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1. Förkortningar 
AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område  
BBL Bidragsbrottslag (2007:612) 
BrB Brottsbalk (1962:700) 
DSL Dataskyddslagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsordning  
FB Föräldrabalk (1949:381) 
FL Förvaltningslag (2017:900) 
FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291) 
HSL Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
KL Kommunallag (2017:725) 
LOA Lag (1994:260) om offentlig anställning 
LMA Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m fl 
LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  
LUL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare  
LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga  
LOU Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
LOV Lag (2008:962) om valfrihetssystem 
LFT Lag (1997:736) om färdtjänst  
LRFT Lag (1997:735) om riksfärdtjänst 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
PSL Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110 
SKL Skadeståndslag (1972:207) 
SNIU Socialnämndens individutskott 
SoF Socialtjänstförordningar (2001:937) 
SoL Socialtjänstlag (2001:453) 
SOSFS Socialstyrelsens författningar 
TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

 

2. Chefsklassificering i Haninge kommun 
A-chef Kommundirektör 
A1-chef Förvaltningsdirektör, Förvaltningschef, 
B-chef Avdelningschef, Linjechef, Områdeschef 
C-chef Enhetschef, Verksamhetschef, Rektor 
C1-chef Gruppchef, Kontorschef, Biträdande rektor 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010%3A110
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3. Inledning 

3.1 Generella regler 
Kommunallagens (2017:725) (KL) bestämmelser 6 kap 37–40 §§ samt 7 kap 5–8 §§ reglerar möjligheten att delegera 
beslutanderätt i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden. Socialnämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en 
ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på socialnämndens vägnar i ett visst ärende eller i 
viss grupp av ärenden. Delegation innebär medgivande att annan person får fatta beslut i socialnämndens ställe. 
Detta förutsätter ett förtroendeförhållande mellan socialnämnden och delegaten. 

Delegaten måste därför försäkra sig om att det beslut som denne ämnar fatta står i överenskommelse med den 
allmänna inriktningen som socialnämnden kan ha givit uttryck för. 

Socialnämnden kan när som helst återkalla delegering. Det kan göras generellt men det kan också göras i ett särskilt 
ärende. Socialnämnden har också rätt att ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Det kan också 
tänkas förekomma att ett ärende oförmodat har fått principiell vikt och att det därför är påkallat att socialnämnden 
själv beslutar i ärendet. Socialnämnden har samma möjlighet att ingripa i vidaredelegation. 

Socialnämnden kan utöver delegationsordningen även välja att delegera i ett enskilt beslut. 

Ärenden som inte omfattas av en beslutspunkt i delegationsordningen är inte delegerade. Det innebär att det är 
socialnämnden själv som ska fatta beslut i ärendet om det inte är ett verkställighetsbeslut. 

3.2 Delegationsförbud 
Av kommunallagen 6 kap 38 § följer att beslutanderätt inte får överlåtas i följande ärenden 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning omfattning eller kvalitet 

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

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

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

• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 

3.3 Särskilda beslut som omfattas av delegationsförbud 
Socialnämndens möjligheter att delegera beslutanderätt begränsas även av delegationsförbud i 10 kap. 4 och 5 §§ 
SoL. I 10 kap. 5 § SoL har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl undantagit vissa beslut från delegationsrätten. Detta 
innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa frågor. 

Delegationsförbudet gäller: 

Beslut Lagrum 
Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning 2 kap. 3 § FB 
Lägga ned faderskapsutredning 2 kap. 7 § FB 
Inte påbörja eller lägga ned påbörjad faderskapsutredning 2 kap. 9 § FB 
Ansökan till tingsrätten om vårdnadsöverflyttning till särskild 
vårdnadshavare 

6 kap. 8 § FB 
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Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare: 
vårdnadshavaren brister i omsorgen 

6 kap. 7 § FB 

Längre tids fostran i annat enskilt hem 6 kap. 8 § FB 
Vårdnadshavaren är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden 6 kap. 8 a § FB 
Anmäla behov av ny eller särskilt förordnad vårdnadshavare 6 kap. 9 § FB 
Överflyttning av vårdnaden när barnet står under vårdnad av en eller två särskilt förordnade 
vårdnadshavare och någon av barnets föräldrar vill få vårdnaden överflyttad till sig 

6 kap. 10 § FB 

Ansöka om ändring i vårdnad enligt 6 kap. 10c § FB 6 kap. 10 c § FB 
Godkännande av avtal om att underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader 7 kap. 7 § FB 

Beslut om att väcka och föra talan för barn i mål om underhåll 7 kap. 14 § FB 
 När ett barns bästa kräver det, får socialnämnden förbjuda eller   begränsa möjligheterna för 
en person som har sitt hem inom  kommunen att i hemmet ta emot andras barn 

5 kap. 2 § SoL 

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

14 § 3 st LVU 

3.4 Beslut delegerade till socialnämndens individutskott 
Beslut som enligt 10 kap. 4-5 §§ SoL får endast delegeras till särskilt utskott. 

