 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga  

14.3 Beslut om att inledd utredning ska avslutas utan åtgärd 
 

7 § LVM 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 
 

14.4 Beslut om att inledd utredning ska läggas ned 
 

7 § LVM 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 
 

14.5 Beslut i fråga om läkarundersökning samt ATT utse läkare för undersökningen. 
 

9 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 
 

14.6 Beslut i fråga om ansökan till förvaltningsrätten om vård enligt LVM. 
  
 

11 § LVM Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndensindividutskott  
 

14.7 Beslut i fråga om omedelbart omhändertagande, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 
  

13 § 1 st. LVM 
 
 
13 § 2 st. LVM 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 
Socialnämndens ordförande eller annan  
ledamot, se kompletterande beslutanderätt. 
 

14.8 Beslut i fråga om att ett omedelbart omhändertagande ska upphöra, 
 
 

- när socialnämndens individutskotts beslut inte kan avvaktas. 

18 b § LVM Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott  
 
Ordförande enligt jourlista 
 

14.9 Beslut i fråga om att begära polismyndighetens biträde för att föra en missbrukare 
till läkarundersökning 

45 § 1 p. LVM Enhetschef Vuxenenheten 
 

14.10 Beslut i fråga om att begära polismyndighetens biträde för att föra den som ska 
beredas vård eller som är omedelbart omhändertagen till ett LVM-hem eller sjukhus 

45 § 2 p. LVM Enhetschef Vuxenenheten 
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15. LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS 
 

 
 
 

 
ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

15.1 Beslut i fråga om personkretstillhörighet. 
 

1 och 7 §§ LSS Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.2 Beslut i fråga om biträde av eller ekonomiskt stöd till personlig assistans 
 

- upp till 50 timmar per vecka 
 

- därutöver 
 

7 § och 9 § 2 p. LSS 
 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

15.3 Beslut i fråga om bistånd i form av ledsagarservice 
 

- upp till 30 timmar per månad 
 
- 31-60 timmar per månad 

 
- därutöver 

 

7 § 9 § 3 p. LSS 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

15.4 Beslut i fråga om biträde av kontaktperson. 
 

7 § och 9 § 4 p. LSS 
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.5 Beslut i fråga om avlösarservice i hemmet  
 

- upp till 40 timmar per månad 
 

- därutöver 
 

7 § och 9 § 5 p .LSS 
 
 

 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 

15.6 Beslut i fråga om korttidsvistelse utanför det egna hemmet. 
 

- upp till 7 dagar per månad 
 

- därutöver 

7 § och 9 § 6 p. LSS  
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Enhetschef Biståndsenheten 
 

15.7 Beslut i fråga om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet 
i anslutning till skoldagen samt under lov. 
 

7 § och 9 § 7 p. LSS Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.8 Beslut i fråga om boende i familjehem för barn och unga med tillämpning av 6 kap. 
6 § SoL 

7 § och 9 § 8 p. LSS 
 
 

Socialnämndens individutskott 
 

Kommenterad [UB49]: Lagt till det gulmarkerade i 
15.3, då det saknades 

Kommenterad [UB50]: Tillagt 
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ÄRENDE  
 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 
15.9 Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar  

 
7 § och 9 § 8 p. LSS Områdeschef Myndighet 

 

15.10 Beslut om boende i bostad med särskild service i form av gruppbostad, 
servicebostad eller särskilt anpassad bostad för vuxna.  

 

7 § och 9 § 9 p. LSS Områdeschef Myndighet 
 

15.11 Hyreskontrakt 

Kontraktsskrivning mellan socialnämnden och den enskilde i  bostad med särskild 
service, 
 

- egen regi 
 

- av socialnämnden upphandlad verksamhet 
 

  
 
 
 
Enhetschef Stöd och service 
 
Administrativ chef 
 

15.12 Beslut i fråga om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och som inte utbildar sig.  
 

- egen regi 
 

- extern verksamhet, vid heldygnsplacering i annan kommun 
 

7 § och 9 § 10 p. LSS  
 
 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
Områdeschef Myndighet 

15.13 Beslut i fråga om att betala ut assistansersättning till annan person än den som är 
berättigad till insatsen.  
 

11 § LSS Enhetschef Biståndsenheten 

15.14 Beslut i fråga om återbetalning av ekonomiskt stöd, utifrån 9 § 2 p LSS. 
 

12 § LSS Områdeschef Myndighet 

15.15 Beslut i fråga om anmälan till överförmyndaren när en person som omfattas  
av 1 § LSS kan antas ha behov av förmyndare, förvaltare eller god man samt 
anmälan om att behovet bör kunna upphöra. 
 

15 § 6 p. LSS Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.16 Beslut i fråga om förhandsbesked om rätten till insatser. 
 

16 § LSS Följer delegationen för aktuell insats. 

15.17 Beslut i fråga om att anmäla behov av ersättning för personlig assistans till 
Försäkringskassan.  
 

110 kap. 6 § 3 p. SFB Biståndshandläggare Biståndsenheten 

15.18 Beslut i fråga om att åtgärd får vidtas utan en av två vårdnadshavares samtycke när 
åtgärden gäller beslut avseende biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet 
samt korttidsvistelse utanför det egna hemmet.  

6 kap. 13 a § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

Kommenterad [UB51]: Bytt fr sc 

Kommenterad [UB52]: Ärendemening och delegat 
tillagd. 
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16. LAGEN OM FÄRDTJÄNST SAMT LAGEN OM RIKSFÄRDTJÄNST 

 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

16.1 Beslut i fråga om tillstånd till färdtjänst. 
 

7 § lag(1997:736) om 
färdtjänst  

Biståndshandläggare Biståndsenheten 

16.2 Beslut i fråga om tillstånd till riksfärdtjänst. 5 § lag (1997:735) om 
riksfärdtjänst 
 

Biståndshandläggare Biståndsenheten 
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17. FAMILJERÄTTSLIGA ÄRENDEN 

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

17.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse, S-protokoll 
 

1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 
 

Kommunvägledare 
 

17.2 Fastställelse av föräldraskap, FÖR-protokoll  1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 
 

Kommunvägledare 
 

17.3 Godkännande av MF-protokoll och EN-protokoll 
 

1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

17.4 Beslut i fråga om vidtagande av åtgärder i anledning av fastställande av 
faderskap/föräldraskap 

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

Socialsekreterare Barn och unga 

17.5 Beslut i fråga om att lägga ned påbörjad utredning om faderskap. 
 

2 kap. 7 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 
 

17.6 Beslut i fråga om att inte påbörja utredning eller att lägga ned påbörjad utredning. 
 

2 kap. 9 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 
 

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

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

Socialsekreterare Barn och unga 

17.8 Beslut i fråga om att väcka och föra talan i mål om föräldraskap.  3 kap. 14 § FB 
 

Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.9 Beslut i fråga om överflyttning/mottagande av ärende angående 
faderskapsutredning.  
 

2 kap. 3 § FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.10 Beslut i fråga om att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och 
umgänge.  
 

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

Socialsekreterare Barn och unga 
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ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

17.11 Beslut i fråga om umgängesstöd (yttrande till rätten samt att utse person att 
medverka vid umgänget). 
 
 

6 kap. 15 c § FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

17.12 Beslut i fråga om att utse person att verkställa utredning i mål eller ärende om 
vårdnad, boende eller umgänge. 
 

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare Barn och unga 

17.13 Beslut i fråga om att lämna upplysningar till rätten i mål eller ärende om vårdnad, 
boende eller umgänge. 
 

6 kap. 19 och 20 §§ FB Socialsekreterare Barn och unga 

17.14 Beslut i fråga om att godkänna avtal om att underhållsbidrag för framtiden ska 
betalas med ett engångsbelopp eller för längre perioder än tre månader. 
 

7 kap. 7 § FB Socialsekreterare Barn och unga 

17.15 Beslut i fråga om medgivande att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte 
att adoptera barnet. 
 

6 kap. 6 och 12 §§ SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.16 Beslut i fråga om att återkalla ett medgivande till adoption. 6 kap. 13 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.17 Beslut om att lämna samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta 6 kap. 14 § SoL Socialsekreterare Barn och unga 
 
 

17.18 Beslut om att ej lämna samtycke till att adoptionsförfarande får fortsätta.  
 

6 kap. 14 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.19 Beslut i fråga om förlängning av utredningstid för att pröva frågan om samtycke 
eller inte samtycke till adoptionsförfarande.  
 

6 kap. 14 § SoL Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.20 Beslut i fråga om att utse en utredare i adoptionsärenden 
 

4 kap. 14 § FB 
 

Enhetschef Barn och Unga 
 

17.21 Beslut i fråga om att väcka talan alternativt göra anmälan/ansökan hos domstol i 
fråga om särskild förordnad vårdnadshavare. 
 

6 kap. 7, 8 och 10c §§ FB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.22 Beslut i fråga om yttrande till rätten eller till överförmyndare i ärende om 
förordnande av godmanskap eller förvaltarskap. 
 
 

11 kap. 16 § 2 och 3 st. 
FB 

Socialsekreterare Barn och unga 
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ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

17.23 Beslut i fråga om framställning eller ansökan till domstol om att åtgärd behöver 
vidtas i fråga om vårdnad, umgänge, förmynderskap eller behov av 
målsägandebiträde för ett barn. 
 

5 kap. 2 § SoF Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.24 Beslut i fråga om framställan om ändring av betalningsmottagare av barnbidrag. 
 

16 kap. 18 § SFB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
 

17.25 Beslut i fråga om framställan om ändring av betalningsmottagare av 
underhållsstöd. 
 
 

16 kap. 19 § SFB Kan endast delegeras till utskott. Beslut  
fattas av socialnämndens individutskott 
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18.  ERSÄTTNING FRÅN ENSKILD, ÅTERKRAV M.M. 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

18.1 Beslut i fråga om ersättning från den enskilde vårdtagaren när bistånd ges i form av 
plats i hem för vård eller boende, i familjehem eller i annat permanent boende 
(vuxna). 

8 kap. 1 § 1 st. SoL, 
6 kap. 1 § SoF 
19 § LSS 
 

Socialsekreterare Vuxenenheten 
Avgiftshandläggare 
 

18.2 Beslut i fråga om ersättning från föräldrar vars barn är under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat hem än det egna.  
 
 

8 kap. 1 § 2 st. SoL,  
6 kap. 2 § SoF, 
20 § LSS, 5 § LSSF 

 

Socialsekreterare Barn och unga 
Avgiftshandläggare (LSS) 

 

18.3 Beslut i fråga om att återkräva bistånd enligt 4 kap 1 § och 2 § SoL. 
 
 

9 kap. 1 och 2 §§ SoL Enhetschef Vuxenenheten 

 

18.4 Beslut i fråga om att föra talan hos förvaltningsrätten om ersättning för ekonomisk 
hjälp som avses i 9 kap 1 § och 2 § SoL samt för kostnader som kommunen haft 
enligt 8 kap 1 § 1 och 2 st. SoL. 
 

9 kap. 3 § SoL  
 

Socialchef 

 

18.5 Beslut i fråga om att helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet som avses i 8 kap 
1 § SoL samt 9 kap 1 och 2 §§ SoL. 
 

9 kap. 4 § SoL  
19 § LSS 
 

Enhetschef Barn och Unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten  
 

18.6 Beslut i fråga om att helt eller delvis efterge ersättningsskyldighet som avses i 17 
kap. 1 och 8 § hälso- och sjukvårdslagen 

17 kap.1 och 8 § HSL 
 

Administrativ chef 
 

18.7 Beslut i fråga om att höja eller sänka minimibeloppet. 8 kap. 8 § SoL   Administrativ chef 
 

  

Kommenterad [UB53]: Omformulerat 

Kommenterad [UB54]: Flyttas till 18.5 

Kommenterad [UB55]: Tillagt 

Kommenterad [UB56]: Lagt till EC BoU o bistånd 
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19. YTTRANDEN I INDIVIDÄRENDEN, UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER UNDERRÄTTELSER M.M. TILL DOMSTOL, ANNAN MYNDIGHET  

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

19.1 Yttrande till allmän domstol angående överlämnande för vård då den som begått 
brottslig gärning kan bli föremål för vård enligt LVM. 
 

31 kap. 2 § BrB Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga 

19.2 Yttrande till allmän domstol då den som begått brott får dömas till ungdomsvård  
om han eller hon har behov av vård eller annan åtgärd enligt SoL eller LVU.  
 

32 kap. 1 och 2 §§ BrB Socialsekreterare Barn och unga 
 

19.3 Yttrande till åklagarmyndighet i ärenden där person under 18 misstänks för brott.  
 

11 § LUL Socialsekreterare Barn och unga 
 
 

19.4 Underrättelse till åklagarmyndigheten om den unges misskötsamhet av  
ungdomsvård och ungdomstjänst .  
 

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

Socialsekreterare Barn och unga 
 

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

31 § och 34 § LUL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

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

38 § LUL 
 

Enhetschef Barn och unga 
 

19.7 Beslut i fråga om yttrande till åklagarmyndighet vid åtalsprövning. 
 

46 § LVM Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Barn och unga  
 

19.8 Yttrande till Transportstyrelsen i körkortsärenden. 3 kap. 8 § samt 5 kap 2 § 
körkortsförordningen 
(1998:980) 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 

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

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

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
 
 

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

3 § passförordningen  
(1979:664) 

Enhetschef Barn och unga 
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ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

19.11 Yttrande till domstol i ärende om namnbyte.  
 
 

44-45  §§  
Lag om personnamn 
(2016:1013) 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

19.12 Yttrande till åklagare eller upplysningar till socialnämnd i annan kommun då talan 
om äktenskapsskillnad förs av åklagare. 
 

5 kap. 5 § 3 st. ÄktB Socialsekreterare Barn och unga 

19.13 Lämna ut uppgifter om utlännings personliga förhållanden 
 

17 kap. 1 § 
utlänningslagen 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret  
 

19.14 Pröva om handling kan lämnas ut avseende personuppgifter till statliga 
myndigheter avseende forskningsändamål 
 

12 kap. 6 § SoL Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 
 

19.15 Beslut i fråga om utlämnande av uppgift på begäran av smittskyddsläkare. 
 

6 kap. 9 §  
smittskyddslagen 
(2004:168) 
 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

19.16 Anmälan till smittskyddsläkare att person ej följer särskilda förhållningsregler. 
 

6 kap. 12 § 
smittskyddslagen 
(2004:168) 
 

Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 

19.17 Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om vissa brott som riktar sig mot  
underåriga. 
 

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

Enhetschef Barn och unga 
 

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

5 kap. 2 § SoF 
 

Enhetschef Barn och unga 

19.19 Beslut i fråga om att polisanmäla misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen. 
 

6 § Bidragsbrottslagen 
 

Områdeschef Myndighet 

19.20 Beslut i fråga om ansökan om betalningsföreläggande och handräckning samt 
överlämnande av mål till allmän domstol angående obetalda hyror för  
socialtjänsten bostäder. 
 

1, 3 och 33 §§  
Lag om betalnings- 
föreläggande och     
handräckning 
 

Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

19.21 Beslut i fråga om framställan till Försäkringskassan/CSN om ändring av 
betalningsmottagare av allmänt barnbidrag/studiestöd. 

106 kap. 6 § SFB,  
2 kap. 33 § 2 st. 
Studiestödsförordningen 
(2000:655) 

Socialsekreterare Barn och unga 
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ÄRENDE  

 
Lagrum/annan 

bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 
 

19.22 Yttrande till IVO i ärende om överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL. 
 

2 a kap. 11 § SoL 
 

Enhetschef Barn och unga 
Enhetschef Vuxenenheten 
Enhetschef Biståndsenheten 

19.23 Yttrande till förvaltningsdomstol i ärende om överklagande av IVOs beslut om 
överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL. 
 

2 a kap. 11 § SoL, 
16 kap. 4 § SoL 
 

Områdeschef Myndighet 

19.24  Lämna uppgifter till kontrollmyndighet djurskydd och Polismyndighet om djur 
påträffats som tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller uppenbart visar 
symptom på sjukdom eller är allvarligt skadat (Lex Maja) 
 

10 kap. 20 a § OSL Samtliga enhetschefer Vård- och 
omsorgskontoret 
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20. YTTRANDEN, I VERKSAMHETSÄRENDEN, UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER UNDERRÄTTELSER M.M. TILL DOMSTOL, ANNAN MYNDIGHET  

 
 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

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

13 kap. 2 och  
5 §§ SoL 
 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

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

 Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

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

16 kap.  
6 a-g §§ SoL 

Områdeschef Myndighet 
Områdeschef Utförare 
 

20.4 Yttrande med anledning av remiss, dock ej till kommunfullmäktige. 
 

 Socialchef 

20.5 Yttrande till försvarsmakten, efter samtycke från den enskilde  Hemvärnsförordningen 

(1997:146) 

Områdeschef Myndighet 

  

Kommenterad [UB57]: Tillagt 
Överenskommits att det ska höra hemma inom 
socialnämndens ansvarsområde, då koll i 
socialregister görs.  
Har tidigare hanterats av kommundirektör 
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21. ÖVERKLAGANDEN 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

21.1 Beslut i fråga om att omprövning ska ske samt omprövning i sak. 
 

37 § FL 
38 § FL  

Delegat i det ursprungliga beslutet,  
efter samråd med närmast överordnad  
chef 
 

21.2 Beslut i fråga om att överklagande kommit in i rätt tid samt avvisande av  
överklagande som kommit in för sent. 
 

45 § FL Delegat i det ursprungliga beslutet,  
efter samråd med närmast överordnad  
chef 
 

21.3 Beslut i fråga om att överklagande av socialnämndens beslut kommit in i rätt tid  
 
 

45 § FL Socialchef 
 
 

21.4 Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt med anledning av överklagat 
beslut. 
 