Beslut Lagrum 
Beslut att vidta vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten trots 
att barnets vårdnadshavare inte är överens om det 

6 kap. 13a § FB 

Beslut om placering i familjehem 4 kap. 1 § SoL eller 
11 § 1 LVU 

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

6 kap. 6 § SoL 
6 kap. 9 § SoL 

Övervägande om vård av den unge i annat hem än det egna under vårdtiden 6 kap. 8 § SoL 
Medgivande att ta emot ett barn för framtida adoption 6 kap. 6 § SoL 
Medgivande att ta emot ett utländskt barn för framtida adoption 6 kap. 12 § SoL 

Återkalla medgivande att ta emot ett utländskt barn för framtida adoption 6 kap. 13 § SoL 
Beslut om adoptionsförfarande inte ska få fortsätta 6 kap. 14 § SoL 
Ansöka hos förvaltningsrätt om vård enligt 1, 2 och 3 §§ LVU 4 § LVU 
Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § LVU 
Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge ska vistas 
under vårdtiden 

11 § 1 st LVU 

Beslut om att den unge får vistas i eget hem under vårdtiden 11 § 2 st LVU 
Övervägande om vård enligt 2 § LVU fortfarande behövs 13 § 2 st LVU 
Prövning om vård enligt 3 § LVU fortfarande behövs 13 § 3 st LVU 
Vård med stöd av LVU skall upphöra 21 § LVU 
Beslut om kontaktperson enligt (1 p) eller behandling i öppna 
former enligt 22 § LVU 

22 § 1 st LVU 

Prövning om beslut enligt LVU 22 § 1 p eller 2 p fortfarande behövs 22 § 3 st LVU 
Upphörande av beslut enligt LVU 22 § 1p eller 2 p 22 § 3 st LVU 
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Ansöka om flyttningsförbud 24 § LVU 
Övervägande om beslut om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § 1 st LVU 

Flyttningsförbud skall upphöra 26 § 2 st LVU 
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU 
Begära biträde av polismyndighet för att genomföra läkarundersökning 43 § 1 p LVU 
Beslut att hos förvaltningsrätt ansöka om vård enligt LVM 11 § LVM 
Beslut omedelbart omhändertagande 13 § LVM 

3.5 Vidaredelegation 
I de fallen kommun- eller förvaltningsdirektör är delegat får denna i sin tur uppdra åt en annan anställd i kommunen 
att besluta i sitt ställe, om inte annat anges i den specifika delegationen. 

Beslut om vidaredelegering fattas separat och framgår inte av delegationsordningen. I de fall delegaten beslutat om 
vidaredelegation ska den anställda anmäla beslut till socialnämnden. 

3.6 Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som har fattats med stöd av delegation eller vidaredelegation ska anmälas till socialnämnden. Anmälan ska ske 
vid nästkommande sammanträde och avse beslut som fattats sedan föregående sammanträde. Delegationsbeslut anslås 
inte särskilt på kommunens anslagstavla. Klagotiden för delegationsbeslut börjar från den dag då protokollet från det 
sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos socialnämnden tillkännagavs på anslagstavlan. 

3.7 Ersättare för delegat 
Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av ersättaren i de fall denna utpekas i delegationsordningen. 
Med laga förfall avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester, tjänstledighet, 
längre tjänsteresa, jäv eller liknande. 

Om ersättare inte framgår av delegationsordningen övertas delegatens beslutanderätt av den som är tillförordnad att 
hantera delegatens arbetsuppgifter. Om det inte finns någon tillförordnad för arbetsuppgifterna övertas 
beslutanderätten av delegatens närmsta chef. 

3.8 Brådskande ärenden 
Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar socialnämnden åt ordföranden att besluta på 
socialnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att socialnämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana 
beslut ska anmälas vid socialnämndens nästa sammanträde och innehålla uppgift om att ärendet var brådskande. 

3.9 Jäv 
Delegat får inte fatta beslut i ärenden där denne är jävig. Enligt kommunallagen 6 kap 28 § är en anställd eller 
förtroendevald jävig bland annat om saken angår denne själv eller närstående eller om ärendets utgång kan 
förväntas medföra synnerlig nytta eller skada för personen själv eller någon närstående. 

Jäv ska beaktas vid beslut som fattas på delegation. Det ankommer på den enskilde delegaten att beakta sin 
opartiskhet och uppge om det finns omständigheter som kan antas utgöra jäv mot denne i det enskilda beslutet. 
Föreligger en jävssituation ska annan delegat eller socialnämnden som delegerat beslutanderätten fatta beslut. 

3.10 Verkställighetsbeslut 
Verkställighet är beslut där det saknas utrymme för självständiga bedömningar i form av beslut som den anställde 
utför utifrån sin tjänst som anställd. Den anställde har inte utrymme för självständiga bedömningar utan verkställer 
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endast åtgärder utifrån redan beslutade styrdokument, avtal eller lagar. Exempel på verkställighetsbeslut är 
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och inköp enligt ramavtal. Även flertalet beslut som rör myndighetens rent 
interna förhållanden utgör ren verkställighet, till exempel fastighetsförvaltning, attest, lönesättning och övrig 
personaladministration. 