 Delegat i det ursprungliga beslutet,  
efter samråd med närmast överordnad  
chef 
 

21.5 Beslut i fråga om överklagande och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av 
handläggare eller enhetschef. 
 

16 kap. 3 § SoL När delegat fattat det ursprungliga 
beslutet, får delegaten även besluta om 
överklagande av domstolens 
beslut/dom. 
 

21.6 Beslut i fråga om att överklaga Migrationsverkets beslut om statlig 
ersättning för flyktingmottagande. 
 

 Områdeschef Myndighet 

21.7 Beslut i fråga om att överklaga IVOs beslut om överflyttning av ärende. 2 a kap. 11 § SoL, 
16 kap. 4 § SoL 
 

Områdeschef Myndighet 

 

  

Kommenterad [MH58]: Förtydligande av innebörd 
21.5 i samråd med Kommunjurist. Tidigare delegat SC 
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22. ÄRENDEN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

22.1 Beslut i fråga om att till överförmyndaren anmäla att behov av god 
man/förvaltare/förmyndare föreligger. 
 

5 kap. 3 § 1 p SoF,  
15 § 6 p. LSS, 
10 kap. o 11 kap. FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
 

22.2 Beslut i fråga om att till överförmyndaren anmäla att behov av god 
man/förvaltare/förmyndare inte längre föreligger. 
 

5 kap. 3 § 2 p. SoF,  
15 § 6 p. LSS, 
10 kap. o 11 kap. FB 
 

Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
 

22.3 Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden beträffande förvaltningen 
av underårigs egendom. 

5 kap. 3 § 3 p. SoF Socialsekreterare Barn och unga 
Socialsekreterare Vuxenenheten 
Biståndshandläggare Biståndsenheten 
 
 

22.4 Beslut i fråga om att anmäla till överförmyndare 
 

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

 
- att underårig inte längre bör ha förvaltare, eller 

 
- att det föreligger sådana förhållandens om talar för att en förälder inte 

kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande sätt. 
 

5 kap. 3 § SoF 
 

Socialsekreterare Barn och unga 

 
  

Kommenterad [UB59]: Hitflyttat från avsnitt om FR 
17. 



 § 108 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 - SN-2021/265-1 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 : Ändringar i förslag Socialnämndens SN 2021 265

51 

 

23. LEX SARAH 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

23.1 Beslut i fråga om att starta/avsluta utredning om allvarliga missförhållanden eller 
risk för allvarliga missförhållanden i omsorgen rörande enskild, socialtjänst och LSS 
(lex Sarah). 
 

14 kap. 6 § SoL, 
24 e § LSS 
 
 

Socialt ansvarig socionom 

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

14 kap. 7 § SoL 
24 f § LS 

Socialchef 

 
  

Kommenterad [UB60]: Tagit bort lex Maria, mm och 
flyttat till nytt avsnitt 24 om HSL  
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24. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, LEX MARIA 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

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

24 § 1 st. 3 p HSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

24.2 Beslut i fråga om anmälan till IVO om allvarlig skada resp. risk för  
allvarlig skada inom hälso- och sjukvården (lex Maria). 
 

3 kap. 5 och 6 §§ 
patientsäkerhets- 
lagen (2010:659), 
SOSFS 2005:28 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

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

4 § 1 st. 3 p HSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

24.4 Beslut i fråga om anmälan till IVO om allvarlig skada resp. risk för allvarlig skada 
inom hälso- och sjukvården (lex Maria).   

3 kap. 5 och 6 §§ 
patientsäkerhets- lagen 
(2010:659), 
SOSFS 2005:28 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

 
  

Kommenterad [UB61]: Nytt avsnitt/kapitel 
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25. DÖDSBOÄRENDEN 
 

 
 
 

 
ÄRENDE 

 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

 

25.1 Beslut i fråga om att göra dödsboanmälan till 
Skatteverket. 
 

20 kap. 8a § ÄB 
 

Avgiftshandläggare 

25.2 Beslut i fråga om provisorisk förvaltning. 18 kap. 2 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.3 Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling  
till dödsbodelägare. 
 

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.4 Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling  
till Allmänna arvsfonden. 
 

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.5 Beslut i fråga om att överlämna förvaltning och avveckling  
till god man för bortovarande. 
 

18 kap. 1 § ÄB Avgiftshandläggare 

25.6 Beslut i fråga om att föranstalta om bouppteckning. 
 

20 kap. 2 §, 2 st. 
ÄB 
 

Avgiftshandläggare 

25.7 Beslut i fråga om att förvalta och avveckla dödsboet. 

 

 Avgiftshandläggare 

25.8 Beslut i fråga om att ordna med gravsättning. 

 

5 kap. 2 §  
Begravningslagen 
(1990:1144) 
 

Avgiftshandläggare 

 
 
 

Bilaga 
 
Förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM (så kallad kompletterande beslutanderätt) SN-2021/201 

Kommenterad [UB62]: Ny numrering för avsnittet 

Kommenterad [UB63]: Lagt till som bilaga för att det 
ska vara tydligt för handläggare och chefer i stressade 
situationer 
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Handläggare 
Ulrika Brugård 
Socialt ansvarig socionom 

Tjänsteskrivelse 
2021-07-30 

Diarienummer 
SN-2021/201 

   

 

Socialnämnden 

Förordnande av beslutanderätt enligt LVU och LVM (så kallad 
kompletterande beslutanderätt)  

 
Förslag till beslut 
1. Socialnämnden ger följande ledamöter kompletterande beslutanderätt enligt 6 § 2 st, 11 § 

3 st, 27 § 2 st lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt enligt 13 § 2 

st lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM):  

Britt-Louise Gunnar (S), första vice ordförande  

Mats Johansson (S), ledamot  

 

2. Socialnämnden ger följande ledamöter och tjänstepersoner kompletterande beslutanderätt 

enligt 43 § 2 p LVU:  

Kerstin Eskhult (C), ordförande  

Britt-Louise Gunnar (S), första vice ordförande  

Fredrik Rosenbecker (V), ledamot  

Catrin Josephson, socialchef  

Martin Lirén, områdeschef myndighet  

Kjell Karlsson, enhetschef barn och unga  

Maria Wallinder, enhetschef vuxenenheten  

Ulrika Andersson, enhetschef biståndsenheten  

 
Sammanfattning av ärendet 
Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer där det finns behov av att 

snabbt fatta beslut. Ordföranden för socialnämnden har i dessa fall en i lag direkt angiven 

beslutanderätt, så kallad kompletterande beslutanderätt. Nämnden kan även förordna 

namngivna ledamöter rätten att fatta motsvarande beslut. För vissa åtgärder kan även 

tjänstepersoner ges kompletterande beslutanderätt.  

 
Bakgrund 
Enligt 6 kap 37 § kommunallagen (2017:725), (KL), får en kommunal nämnd uppdra åt ett 

utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämn-

dens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. Från denna möjlighet att dele-

gera beslutanderätten finns i 6 kap 38 § KL vissa undantag, som att delegeringsförbud för 

vissa ärendetyper kan finnas i speciallagstiftningar. En sådan är bestämmelsen i 10 kap 4 § 

socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Bestämmelsen anger att socialnämnden kan delegera 

rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) respektive 13 § lagen (1988:870) om vård 

av missbrukare i vissa fall (LVM) samt placering enligt 11 § LVU endast till en särskild 

avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden.  
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Behovet av ett omhändertagande kan vara brådskande och det är inte alltid möjligt att 

avvakta att nämnden eller ett utskott inom nämnden sammankallas för att fatta ett omhänder-

tagandebeslut. Beslut måste omgående kunna fattas i ett akut läge för att hindra att enskilda 

far illa. Detta behov är i första hand tillgodosett genom att socialnämndens ordförande har en 

i lag direkt angiven rätt att fatta sådana beslut, så kallad kompletterande beslutanderätt. 

Ordföranden kan därmed fatta beslut enligt 6 § 2 st, 11 § 3 st, 27 § 2 st LVU samt enligt 13 § 

2 st LVM utan ett förordnande av socialnämnden.  

 

Nämnden bör fördela beslutanderätten så att det alltid finns någon som lätt kan nås för 

prövning av dessa beslut. Vice ordförande och övriga ordinarie ledamöter kan genom ett 

nämndbeslut förordnas kompletterande beslutanderätt. Ett förordnande är ett särskilt beslut 

som socialnämnden fattar där en namngiven person utses att fatta ett visst beslut eller ha ett 

visst ansvar.  