3.11 I samråd 
Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med aktuell befattningshavare 
enligt delegationsordningen. 

3.12 Personalärenden 
Delegation för personalärenden återfinns i kommunstyrelseförvaltningens delegationsordning. Beslut som delegerats 
vidare från kommunstyrelsen 

Dnr Beslut Delegat enligt vidaredelegation 
KS 2022-00334 Beslut om tillsvidareanställning eller visstidsanställning Anställande (närmaste) chef 

SN 2022-00105 Beslut om disciplinära åtgärder och avstängning B-chef 

3.13 Kompletterande beslutanderätt 
För att kunna fatta snabba beslut när så erfordras finns en direkt i lag angiven så kallad kompletterande 
beslutanderätt. Regler om detta finns i vissa bestämmelser i LVU och LVM. Den kompletterande beslutanderätten 
kan i förekommande fall utövas av ordföranden eller en annan ledamot eller tjänsteman som förordnas av nämnden. 
För att vara behörig att fatta beslut enligt kompletterande beslutanderätt måste ledamoten vara ordinarie ledamot i 
socialnämnden. Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att det alltid ska finnas någon som 
kan fatta beslut när nämndens beslut inte kan avvaktas. 

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

3.14 Omprövning av beslut 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta rättelse/omprövning av beslut som delegaten 
fattat enligt de förutsättningar som anses i 36 § respektive 37 § förvaltningslagen (2017:900) (FL). 

Kommunala beslut och delegationsbeslut kan i regel överklagas. Överklagan sker antingen genom så kallade 
förvaltningsbesvär eller genom laglighetsprövning. 

3.15 Överklagande 
Klagotiden för delegationsbeslut börjar från den dag på protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet 
anmäldes hos nämnden tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Delegationsbeslut anslås inte separat på 
anslagstavlan. 
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4. Ärendekategorier 

4.1 Allmänna ärenden 
 Beslut Lagrum Delegat 

1.  Brådskande ärenden där nämndens 
avgörande inte kan 
avvaktas 

6 kap. 39 § KL (2017:725) Ordförande 

2.  Nämndens ledamöters och ersättares 
deltagande i resor, kurser och 
konferenser (som medför kostnader) 
 
Ordförande beslutar även om egen 
medverkan. 
 

 Ordförande 
 

3.  Beslut i frågor om nämndens 
representation och uppvaktning 

 Ordförande 

4.  Utse arkivorganisation och fastställa 
arkivorganisation 

 A1-chef 

5.  Revidering av 
informationshanteringsplan och 
enskilda gallringsbeslut för allmänna 
handlingar 

10 § arkivlagen (1990:782) A1-chef 

6.  Beslut om MBL-förhandling inom 
förvaltningen 

11,14 och 38 §§ MBL A-chef 

4.2 Upphandling 
 Beslut Lagrum Delegat 

7.  Ändring i attestförteckning på grund av 
omorganisation eller 
personalförändringar under pågående 
år 

 A1-chef 

8.  Bokföringsmässig avskrivning för 
enskild fordran inom nämndens 
verksamhetsområde 

 A1-chef 

9.  Ingå samverkansavtal och samarbetsavtal 
med andra myndigheter eller föreningar 

 B-chef 

10.  Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet  Den som är beslutsattestant inom 
ramen för sin attesträtt i enlighet 
med attestreglementet 

11.  Inköp av varor och tjänster över 700.000kr  Upphandlingschef 

12.  Fastställande av förfrågningsunderlag 
inför upphandling enligt LOU och LOV 

 Upphandlingschef 
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13.  Beslut om tilldelning samt 
undertecknande av avtal vid upphandling  

 Upphandlingschef 

14.   Beslut om hävning av avtal enligt  LOV LOV (2008:962)lag om 
valfrihetssystem 

 Upphandlingschef 
 B-chef i vars verksamhet avtalet 
används 

15.  Investeringar enligt budget  Den som är beslutsattestant inom 
ramen för sin attesträtt i enlighet 
med attestreglementet 

4.3 Avtal 
 Beslut Lagrum Delegat 

16.  Teckna avtal enligt kommunal 
avtalssamverkan 

9 kap. 37 § KL A1-chef 

17.  Teckna individavtal Avtalslagen C-chef 
18.  Teckna avtal inom ramavtal AvtL C-chef 

19.  Teckna avtal utanför ramavtal AvtL B-chef 

20.  Teckna hyresavtal i andrahand 
avseende bostadslägenheter som 
upplåtes inom socialnämndens 
verksamhetsområde och som föregås 
av förvaltning fattade biståndsbeslut 
samt uppsägning av dessa avtal 

Hyreslagen Förvaltare samt bitr. förvaltare på 
lokalförsörjningsenheten  
Ersättare: Lokalförsörjningschef 

21.  Övriga avtal AvtL Chef för verksamhetsområde 
som avtal avser och inom ramen 
för beslutsattest. 

22.  Samverkansavtal, AvtL B-chef  

4.4 Projektmedel och stadsbidrag 
 Beslut Lagrum Delegat 

23.  Ansökan om projektmedel eller 
statsbidrag från offentliga 
myndigheter 

  A1-chef 
Statsbidragssamordnare 

24.  Ansökan om medel från privata fonder 
eller liknande 

 A1-chef 
Statsbidragssamordnare 

25.  Beslut om tilldelning av 
statsbidragsfinansierade stimulansmedel 
inom nämndens verksamhetsområde 

  A1-chef 
B-chef inom sitt budgetområde 
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26.  Återrapportering av beviljade projektmedel 
etc. 

 A1-chef 
B-chef inom sitt verksamhetsområde 

4.5 Polisanmälan 
 Beslut Lagrum Delegat 

27.  Beslut om att polisanmäla brott som hindrar 
nämndens verksamhet 

10 kap. 2 § OSL 
12 kap. 10 § SoL 

C-chef  
Gruppledare 

28.  Beslut att polisanmäla anställd vid misstanke 
om brott mot den egna verksamheten 

22 § LOA 
20 kap. 1-3 §§ BrB 

C-chef 
 

29.  Beslut om att till polismyndighet lämna 
uppgift som behövs för omedelbart polisiärt 
ingripande av 
underårig. 

10 kap. 20 § OSL 
12 kap. 10 § SoL 

C-chef  
Gruppledare 
Socialjouren Södertörn 

30.  Beslut om att polisanmäla brott som riktar 
sig mot underårig 

10 kap. 21 § OSL 
12 kap. 10 § SoL 

C-chef  
Gruppledare 
Socialjouren Södertörn 

31.  Beslut om att till åklagar- eller 
polismyndighet lämna uppgift som angår 
misstanke om överlåtelse av narkotika eller 
dopingmedel eller icke ringa fall av olovlig 
försäljning eller anskaffning av 
alkoholdrycker till underårig 

10 kap. 22 § OSL 
12 kap. 10 § SoL 

C-chef  
Gruppledare 

32.  Beslut att polisanmäla misstänkt övergrepp 
mot den som får eller som kan komma 
ifråga för insatser enligt SoL eller LSS 

10 kap. 21 §§ OSL C-Chef 
Socialjour Södertörn 

33.  Beslut om att till åklagar- eller 
polismyndighet lämna uppgift som angår 
misstanke om vissa 
grövre brott 

10 kap. 23 § OSL 
12 kap. 10 § SoL 

C-chef  
Gruppledare 
Socialjouren Södertörn 

34.  Beslut om att polisanmäla 
bidragsbrott 

6 § Bidragsbrottslagen C-chef 

4.6 Lex Sarah/ lex Maria 
 Beslut Lagrum Delegat 

35.  Ta emot, fördela, besluta om och utreda 
missförhållande/risk för 
missförhållande enligt bestämmelserna 
om Lex Sarah/lex Maria inklusive 
åtgärder  
  

14 kap.5 6 § SoL 
24 e § LSS 
3 kap 1-3§ Patientsäkerhetslagen  

C-chef 
C1-chef 
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36.  Beslut att godkänna och avsluta 
utredning eller avskriva för vidare 
utredning 

14 kap. 5 -7 § SoL  
24 e § LSS 
3 kap 1-3§ 
Patientsäkerhetslagen 

B-chef  
C-chef 
  

37.  Anmälan om allvarliga 
missförhållanden eller påtaglig risk för 
allvarliga missförhållanden till 
Inspektionen för vård och omsorg 
(Lex Sarah) 

14 kap. 7 § SoL 
 24 f § LSS 

B-chef 

38.  Avge yttrande till IVO avseende 
inlämnad lex Sarah 

14 kap. 7 § SoL  
24 f § LSS 

Chef för den verksamhet som 
utredde missförhållandet 

39. . Anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg vid händelser som har medfört 
eller hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada (Lex Maria) 