 

En skillnad mellan delegering enligt kommunallagen, det vill säga uppdrag att besluta på 

nämndens vägnar och ett förordnande med stöd av bestämmelserna i LVU och LVM är att 

nämnden vid delegering överlåtit beslutanderätten till delegaten. Kompletterande beslutande-

rätt innebär däremot inte att nämnden överlåtit beslutanderätten. Beslut med stöd av 

kompletterande beslutanderätt ska därför endast fattas i de fall nämndens beslut inte kan 

avvaktas. Beslut som fattas med kompletterande beslutanderätt ska, precis som delegations-

beslut anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Syftet med att beslutet anmäls är att 

nämnden ska få insyn i hur dessa ärenden handläggs. Avsikten är således inte att nämnden 

ska pröva ärendet på nytt.  

 

Kompletterande beslutanderätt kan tillämpas i följande typer av ärenden:  

 Beslut om omedelbart omhändertagande, 6 § LVU.  

 Beslut om hur vården ska anordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden, 11 § 

LVU.  

 Beslut att den unge under vårdtiden får vistas i det egna hemmet, 11 § LVU.  

 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud, 27 § LVU.  

 Begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra läkarundersökning av den unge, 

43 § LVU.  

 Begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande, 43 § LVU.  

 Beslut om omedelbart omhändertagande, 13 § LVM.  
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Den kompletterande beslutanderätten i 43 § LVU skiljer sig från de övriga bestämmelserna. 

När det gäller begäran om polishandräckning för att genomföra läkarundersökning har 

endast ordföranden möjlighet att fatta beslut enligt kompletterande beslutanderätt. Det följer 

av 43 § 1 p LVU och det finns ingen möjlighet att förordna annan ledamot eller tjänsteperson. 

Enligt 43 § 2 p LVU har ledamot samt tjänsteperson som nämnden förordnat kompletterande 

beslutanderätt. Det innebär att det även krävs ett särskilt förordnande för ordföranden. 

Bestämmelsen anger även att tjänstepersoner kan förordnas.  

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet förväntas inte ge några ekonomiska konsekvenser då det handlar om att förordna 

beslutanderätt till ledamöter och tjänstepersoner.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-30 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Socialchef  
Områdeschef myndighet  
Enhetschef barn och unga  
Enhetschef vuxenenheten  
Enhetschef biståndsenheten  
 
 

 
 
 
Catrin Josephson  
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar om att ge särskilda ledamöter och tjänstepersoner kompletterande 
beslutanderätt. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Ulrika Brugård 
Socialt ansvarig socionom 

Tjänsteskrivelse 
2021-10-19 

Diarienummer 
SN-2021/124 

   

 

Socialnämnden 

Regler för föreningsbidrag inom det sociala området 

 
Förslag till beslut 
1. Socialnämnden antar ”Regler för föreningsbidrag ideella föreningar, stiftelser och 

organisationer inom det sociala området. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Av 2 kap. 1 § KL följer att kommunen får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse, 
vilket har ansetts innebära att kommunen även får lämna bidrag till föreningar om förenings-
verksamheten syftar till att uppfylla ett allmänintresse. Ideella föreningar, organisationer som 
verkar inom det sociala området är viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen, som kan stärka 
demokrati och öka delaktighet samt minska utanförskap. Reglerna för föreningsbidrag har 
tagits fram för att förenkla ansökning och handläggning samt att tydliggöra vilka föreningar 
och verksamheter som kan vara aktuella för bidrag från socialnämnden. I socialnämndens 
beslut § 46 2021-05-27 föreslås kommunstyrelsen anta regler för föreningsbidrag. Kommun-
styrelsen, beslut § 152, skickar tillbaka ärendet till socialnämnden för behandling och beslut.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslagna bidragsregler innebär inte i sig några ekonomiska konsekvenser för socialnämn-
den, men ger ett ramverk att hantera ärendena. Socialnämnden kommer att fatta beslut om 
varje enskild ansökan och prövar då de ekonomiska konsekvenserna utifrån nämndens 
ekonomiska förutsättningar. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-10-19 Regler för föreningsbidrag inom det sociala området 
Tjänsteutlåtande 2021-08-04 – Regler för föreningsbidrag inom det sociala området, KS-
2021/455  
Kommunstyrelsen beslut § 152, Regler för föreningsbidrag. 
Tjänsteutlåtande 2021-04-29 – Regler för föreningsbidrag  
Socialnämndens beslut § 46 2021-05-27 – Regler för föreningsbidrag  
Regler för föreningsbidrag 2021-05-27 
 
Beslutet ska skickas till 
Socialchef     Kvalitets- och utvecklingschef 
Områdeschefer, VOK    Administrativ chef, VOK  
Ekonomikontoret    Förvaltningsekonom  
 
Catrin Josephson  

Socialchef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Ärendet gäller beslut om regler till ideella föreningar. I nästa led kan det att förening ansöker 
om bidrag för att tex kunna ge stöd till barn. Då kan beslutet komma att påverka barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 11 (13)  
Sammanträdesdatum  
2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 152   Dnr: KS-2021/455 

Regler för föreningsbidrag inom det sociala området  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen skickar tillbaka ärendet till socialnämnden för behandling och beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Av 2 kap. 1 § KL följer att kommunen får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse, 
vilket har ansetts innebära att kommunen även får lämna bidrag till föreningar om 
föreningsverksamheten syftar till att uppfylla ett allmänintresse. Socialnämnden har bett 
kommunstyrelsen att anta regler för föreningsbidrag på det sociala området, vilket är bidrag 
som socialnämnden beslutar om.  

Underlag för beslut 
Ordförandeförslag 2021-09-10 
Tjänsteutlåtande 2021-08-04  
Socialnämndens beslut § 46 2021-05-27 
Tjänsteutlåtande från socialnämnden 2021-04-29 
Regler för föreningsbidrag 2021-05-27 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
Socialchef 
Handläggare 
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Handläggare 
Ulrika Brugård 
Socialt ansvarig socionom 

Tjänsteskrivelse 
2021-08-04 

Diarienummer 
KS-2021/455 

   

 

Kommunstyrelsen 

Regler för föreningsbidrag inom det sociala området 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar ”Regler för föreningsbidrag ideella föreningar, stiftelser och 
organisationer inom det sociala området. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Reglerna för föreningsbidrag har tagits fram för förenkla ansökning och handläggning samt 
att tydliggöra vilka föreningar och verksamheter som kan vara aktuella för bidrag från 
socialnämnden. Hänvisar till socialnämndens beslut § 46 2021-05-27 och tjänsteutlåtande 
2021-04-29 – Regler för föreningsbidrag, samt bilaga Regler för föreningsbidrag 2021-05-27. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslagna bidragsregler innebär inte i sig några ekonomiska konsekvenser för 
socialnämnden, men ger ett ramverk att hantera ärendena. Socialnämnden kommer att fatta 
beslut om varje enskild ansökan och prövar då de ekonomiska konsekvenserna utifrån 
nämndens ekonomiska förutsättningar. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-08-04 – Regler för föreningsbidrag inom det sociala området 
Socialnämndens beslut § 46 2021-05-27 – Regler för föreningsbidrag 
Tjänsteutlåtande 2021-04-29 – Regler för föreningsbidrag 
Regler för föreningsbidrag 2021-05-27 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommundirektör 
Socialchef  
Ekonomichef 
Kvalitets och utvecklingschef  
Områdeschefer, VOK  
Socialt ansvarig socionom  
Förvaltningsekonom  
Administrativ chef, VOK  
 

 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Ärendet gäller beslut om regler till ideella föreningar. I nästa led kan det att förening ansöker 
om bidrag för att tex kunna ge stöd till barn. Då kan beslutet komma att påverka barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 6 (16)  
Sammanträdesdatum  
2021-05-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 46   Dnr: SN-2021/124 
 

Regler för föreningsbidrag  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget om regler för föreningsbidrag till 
ideella föreningar, stiftelser och organisationer inom det sociala området, med ändringarna 
att bedömningspunkten om att tänka nytt kring hur man kan hantera olika typer av 
samhällsbehov tas bort, samt att meningen ”Vi förutsätter också att alkohol och droger ej 
nyttjas i anslutning till föreningens verksamhet” läggs till. 

Yrkanden 
Fredrik Rosenbecker (V) yrkar, med bifall från Britt-Louise Gunnar (S), Sten Arnekrans (M) 
och Kerstin Eskhult (C), att bedömningspunkten att tänka nytt kring hur man kan hantera 
olika typer av samhällsbehov tas bort.  
 
Lotta Wiström (L) yrkar, med bifall från Britt-Louise Gunnar (S), Fredrik Rosenbecker (V), 
Sten Arnekrans (M), Kerstin Eskhult (C) och Monica Lövgren (SD), att meningen ”Vi 
förutsätter också att alkohol och droger ej nyttjas i anslutning till föreningens verksamhet” 
läggs till i reglerna. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslag till beslut tillsammans med ändringarna att bedömningspunkten om 
att tänka nytt tas bort samt att meningen ”Vi förutsätter också att alkohol och droger ej nyttjas 
i anslutning till föreningens verksamhet” läggs till mot avslag, och finner att nämnden bifaller 
förslaget samt ändringarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Reglerna för föreningsbidrag har tagits fram för att förenkla ansökning och handläggning 
samt att tydliggöra vilka föreningar och verksamheter som kan vara aktuella för bidrag från 
socialnämnden. 
 