3 kap. 5 § PSL Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) och MAR 

4.7 Förvaltningslag, Förvaltningsprocesslag 
 Beslut Lagrum Delegat 

40.  Beslut att avvisa ombud 14 § FL B-chef 

41.  Ansökan om inhibition 28 § FPL Den delegat som fattat det 
ursprungliga beslutet 

42.  Bevilja inhibition 29 § FL Den delegat som fattat det 
ursprungliga beslutet 

43.  Självrättelse, rättelse av skrivfel 
eller liknande 

36 § FL Den delegat som fattat det 
ursprungliga beslutet 

44.  Beslut att avslå eller avvisa överklagande 45§ FL Den delegat som fattat det 
överklagade beslutet 

45.  Omprövning av beslut 37-39 § FL Den delegat som fattat det 
överklagade beslutet 

46.  Ansökan om prövningstillstånd 4 § FPL Den delegat som fattat det 
överklagade beslutet 

47.  Avge yttrande till förvaltningsrätt med 
anledning av överklagande av 
delegats beslut 

13 § och 18 § FPL Den delegat som fattat det 
överklagade beslutet 

48.  Avge yttrande till förvaltningsrätt 
och allmän domstol i övriga mål 

 Den delegat som fattat det 
överklagade beslutet 

49.  Överklaga dom eller beslut hos allmän 
domstol eller förvaltningsdomstol 

FPL RB B-chef 
Om beslutet är fattat av nämnd 
ordföranden, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande var för sig 
fatta beslut i brådskande ärende 
med stöd av 6 kap.36 § KL 
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50.  Väcka talan för nämnden i ärenden eller mål 
vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol som faller inom 
nämndens ansvarsområde 

FPL RB A1-chef 

51.  Företräda nämnden i domstol  C-chef 
Av kommunen anställd jurist 

52.  Utse externt ombud för nämnden i ärenden 
eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

 C-chef 

4.8 Jäv 
 Beslut Lagrum Delegat 

53.  Beslut i jävsfråga 18 § FL A1-chef  
B-chef  
C-chef 
C1-chef 

54.  Prövning och beslut i en jävsfråga gällande 
tjänstemän 

7 kap 4 § KL 
6 kap. 28-32 § KL 

A1-chef  
B-chef  
C-chef 
C1-chef 

55.  Prövning och beslut i en jävsfråga gällande 
ledamot i politiskt tillsatta 
utskott eller arbetsgrupp 

6 kap. 28-32 § KL Utskottet 

56.  Prövning och beslut i en jävsfråga 
gällande nämndens ledamöter 

6 kap. 28-32 § KL Nämnd 

4.9 Yttranden 
 Beslut Lagrum Delegat 

57.  Yttrande till tillsynsmyndighet  B-chef 
C-chef miljö och hälsa 

58.  Yttrande i tillsynsärenden i individärenden  B-chef 
C-chef tillsyn brandskydd 
C-chef IVO 

59.  Yttrande i planärende  A1-chef 
 

60.  Yttrande till övriga myndigheter inom och 
utanför kommunen i individärenden 

 C-chef 

61.  Yttrande till Integritetsskyddsmyndigheten Dataskyddsförordningen (2017:39) B-chef 

62.  Beslut att anmäla personuppgifts- incident 
till tillsynsmyndighet 

Dataskyddsförordningen (2017:39) 
artikel 33 

C-chef i samråd med 
dataskyddsombudet 
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63.  Underrättelse till myndighet vid misstanke 
om felaktig utbetalning från välfärdsystem 

Lag (2008:206) om 
underrättelseskyldighet vid felaktiga 
utbetalningar från välfärdssystem 

C-chef 

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

11 kap. 16 § 2 st FB Socialsekreterare 
Biståndshandläggare  
LSS-handläggare 

65.  Anmälan till överförmyndaren om behov av 
god man/förvaltare 

5 kap. 3 § SoF Socialsekreterare 
Biståndshandläggare 
LSS-handläggare 

66.  Beslut om anmälan till överförmyndaren 
om behov av god man/förvaltare inte 
längre 
föreligger. 

5 kap. 3 § SoF Socialsekreterare 
Biståndshandläggare  
LSS-handläggare 

67.  Rapportering av ej verkställda beslut eller 
avbrott i verkställighet till Inspektionen för 
vård och omsorg 

16 kap. 6f § SoL  
28f § LSS 

Systemansvarig 
Rapportering till 
kommunfullmäktige enligt 11 kap. 
6h § SoL ska godkännas av nämnd 

4.10 Avgifter jämlikt  socialtjänstlagen 
 Beslut Lagrum Delegat 
68.  Beslut om avgift 8 kap. 1 §§ Avgiftshandläggare 
69.  Jämkning eller eftergift av avgift 8 kap. 6 § SoL C-chef 

C1-chef 
70.  Efterge ersättningskrav 9 kap. 4 § SoL Den som är beslutsattestant inom 

ramen för sin attesträtt i enlighet 
med attestreglementet 

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

8 kap 1 § 2 st SoL  
6 kap 2 § SoF  
SKRs cirkulär 

C1-chef 

72.  Beslut om avgift från personer över 18 år 
och som bereds plats för missbruks-vård 
vid HVB-hem eller i familjehem eller vid 
LVM-hem 

8 kap 1 § 1 st SoL  
6 kap 1 § SoF 

C1-chef 

73.  Besluta om avgift från föräldrar vars barn 
får vård i annat hem än det egna 

8 kap. 1 § andra stycket SoL C1-chef 

4.11 Skadeståndslag 
 Beslut Lagrum Delegat 

74.  Beslut att ersätta enskild person för skada 
som förorsakats av förvaltningens personal 

3 kap. 2 § SkL Den som är beslutsattestant inom 
ramen för sin attesträtt i enlighet 
med attestreglementet 
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4.12 Offentlighets- och sekretesslagen 
 Beslut Lagrum Delegat 

75.  Beslut om att utlämna allmän handling till 
enskild eller annan myndighet 

2 kap. 14 § TF 
6 kap. 3 § OSL 

Den verksamhet som ansvarar för 
vården av handlingen 

76.  Myndighetens beslut att inte lämna ut 
allmän handling samt yttrande vid 
överklagande 

 C-chef 

77.  Beslut om att inte lämna ut allmän handling 
eller ställa upp förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild 

6 kap. 3 § OSL B-chef 

78.  Beslut om att den registrerades rättigheter i 
fråga om rättelse, radering, begränsning av 
behandlingar och dataportabilitet inte gäller 

7 kap 2 § Lag (2018:218) med 
kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning 

B-chef 

4.13 Hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen 
 Beslut Lagrum Delegat 

79.  Att ansvara för att systematiskt 
kvalitetsarbete bedrivs 

5 kap. 4 § HSL C-chef för hälso- och sjukvård 

80.  Att ansvara för att sjukvården är 
organiserad så att den tillgodoser hög 
patientsäkerhet, god kvalitet 
och främjar kostnadseffektivitet 

5 kap. och 12 kap. HSL C-chef för hälso- och sjukvård 

81.  Erbjuda hälso- och sjukvård 12 kap. 1 § HSL C-chef för hälso- och sjukvård 

82.  Användning, underhåll och omdisponering 
av medicin 
tekniska produkter - MTP 

HSLF-FS 2017:27 C-chef för hälso- och sjukvård 

83.  Anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg om att en person som har 
legitimation kan utgöra en fara för 
patientsäkerheten 

3 kap. 7 § PSL C-chef för hälso- och sjukvård 

4.14 Färdtjänst 
 Beslut Lagrum Delegat 

84.  Yttrande i färdtjänstärende LFT Färdtjänsthandläggare 
 LSS-handläggare 
Biståndshandläggare 
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85.  Beslut om riksfärdtjänst LRFT Färdtjänsthandläggare 
 LSS-handläggare 
Biståndshandläggare 

86.  Beslut om ersättning för ledsagare LRFT Färdtjänsthandläggare  
LSS-handläggare 
Biståndshandläggare 

4.15 Kommunalt bidrag för bostadsanpassning 
 Beslut Lagrum Delegat 

87.  Beslut om bostadsanpassningsbidrag upp 
till 150 000 kronor 

Lag om bostadsanpassning 
sbidrag m.m. 

Biståndshandläggare 

88.  Beslut om bostadsanpassningsbidrag  
150000 – 500 000 kronor 

Lag om bostadsanpassning 
sbidrag m.m. 

C-chef 

89.  Beslut om bostadsanpassningsbidrag över 
500 000 kronor 

Lag om bostadsanpassning 
sbidrag m.m. 

B-chef 

4.16 Insatser enligt SoL inom individ- och familjeomsorg – barn och unga 
 Beslut Lagrum Delegat 

90.  Beslut att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

91.  Beslut om att inte inleda utredning eller 
att avsluta utredning 

11 kap. 1 § SoL Gruppledare 

92.  Beslut om bistånd till basutrustning åt 
familjehem enligt 
riktlinjer under fortsatt placering 

4 kap. 1 § SoL Gruppledare 

93.  Ersättning till familjehem  C-chef 
94.  Ersättning för förlorad arbetsinkomst  C-chef 

95.  Beslut om bistånd till kostnader vid 
tecknande av avtal om särskilda stöd- 
och hjälpinsatser i familjehem 

4 kap. 1 § SoL C-chef 

96.  Bistånd i form av öppenvårdsprogram – 
inom ramavtal 

4 kap. 1 § SoL Gruppledare 

97.  Bistånd i form av öppenvårdsprogram – 
utanför ramavtal 

4 kap. 1 § SoL C-chef 

98.  Beslut om bistånd till 
kontaktperson/kontaktfamilj samt 
förordnande av 
kontaktperson/kontaktfamilj 

4 kap. 1 § SoL Gruppledare 
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99.  Beslut om bistånd till 
kontaktfamilj/kontaktperson i 
umgängesärenden 

4 kap. 1 § SoL C-chef 

100.  Beslut om bistånd till akut boende 
(inackorderingshem, vandrarhem mm) 

4 kap. 1 § SoL Gruppledare 

101.  Beslut om bistånd åt barn och ungdom i 
form av vård (placering/omplacering) i 
HVB samt stödboende – inom ramavtal 

4 kap. 1 § SoL Gruppledare 

102.  Beslut om bistånd åt barn och ungdom i 
form av vård (placering/omplacering) i 
HVB samt stödboende – utom ramavtal 