Reglerna kommer att kompletteras med rutiner och målet är att ansökningarna från och med 
2022 kan göras och hanteras genom den e-tjänst kommunen har för att hantera 
föreningsbidrag inom Kultur- och fritidskontoret. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-29 
Regler för bidrag till ideella föreningar, stiftelser och organisationer inom det sociala området 
– förslag 2021-05-03 
 
Ulrika Brugård, socialt ansvarig socionom, och Catrin Josephson, socialchef, informerar. 

Comfact Signature Referensnummer: 14803SE
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  Socialnämnden 

 
PROTOKOLL 7 (16)  
Sammanträdesdatum  
2021-05-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Områdeschefer, VOK 
Socialt ansvarig socionom 
Ekonomikontoret 
Förvaltningsekonom 
Administrativ chef, VOK 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 14803SE
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Handläggare 
Ulrika Brugård 
Socialt ansvarig samordnare 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-29 

Diarienummer 
SN-2021/124 

   

 

Socialnämnden 

Regler för föreningsbidrag 

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget om regler för föreningsbidrag till 
ideella föreningar, stiftelser och organisationer inom det sociala området. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Reglerna för föreningsbidrag har tagits fram för förenkla ansökning och handläggning samt 
att tydliggöra vilka föreningar och verksamheter som kan vara aktuella för bidrag från 
socialnämnden. 
 
Reglerna kommer att kompletteras med rutiner och målet är att ansökningarna från och med 
2022 kan göras och hanteras genom den e-tjänst kommunen har för att hantera förenings-
bidrag inom Kultur- och fritidskontoret. 
 
Bakgrund 
Ideella föreningar, organisationer som verkar inom det sociala området är en viktig aktör 
inom välfärdsutvecklingen, kan stärka demokrati och öka delaktighet och minska utanför-
skap. De är ett viktigt komplement till de insatser som görs av skola, socialtjänst och andra 
myndigheter. 
 
Med förening menas här ideell förening, stiftelse, organisation eller samfund, som inte är 
vinstdriven utan ska vara av idéburen karaktär. 
 
Stöd till social förening kan ges till förening som har som främsta syfte att stödja människor 
som är i behov av samhällets stöd. Därutöver kan föreningen verka för ökat engagemang i 
sociala frågor, förbättrad folkhälsa, minska utsatthet, förtryck och våld i samhället, öka 
integration och acceptans för olika grupper i samhället. 
 
Det kan till exempel vara att driva träffpunkt, genomföra fritidsaktiviteter, ge utbildning och 
information eller ge stöd till anhöriga. Det kan gälla både löpande verksamhet, kurser eller 
särskilda aktiviteter och arrangemang. 
 
Föreningsbidraget är ett engångsstöd. Ansökan kan göras därefter för ny aktivitet eller 
period. 
 
Socialnämnden har sedan tidigare hanterat ansökningar från föreningar och beviljat bidrag. 
Utöver ” Regler för tillfälligt föreningsbidrag avseende ensamkommande som fyller 18 år 
under pågående asylprocess” KS-2018/517 har det dock saknats regler och rutiner för 
hanteringen. Knivsta kommun har Regler för föreningsbidrag inom Kultur- och Fritidsnämn-
dens område, KS-2019/389, för barn-, unga-, pensionärsföreningar och kulturarrangemang. 
De föreslagna reglerna är i linje med de som är framtagna för kultur- och fritidsnämnden, 
men anpassade för socialnämndens område”.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslagna bidragsregler innebär inte i sig några ekonomiska konsekvenser för socialnämn-
den, men ger ett ramverk att hantera ärendena. Socialnämnden kommer att fatta beslut om 
varje enskild ansökan och prövar då de ekonomiska konsekvenserna utifrån nämndens 
ekonomiska förutsättningar. Framöver är det lämpligt att avsätta en summa i årsbudgeten för 
föreningsbidrag. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-29 
Regler för bidrag till ideella föreningar, stiftelser och organisationer 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Områdeschefer, VOK 
Socialt ansvarig socionom 
Ekonomikontoret 
Förvaltningsekonom 
Administrativ chef, VOK 
 
 
 
 
 
Catrin Josephson 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Ärendet gäller beslut om regler till ideella föreningar. I nästa led kan det att förening ansöker 
om bidrag för att tex kunna ge stöd till barn. Då kan beslutet komma att påverka barn.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Regler för bidrag till ideella föreningar, 
stiftelser och organisationer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dokumenttyp: Regler 
Diarienummer: SN-2021/124 
Beslutande nämnd: Socialnämnden 
Beslutsdatum: 2021-05-27 
Giltighetstid: 2021-05-27 

Dokumentansvarig: Socialchef 
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Föreningsbidrag till ideella föreningar, stiftelser och organisationer  
Stöd till social förening kan ges till förening som har som främsta syfte att stödja 

människor som är i behov av samhällets stöd. Verka för ökat engagemang i 

sociala frågor, förbättrad folkhälsa, minska utsatthet, förtryck och våld i sam-

hället, öka integration och acceptans för olika grupper i samhället. Stödet finns för 

verksamhet till barn och unga, vuxna under 65 år och för verksamhet till personer 

över 65 år. 

Det kan till exempel vara att driva träffpunkt, genomföra fritidsaktiviteter, ge 

utbildning och information eller ge stöd till anhöriga. Det kan gälla både löpande 

verksamhet, kurser eller särskilda aktiviteter och arrangemang. Föreningsbidraget 

är ett engångsstöd. Ansökan kan göras därefter för ny aktivitet eller period. 

 

För att beviljas bidrag förutsätts att alkohol och droger inte nyttjas i anslutning till 

föreningens verksamhet. 

Med förening menas här ideell förening, stiftelse, organisation eller samfund, som 

inte är vinstdriven utan ska vara av idéburen karaktär. 

 

Bedömning av ansökan  
Vid bedömningen av ansökningar utgår Socialnämnden från att den totala fördel-

ningen av stödet i så hög grad som möjligt ska bidra till ett brett och tillgängligt 

utbud, för så många som möjligt. 

 

Föreningen måste uppfylla dessa krav för att kunna söka stödet: 
 Föreningen är demokratiskt uppbyggd. 

 Föreningen får inte vara vinstdriven utan ska vara av idéburen karaktär, till 

exempel vara en ideell förening eller stiftelse. 

 Den verksamhet föreningen söker bidrag för ska i huvudsak rikta sig till 

invånare i Knivsta kommun. 

 Föreningens verksamhet ska bygga på principen om alla människors lika 

värde. Diskriminering enligt diskrimineringslagen får inte förekomma. 

 Föreningens särintresse får inte stå i strid med kommunens riktlinjer 

och/eller gällande lagstiftning. 

 All verksamhet ska vara drogfri och föreningen får inte bedriva 

verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller droger. 

 Föreningens ekonomi och bokföring ska följa bokföringslagens krav. 

Ekonomi och bokföring ska granskas av en revisor som är fristående från 

föreningens styrelse. Föreningen får inte ha skulder till en statlig 

myndighet. 

 Föreningen ska ha beredskap för att löpande kunna föra en dialog med 

kommunen och socialnämnden om den verksamhet man fått bidrag för. 
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Socialnämnden gör en bedömning av alla föreningar som söker stöd. 
Bedömning utgår från att föreningen 

 Bedriver en verksamhet som är till nytta inom verksamhetsområdet eller 

som kompletterar nämndens egen verksamhet 

 Har en verksamhet som harmonierar med nämndens mål och 

inriktningsdokument 

 Har en verksamhet som håller en hög kvalitet 

 

Stödets storlek 
Stödets storlek varierar och bestäms utifrån varje förenings verksamhet. Det finns 

inga fastslagna max- eller minimibelopp. 

 

Återbetalning av bidrag och avstängning 
Socialnämnden har rätt att stoppa bidrag till förening om: 

Bidrag används i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än som 

uppgivits i ansökan. 

 

Föreningen eller verksamheten avviker från villkoren i de allmänna förutsättnin-

garna. Vid bedrägligt lämnade uppgifter kan polisanmälan göras om nämnden så 

beslutar. 

 

Ansökan och information 
Ansökan om görs alltid före projektets eller aktivitetens genomförande. För sent 

inkommen ansökan behandlas inte. Föreningen kan söka bidrag för nästkomman-

de ett- eller treårsperiod. Det går inte att söka bidrag retroaktivt. 

 Ansökan lämnas in via e-tjänst, E-serve, som finns på kommunens 

hemsida. 

 Ansökan senast sista mars och sista september 

 Under april respektive oktober bereds ansökan för beslut 

 Komplettering kan krävas 

 Beslut tas i maj respektive november socialnämnd 

 Vid beviljad ansökan görs utbetalning inom en månad från beslut. Beslut 

kan tas om deltutbetalningar.  
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Ansökan ska innehålla: 

 Syfte och mål 

 Tidsram som ansökan avser 

 Beskrivning av målgrupp 

 Beskrivning av de viktigaste momenten och eller aktiviteterna 

 Beskrivning av metod/arbetssätt  

 Beskrivning av arbete med integrations- mångfalds- jämlikhets- och 

jämställdhetsfrågor 

 Beskrivning av hur verksamheten ska följas upp och redovisas till nämnd 

 Budget 

 Verksamhetsbeskrivning 

 Stadgar 

 Årsmötesprotokoll (från senaste årsmötet) 

 Verksamhetsberättelse (från föregående år) 

 Bokslut (från föregående år) 

 Revisionsberättelse (från föregående år) 

 Verksamhetsplan med styrelseförteckning 

 Föreningens organisationsnummer 

 Föreningens kontonummer för eventuell utbetalning 

Redovisning 
Redovisning ska göras skriftligt av hur bidraget har använts. Lämnas in inom två 

månader från slutdatum för den tidsram som ansökan och det beviljade förenings-

stödet avser. 
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Handläggare 
Karin Allard 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-04 

Diarienummer 
SN-2021/229 

   

 

Socialnämnden 

Uppföljning av internkontrollområde rättssäkerhet IFO barn och 
unga 

 
Förslag till beslut: 
1. Socialnämnden tar emot rapporten Uppföljning av internkontrollområde rättssäkerhet IFO 

barn och unga.  

2. Socialnämnden bedömer att utförd kontroll av kontrollområde Rättssäkerhet IFO barn 
och unga i nämndens interna kontrollplan för 2021 i tillräcklig hög grad har utrett 
omständigheterna inom aktuellt kontrollområde.  

3. Socialnämnden beslutar att vård- och omsorgskontoret ska arbeta med de 
åtgärdspunkter och utvecklingsområden som presenteras i rapporten Uppföljning av 
internkontrollområde rättssäkerhet IFO barn och unga och att kontoret återkommer med 
en rapport om det arbetet på nämndens sammanträde i juni 2022.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Det är tydligt att enheten för barn och unga har arbetat med de utvecklingsområden och 
åtgärdspunkter som identifierades vid förra årets uppföljning av rättssäkerhet inom enheten.1 
Det område där den tydligaste förbättringen syns är inom dokumentationen och 
handläggningen av omedelbara skyddsbedömningar. Inom ramen för denna uppföljning har 
ett antal utvecklingsområden och åtgärdspunkter dock identifierats, vilka verksamheten 
behöver arbeta med. Dessa utvecklingsområden och åtgärdspunkter handlar framförallt om 
formaliakrav vid dokumentationen av omedelbara omhändertaganden enligt lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),2 samt vid omedelbara skyddsbedömningar 
enligt socialtjänstlagen3, samt handläggnings- och utredningstider.  
 
Bakgrund 
Inför framtagandet av socialnämndens internkontrollplan 2021 genomfördes en riskanalys 
med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömdes att risken att 
myndighetsutövningen mot enskilda inte är rättssäker vid enheten för Barn och Unga 
behövde följas upp. Under hösten 2020 genomfördes en liknande uppföljning där brister 
inom enheten identifierades. Socialnämnden hade bland annat denna uppföljning i åtanke 
under riskanalysen inför 2021.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 

                                                
1 Uppföljning av rättssäkerheten inom myndighetsutövningen mot barn och unga, SN-2020/353. 
2 Se 6 § Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
3 Se 11 kapitlet 1 a § socialtjänstlagen. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-04 
Rapporten Uppföljning av internkontrollområde rättssäkerhet IFO barn och unga. 
 
 
 
 
 
 
Catrin Josephson  
Socialchef 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Områdeschef myndighet vid Vård- och omsorgskontoret  
Kommunstyrelsen  
Verksamhetscontroller 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Uppföljningen genomförs för att främja och kvalitetssäkra rättssäkerheten vid 
myndighetsutövningen mot barn och unga. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Syftet med att redovisa de brister som identifierats är att bidra till barn och ungas rätt till en 
rättssäker myndighetsutövning. 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Inledning  
Inför framtagandet av Socialnämndens interna kontrollplan 2021 genomfördes en riskanalys med nämndens 

arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömdes att risken att myndighetsutövningen mot enskilda inte är rättssäker vid 

enheten för Barn och Unga behövde följas upp. Med anledning av det har denna uppföljning genomförts.  

Kontrollmoment: Uppföljning av rättssäkerheten inom myndighetsutövningen mot barn och unga.  

 

Syfte  

Syftet med denna uppföljning är att följa upp huruvida myndighetsutövningen mot enskilda är rättssäker vid 

enheten för Barn och unga.  

 

Bakgrund och genomförande  

Under hösten 2020 genomfördes en liknande uppföljning av rättssäkerheten vid enheten för Barn och unga.1 Inom 

ramen för den uppföljningen identifierades utvecklingsområden och åtgärdspunkter, vilka Socialnämndens 

verksamhet enheten för Barn och unga har behövt arbeta med. Socialnämnden beslutade att verksamheten skulle 

återkomma med en rapport om arbetet med åtgärdspunkterna till nämndens sammanträde i maj 2021.2 Dessa 

utvecklingsområden och åtgärdspunkter handlade framförallt om formaliakrav vid omedelbara omhändertaganden 

enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga,3 samt vid omedelbara skyddsbedömningar enligt 

socialtjänstlagen4 utredningstider och enhetens arbete med egenkontroller. Inför internkontrollplanen 2021 hade 

Socialnämnden bland annat denna uppföljning i åtanke, med hänsyn till de brister som hade uppmärksammats i 

och med den. Nämnden ville att en liknande uppföljning skulle genomföras under 2021 för att utreda om åtgärder 

hade vidtagits – vilket är bakgrunden till den här uppföljningen.  

 

Den här uppföljningen har genomförts med följande metoder:  

 Statistik har samlats in från Kolada5 och verksamhetssystemen Procapita och Viva. 

 Stickprov har utförts av verksamhetscontroller och socialt ansvarig socionom.  

 Enhetens skriftliga rutiner för egenkontroller av rättssäkerhet har begärts in och granskats. 

 Intervju med enhetschefen vid enheten för Barn och unga har genomförts.  

 

Resultat 

 

Omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 6 

Barn och unga i Sverige har rätt till en trygg uppväxt. Om de riskerar att utvecklas ogynnsamt har samhället ett 

ansvar att ge det skydd och stöd som behövs. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är ett 

komplement till socialtjänstlagen, när frivilliga åtgärder inte är möjliga. Ett omhändertagande med stöd av LVU är 

ett mycket ingripande beslut, både för den unge och den unges familj, och är en åtgärd som endast får vidtas om 

det finns tungt vägande skäl. Den utredning som ligger till grund för omhändertagandet ska det ställas höga krav 

på.7 Mot bakgrund av det har Socialnämndens beslut om omedelbart omhändertagande granskats, dels genom att 

ett par av de senaste besluten har jämförts mot hur förvaltningsrätten har bedömt nämndens beslut, dels genom att 

dokumentationen av dessa beslut har gåtts igenom. Av de senaste besluten om omedelbart omhändertagande enligt 

                                                           
1 Uppföljning av rättssäkerheten inom myndighetsutövningen mot barn och unga, SN-2020/353.  
2 Verksamheten har dock inte rapporterat detta vid något av nämndens sammanträden under perioden maj till oktober 2021.  
3 Se socialstyrelsens Handbok för socialtjänsten LVU. 
4 Se 5 kapitlet 4 § SOSFS 2014:5. 
5 Kolada ägs av föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting är medlemmar i föreningen. I Kolada finns en gemensam ingång till nyckeltal för resurser, volymer och kvalitet i 

kommuners och regioners verksamheter. 
6 Se 6 § Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.  
7 Se Socialstyrelsens LVU Handbok för socialtjänsten. 
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LVU som granskats fastställde förvaltningsrätten Socialnämndens beslut i båda fallen. Dessa beslut togs under 

slutet av 2020. 

 

I båda fallen saknas dokumentation i de elektroniska akterna gällande besluten om omedelbart omhändertagande 

enligt LVU.8 I de fysiska akterna finns det däremot beslutsblanketter om omedelbart omhändertagande, samt 

utredningar. Utredningarna är dock skrivna på dokument där det saknas beskrivningar av vilken typ av dokument 

det är. Det framkommer heller inga uppgifter om vem som skrivit utredningarna. Att besluten underställs 

förvaltningsrätten finns endast korrekt dokumenterat i det ena fallet. I båda fallen saknas dokumentation om när 

besluten fastställdes av förvaltningsrätten. I det ena fallet fanns ingen dokumentation i den fysiska akten om att 

beslutet fastställts av förvaltningsrätten, utan det finns endast i syskonets fysiska akt. I båda fallen saknas också 

dokumentation om ansökan om LVU9 till förvaltningsrätten i både de fysiska och elektroniska akterna.   