4 kap. 1 § SoL C-chef 

103.  Beslut om bistånd åt barn och ungdom i 
form av vård i jourhem 

4 kap. 1 § SoL med stöd av 6 
kap. 6 § 4 st SoL 

Gruppledare 
Socialjouren Södertörn 
personligt förordnande 

104.  Beslut om bistånd i form av tillfällig 
placering i annat enskilt hem 

4 kap. 1 § SoL C-chef 

105.  Beslut om vård i jourhem längre än 2 
månader efter avslutad utredning 

6 kap. 6 § 4 st SoL SNIU 

106.  Beslut att genomförd utredning ej 
föranleder vidare åtgärd 

11 kap. 1 § SoL C-chef 

107.  Beslut om förlängning av utredningstid 11 kap. 2 § SoL C-chef 

108.  Beslut att inleda eller avsluta uppföljning 11 kap. 4a § SoL C-chef 

109.  Beslut att inleda eller avsluta uppföljning 11 kap. 4b § SoL C-chef 

110.  Beslut om innehåll i påföljden 
ungdomstjänst, att formulera en 
arbetsplan och utse en handledare för 
den unge 

 Gruppledare 

111.  Beslut om att utse utredare i mål och 
ärende om vårdnad, boende eller 
umgänge 6 kap. 19 § FB 

10 kap. 5 § SoL Gruppledare familjerättsenheten 

112.  Beslut att informera den som gjort 
anmälan 

14 kap. 1 b § SoL 
26 kap. 9 § OSL 

Den som förvarar 
uppgifterna 

113.  Beslut att inte informera den som gjort 
anmälan 

14 kap. 1 b § SoL 
26 kap. 9 § OSL 

C-chef 

114.  Begäran om överflyttning av ärende till 
annan socialnämnd 

2a kap. 10 § SoL C-chef 
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115.  Beslut om att ta emot/inte ta emot 
ett ärende från annan socialnämnd 

2a kap. 10 § SoL C-chef 

116.  Beslut om att ansöka hos Inspektionen 
för vård och omsorg om överflyttning av 
ett ärende 

2a kap. 10 § SoL C-chef 

117.  Överklaga Inspektionen för vård och 
omsorgs beslut angående överflyttning 
av ärende, samt lämna yttrande i ärendet 

2a kap. 10 § SoL 2a kap. 11 § 
SoL 

B-chef 

118.  Beslut om ersättning från föräldrar vid 
placering av barn och ungdomar - 
framställan till försäkringskassan om 
ändring av betalningsmottagare av 
allmänt barnbidrag 

106 kap. 6 § SFB Socialsekreterare 

119.  Beslut om ändring av 
betalningsmottagare; underhållsstöd 

18 kap. 19 § SFB Socialsekreterare 

120.  Begäran om utbetalning av 
studiemedel för omyndig studerande 

2 kap. 33 § 2 
studiestödsförordning 
(2000:655) 

Socialsekreterare 

121.  Beslut om ersättning från föräldrar vid 
placering av barn och ungdomar - 
framställan till försäkringskassan om 
ändring av betalningsmottagare av 
allmänt barnbidrag 

106 kap. 6 § SFB Socialsekreterare 

4.17 Insatser enligt LVU 
 Beslut Lagrum Delegat 

122.  Beslut att hos förvaltningsrätt ansöka 
om för vård enligt LVU 

4 § LVU SNIU 

123.  Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § LVU SNIU 

124.  Beslut att hos förvaltningsrätt ansöka 
om förlängning av utredningstiden 

8 § LVU SNIU 

125.  Beslut att omhändertagande enligt 6 § 
LVU ska upphöra 

9 § 3 st LVU SNIU 

126.  Upphörande av fortsatt 
omhändertagande 

9b § LVU SNIU 

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

11 § 1 och 3 st LVU SNIU 

128.  Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 

11 § 2-3 st LVU SNIU 

129.  Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden i den mån beslutet inte är 
att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 
(kortare vistelser utom familjehemmet 
eller hemmet för vård eller boende) 

11§ 4 st LVU Socialsekreterare 
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130.  Överväga om vård med stöd av 2§ LVU 
fortfarande behövs 

13 § 1 st LVU SNIU 

131.  Omprövning av behov av vård med stöd 
av 3 § LVU 

13 § 3 st LVU SNIU 

132.  Beslut om hur den unges umgänge 
med vårdnadshavare eller förälder 
som har umgängesrätt reglerad genom 
dom eller beslut av domstol eller 
genom avtal ska utövas när 
överenskommelse inte kan nås med 
vårdnadshavare eller förälder 

14 § 2 st. 1 p LVU Socialnämnd 
Ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice 
ordförande i socialnämnd äger 
rätt att fatta beslut då nämndens 
beslut inte kan 
avvaktas 

133.  Beslut om att den unges vistelseort inte 
ska röjas för föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 2 st 2 p LVU Socialnämnd I brådskande 
ärenden socialnämndens 
ordförande eller vid förhinder 
för denne, 1:e vice eller 2:e vice 
ordförande i nämnden 
Socialnämnden 