 

Orosanmälningar  

Enligt socialtjänstlagen ska beslut om att inleda eller inte inleda utredning fattas inom 14 dagar efter det att en 

anmälan har inkommit, om det inte finns synnerliga skäl.10 Enheten för Barn och unga följer upp att de 

orosanmälningar som inkommer till enheten handläggs inom 14 dagar.  

 

Under första halvåret av 2021 inkom 404 anmälningar till enheten, varav 94 procent blev handlagda inom 14 

dagar. Under första halvåret av 2020 inkom 396 anmälningar, varav 91 procent blev handlagda inom 14 dagar. 

Eftersom handläggningstiderna för orosanmälningar har minskat, samtidigt som antalet anmälningar har ökat 

framstår det som att effektiveten inom detta område har ökat.  

 

Utredningstid  

Det framgår av socialtjänstlagen att en utredning enligt denna lag ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast 

inom fyra månader.11 Nedan finns en sammanställning av utredningstiden vid Enheten för barn och unga.12 

 

År: 2018 2019 2020 2021 

Antal dagar:  130 107 111 136 
 

Tabell 1, Utredningstid i antal dagar från påbörjad till avslutad utredning, 

inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde för Knivsta kommun.  

 

Under första halvåret av 2021 slutfördes 228 utredningar vid Enheten för Barn och unga i Knivsta. Jämfört med 

2020 är det en markant ökning, då 145 utredningar avslutades under första halvåret. Av de utredningar som 

avslutades under första halvåret av 2021 pågick 50 % under mer än 122 dagar och 13 % mer än 200 dagar. 

Utredningstiderna sträckte sig från 7 till 402 dagar.13 

 

Enhetschefen känner till att enhetens utredningstider är för långa. Han beskriver att de under det senaste året har 

haft ett högre inflöde av ärenden än vanligt, framförallt under hösten 2020. Samtidigt har enheten haft en hög 

personalomsättning. I början av 2021 bytte enheten verksamhetssystem, vilket tagit mycket av enhetens resurser. 

Dessa faktorer har tillsammans inneburit påfrestningar för enheten och att handläggningstiderna är för långa. 

Enhetschefens förhoppning är att enheten kommer hålla utredningstiderna under 2022. Han beskriver att 

                                                           
8 Se 6 § Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
9 Se 4 § Lag med särskilda bestämmelser om vård och unga.  
10 Enligt 11 kapitlet 1 a § andra stycket socialtjänstlagen.  
11 Enligt 11 kapitlet 2 § andra stycket socialtjänstlagen.  
12 Statistiken som presenteras är hämtad från enhetens verksamhetssystem.  
13 Eftersom verksamheten bytt verksamhetssystem under året är denna statistik inhämtad från båda systemen, vilket kan påverka 

utfallet i viss utsträckning. Tillförlitligheten i den här statistiken bedöms ändå vara relativt hög. 
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förutsättningarna är bättre nu än för ett år sedan. De har haft ett lägre inflöde under hösten 2021 genomfört med 

hösten 2020, samtidigt som de har högre bemanning och mer erfaren personal nu än då.  

 

Stickprov 

Stickproven utfördes i augusti 2021 och fokuserade på 11 slumpmässigt utvalda omedelbara skyddsbedömningar 

och samtliga beslut om att avsluta vård enligt LVU som tagits under det senaste året.14 Under det senaste året hade 

tre beslut tagits om att avsluta vård enligt LVU. Inom ramen för stickproven undersöktes framförallt att alla 

formella lagkrav var uppfyllda för bedömningarna. Bedömningen av stickproven grundar sig på Socialstyrelsens 

LVU Handbok för socialtjänsten, SOSFS 2014:5 och SOSFS 2014:4. 15 

 

Enligt SOSFS 2014:5 ska dokumentationen av en omedelbar skyddsbedömning enligt 11 kap. 1 a § SoL innehålla 

uppgifter om:  

1. vilken bedömning som har gjorts av barnets eller den unges behov av omedelbart skydd, 

2. vilka faktiska omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för nämndens bedömning, 

3. när bedömningen har gjorts, och 

4. namn och befattning eller titel på den som har gjort bedömningen.16  

 

I stickprovskontrollen undersöktes om punkt 1-4 ovan var uppfyllt. Skyddsbedömningen ska göras samma dag som 

anmälan kommer in eller senast dagen efter om anmälan kommer in sent den dagen, vilket kontrollerades.17 Om ett 

barn kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, eller bevittnat våld eller andra övergrepp av 

eller mot en närstående, ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp, vilket 

också undersöktes.18 

                 

Resultat och analys av stickprov - omedelbar skyddsbedömning: 

 Vilka faktiska omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för nämndens bedömning 

framgår i tio fall men framgår inte i ett fall. I det fallet där detta inte framgår har man endast hänvisat till att 

en pågående utredning finns.19 

 I två av fallen framkommer uppgifter om våld i nära relation. I det ena fallet inleds utredning omgående. I 

det andra fallet inleds ingen formell utredning men inom ramen för förhandsbedömningen gör 

socialsekreterare ändå en mindre informell utredning där kontakt tas med både vårdnadshavare och den 

unge.  

 Jämfört med den uppföljning som genomfördes under 2020 har en tydlig förbättring identifierats. Vid 

uppföljningen 2020 uppfyllde endast en av de tio granskade förhandsbedömningarna samtliga formella 

krav. I årets uppföljning uppfyller nio av elva de formella kraven.  

 Övrigt: under året har enheten bytt verksamhetssystem från Procapita till Viva. De skyddsbedömningar 

som hade gjorts sedan det nya verksamhetssystemet införts var svårare att följa upp då orosanmälningar 

inte följde med utskriften av övrig dokumentation. Enheten känner till detta och beskriver att de arbetar för 

att lösa problemet.  

 

 

                                                           
14 Se Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Vi utgick från 11 slumpmässigt utvalda förhandsbedömningar 

och undersökte de omedelbara skyddsbedömningarna som hade gjorts i samband med dessa, se 5 kapitlet 2-4 § SOSFS 2014:5 om 

Förhandsbedömning enligt SoL och Omedelbar skyddsbedömning enligt SoL.  
15 Se SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, 

LVU, LVM och LSS och SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. 
16 Se 5 kapitlet 4 §.  
17 Se prop. 2012/13:10 s. 60. 
18 Se 6 kapitlet 1 § SOSFS 2014:4.                                
19 Vilka faktiska omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för nämndens bedömning kan framgå av journalen 

i de pågående utredningarna, men detta har inte kontrollerats inom ramen för denna uppföljning.  
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Beslut om att avsluta vården enligt LVU  

Följande undersöktes: om ett formellt beslut hade fattats om att vården skulle upphöra,20 om bedömningen att 

avsluta vården utgick från det vårdbehov som ursprungligen var anledningen till vård enligt LVU,21 att 

tyngdpunkten i eventuell "hemtagningsutredning"22 låg på de aktuella förhållandena och hur dessa förhöll sig till 

den unges eventuella vårdbehov. Om den unge var över 18 år och vården utgick från den unges miljö ska det 

istället framgå när och av vilka skäl insatsen hade avslutats. Samt att det bör finnas en bedömning av i vilken 

utsträckning målet/målen med insatsen hade uppnåtts sammanfattat i en slutanteckning.23 

 

Resultat och analys av stickprov - beslut om att avsluta vården enligt LVU:  

 Samtliga formella krav för handläggningen av besluten att avsluta vården enligt LVU var uppfyllda.  

 Enligt uppgift har enheten börjat med att skriva en slutanteckning med bedömning av i vilken utsträckning 

målet/målen med insatsen hade uppnåtts, detta formuleras dock endast i termer av att det bör finnas i 

Socialstyrelsens Handbok för socialtjänsten LVU.24 Denna uppgift har endast frågats efter men ingick inte i 

stickprovskontrollen.  

 

Genomgång av enhetens rutiner för egenkontroll  

Den som bedriver socialtjänst ska utöva egenkontroll med den frekvens och i den omfattning som krävs för att 

säkra verksamhetens kvalitet. Enligt socialstyrelsens allmänna råd kan egenkontrollerna innefatta exempelvis 

granskning av journaler, akter och annan dokumentation.25 Enheten har skriftliga rutiner för egenkontroller som är 

bra och de har en tydlig ansvarsfördelning där medarbetarna vet vem som ska göra vad inom enhetens arbete med 

egenkontroller.26 

 

Under året har enheten skapat en tydlig struktur för egenkontroller av skyddsbedömningar, genom slumpmässiga 

stickprov. Tidigare utfördes endast egenkontroller på de skyddsbedömningar som genomfördes på nytillkomna 

ärenden, men nu har de en systematik som innebär att egenkontroller även sker i pågående ärenden. Enheten har 

också ett system för att ta tillvara på de eventuella avvikelser som upptäcks i och med egenkontrollerna.  

Under året har ett kvalitetsråd införts inom enheten, där medarbetare diskuterar sådant som avvikelser. 

Enhetschefen har valt att endast medarbetarna ska delta i kvalitetsrådet och inte enhetens ledning, då bedömningen 

är att detta främjar transparens i medarbetarnas diskussioner.  

 

Enheten har inte kommit lika långt när det gäller egenkontroller på genomförda utredningar som 

förhandsbedömningar, men planerar för att genomföra även sådana egenkontroller.  

 

Slutsatser, utvecklingsområden och åtgärdspunkter 
Det är tydligt att enheten arbetat med de utvecklingsområden och åtgärdspunkter som identifierades vid förra årets 

uppföljning av rättssäkerhet inom enheten.27 Det område där den tydligaste förbättringen syns är inom 

dokumentationen och handläggningen av de omedelbara skyddsbedömningarna. Enheten beskriver att de har 

                                                           
20 Detta gäller inte om den unge är över 18 år och anledningen till vården var ett så kallat ”miljöfall” enligt 2 § Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga. 
21 Vården utgår från 2 § och/eller 3 § Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
22 Se Socialstyrelsens Handbok för socialtjänsten LVU sid. 224.  
23 Se Socialstyrelsens Handbok för socialtjänsten LVU sid. 217-222. 
24 Se socialstyrelsens Handbok för socialtjänsten LVU sid. 218. 
25 Se 5 kapitlet 2 § SOSFS 2011:9.  
26 Dessa rutiner har inte ändrats sedan uppföljning av enheten genomfördes under 2020 (se SN-2020/353). Då ingenting av 

betydelse för egenkontrollerna ändrats i lagstiftning eller författningar görs samma bedömning av enhetens skriftliga rutiner för 

egenkontroll som 2020.  
27 Uppföljning av rättssäkerheten inom myndighetsutövningen mot barn och unga, SN-2020/353. 
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skapat tydliga rutiner kring egenkontroller av skyddsbedömningarna. En förbättring vid handläggningen av beslut 

om att avsluta vård enligt LVU har också uppmärksammats.  

 

Ett antal utvecklingsområden och åtgärdspunkter har dock identifierats, vilka Socialnämndens verksamhet enheten 

för Barn och unga behöver arbeta med. Det som listas nedan är områden där brister har identifierats inom enheten.   

 

Åtgärdspunkter:  

 

 Omedelbart omhändertagande samt ansökan enligt LVU 

För en rättssäker handläggning behöver samtlig dokumentation vid omedelbara omhändertaganden och 

ansökningar enligt LVU vara korrekta. Beslut och datum för ansökningar etc. ska registreras rätt, bland 

annat för att det ska vara möjligt att följa och granska handläggningen. Det som finns dokumenterat i den 

fysiska akten behöver överensstämma med vad som dokumenteras i den elektroniska akten i 

verksamhetssystemet. 28  

 

 Skyddsbedömningar 

För att enheten ska arbeta i enlighet med gällande lagkrav behöver skyddsbedömningar göras på alla 

anmälningar som inkommer, även då de inkommer i pågående ärenden. 29 Om ett barn kan ha utsatts för 

våld eller andra övergrepp av en närstående, eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en 

närstående, ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp.30 Enheten 

behöver säkerställa att detta lagkrav efterlevs i samtliga fall. Enheten behöver också fortsätta arbeta för att 

de orosanmälningar som inkommer följer med i utskriften av dokumentation, vilket de inte gjorde när 

stickproven genomfördes.31 

 

 Utredningstider.  

Enheten ska slutföra sina utredningar senast inom fyra månader, för att följa gällande lagstiftning.32 

 

 Handläggningstider  

Enheten har sedan förra året kortat ned handläggningstiderna för de anmälningar som inkommit. Eftersom 

6 % däremot inte handläggs inom 14 dagar är det ändå en åtgärdspunkt att arbeta vidare med.33  

 

Utvecklingsområde:  

 

 Egenkontroller 

Enheten för Barn och unga har välfungerande rutiner för egenkontroller när det gäller skyddsbedömningar. 

De beskriver dock att de inte gör några egenkontroller på genomförda utredningar som helhet. Enheten 

beskriver att de ska utveckla egenkontroller för det här området.  

                                                           
28 Se 4 kapitlet 7 §, 8 § och 9 § i SOSFS 2014:5.  
29 Se 5 kapitlet 4 § SOSFS 2014:5. 
30 Se 6 kapitlet 1 § SOSFS 2014:4.                                
31 Se 4 kapitlet 7 §  SOSFS 2014:5. 
32 Enligt 11 kapitlet 2 § andra stycket socialtjänstlagen. 
33 Enligt 11 kapitlet 1 a § andra stycket socialtjänstlagen. 
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Socialnämnden 

Svar på ledamotsinitiativ om kulturombud på Estrids gård 

 
Förslag till beslut 
1. Socialnämnden anser ärendet om kulturombud på Estrids gård besvarat. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Liberalernas ledamot i Socialnämnden, Lotta Wiström, väckte ett ärende på 
nämndsammanträdet 2021-10-07 genom inlämnande av bifogat ledamotsinitiativ. Liberalerna 
föreslår nämnden ”att permanenta tjänsten som kulturombud vid vårt äldreboende på Estrids 
gård.” 
 
I pågående detaljbudgetarbete för 2022 är kulturombudets tjänst inkluderad och finansieras 
med externa medel under förutsättning att regeringen beviljar fortsatta medel för detta 
ändamål.  
 
Ärendet 
Liberalernas ledamot i Socialnämnden, Lotta Wiström, väckte ett ärende på 
nämndsammanträdet 2021-10-07 genom inlämnande av bifogat ledamotsinitiativ. Liberalerna 
föreslår nämnden ”att permanenta tjänsten som kulturombud vid vårt äldreboende på Estrids 
gård.” 
 
Socialstyrelsen har under 2020 och 2021 på regeringens uppdrag fördelat statsbidrag till 
kommunerna för att ”motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och 
omsorgen om personer med demenssjukdom”. Under 2021 har Estrids gård kunnat nyttja 
dessa medel till att finansiera personal som jobbat med aktiviteter utöver ordinarie 
verksamhet. Från och med september har detta inneburit ett specifikt kulturombud på en 75 
%-ig tjänst.  
 
Regeringen har aviserat en fortsättning på statsbidraget. Definitivt besked förväntas i 
december 2021.  
 
Kulturombudet är en positiv hälsofrämjande satsning och medför ett mervärde för de boende 
på Estrids gård genom utökade aktiviteter. Under förutsättning att regeringen beviljar 
fortsatta medel för ändamålet kommer satsningen att fortsätta. Det är en viktig del av Knivsta 
kommuns lokala värdighetsgaranti inom äldreomsorgen att de boende på Estrids gård 
erbjuds dagliga aktiviteter, vilket kulturombudet förstärker och underlättar. 
 
Eftersom tjänsten finansieras med statsbidrag planeras i dagsläget inte för inrättande av en 
permanent tjänst för ändamålet. Om nuvarande statsbidrag upphör kommer ett nytt 
ställningstagande tas rörande upplägg och finansiering.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Kulturombudet finansieras med externa medel och inverkar inte på socialnämndens budget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Ledamotsinitiativ angående att permenanta tjänsten som kulturombud på Estrids gård 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 

Catrin Josephson 

Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Kulturombudet avser verksamhet inom äldreomsorgen. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Ledamotsinitiativ angående att permanenta tjänsten som kulturombud på Estrids gård. 

 

Liberalerna föreslår nämnden: 

Att permanenta tjänsten som kulturombud vid vårt äldreboende på Estrids gård.  

 

Sammanfattning: 

Liberalerna i Knivsta vill säkerställa att tjänsten som kulturombud blir kvar vid vårt äldreboende i 

egenregi efter årsskiftet. Att det är otroligt viktigt med en meningsfull vardag för våra äldre råder det 

ingen tvivel om. Ordinarie personal i verksamheten har inte tiden att sköta detta ”på sidan om” sina 

övriga dagliga sysslor. Hälsan är starkt kopplad till en meningsfull och trivsam vardagsmiljö med ett 

bra utbud av olika aktiviteter för våra äldre och vi anser att det vore mycket olyckligt att återigen ta 

bort tjänsten kulturombud efter nyår. Det behövs en kontinuitet i verksamheten där vi säkerställer 

att kulturombudet finns kvar. Kulturombudet har tidigare varit mycket uppskattat och är så igen. Inte 

minst nu under pandemin och i efterdyningarna av densamme har detta varit viktigt. 

 

 

2021-10-04 

Lotta Wiström Ledamot i Socialnämnden (L) 
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