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

14 § 3 st LVU SNIU 

135.  Beslut om upphörande av 
umgängesbegränsning eller att 
vistelseort inte kan röjas enligt   
14§ 2 st. 1 p och 2 p LVU 

14 § 2 st. 2 p LVU Socialnämnd 
Ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice 
ordförande i socialnämnd äger 
rätt att fatta beslut då nämndens 
beslut inte kan 
avvaktas 

136.  Beslut om kontroll av vårdnadshavare 
eller förälder 

 32 §§ a-c LVU SNIU 

137.  Beslut om provtagning av 
vårdnadshavare 

 32§§ a-c LVU SNIU 

138.  Beslut om läkarundersökning för 
ungdom Utse läkare samt plats för 
läkarundersökning 

 32 § LVU Socialsekreterare 

139.  Beslut om att vården ska upphöra 21 § LVU SNIU 
140.  Beslut att följa upp ett barns situation 

efter avslutad vård 
21§ LVU SNIU 

141.  Beslut att avsluta uppföljning  21§b-c LVU SNIU 
142.  Beslut om att utse särskilt kvalificerad 

kontaktperson eller öppen behandling 
22 § 1 st 1-2 p LVU SNIU 

143.  Prövning om beslut enligt 22 § LVU 
fortfarande behövs 

22 § 2 st LVU SNIU 

144.  Beslut om att förebyggande insats ska 
upphöra 

22 § 3 st LVU SNIU 
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145.  Beslut att hos förvaltningsrätt ansöka 
om flyttningsförbud 

24 § LVU SNIU 

146.  Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § LVU SNIU 

147.  Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU SNIU 

148.  Beslut om tillfälligt flyttningsförbud ska 
upphöra 

30 § 2 st LVU SNIU 

149.  Beslut om den unges umgänge med 
förälder eller vårdnadshavare efter 
beslut om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud 

31 § LVU SNIU 

150.  Ansökan om utreseförbud hos 
förvaltningsrätten 

31 b § LVU SNIU 

151.  Omprövning av utreseförbud 31 c § 1 st LVU SNIU 

152.  Beslut om utreseförbud ska upphöra 31 c § 2 st LVU 
31 g § 2 st LVU 

SNIU 

153.  Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU SNIU 

154.  Beslut om ett tillfälligt undantag från ett 
utreseförbud 

31 i § LVU SNIU 

155.  Beslut om begäran om biträde av polis 
för att bereda läkaren tillträde till den 
unges hem eller för att inställa den 
unge till läkarundersökning 

43 § 1 st LVU SNIU 
I brådskande ärenden 
socialnämndens ordförande 
eller vid förhinder för denne, 
1:e vice eller 2:e vice 
ordförande i nämnden 

156.  Beslut om att begära biträde av polis 
för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 2 p LVU A1-chef med uppdrag att i sin 
tur uppdra åt annan chef inom 
förvaltningen att besluta istället 
(vidaredelegering) KL 6 kap. 
37 § Se beslut bilaga 1 

4.18 Föräldraskap Adoptioner 
 Beslut Lagrum Delegat 

157   Medgivande att ta emot ett utländskt 
barn för framtida adoption 

6 kap. 12 § SoL SNIU 

158   Beslut om återkallelse av medgivande till 
adoption av utländskt barn 

6 kap. 13 § SoL SNIU 

159   Prövning om samtycke ska ges till att 
adoptionsförfarandet får fortsätta när ett 
visst barn föreslagits för adoption 

6 kap. 14 § SoL Socialsekreterare 

160   Prövning om samtycke till att 
adoptionsförfarande ska få fortsätta 

6 kap. 14 § SoL SNIU 
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161   Yttrande till domstol i adoptionsärende 4 kap. 14 § FB Gruppledare 

4.19 Fastställande av föräldraskap 
 Beslut Lagrum Delegat 

162.  Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap. 4 § FB Administratör 

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

2 kap. 1 § FB Gruppledare 

164.  Beslut om att återuppta nedlagd 
faderskapsutredning 

2 kap. 1 § FB Socialsekreterare 

165.  Beslut om DNA-undersökning i 
faderskapsärende 

2 kap. 6 § FB 
10 kap. 5 § SoL 

Socialsekreterare 

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

2 kap. 9 § 1 st FB Socialsekreterare 

167.  Beslut om att väcka och föra talan 
i mål om faderskap 

3 kap. 5-6 § 2 st FB Socialsekreterare 

4.20 Vårdnad boende och umgänge 
 Beslut Lagrum Delegat 

168.  Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om 
vårdnad, boende och 
umgänge 

6 kap. 6 § FB 
6 kap. 14a § 2 st FB 
6 kap. 15 § FB 

Gruppledare 

169.  Yttrande till domstol om 
umgängesstöd 

6 kap. 15c § 2 st FB Socialsekreterare 

170.  Beslut om att utse en viss person som ska 
medverka vid umgänget. 

FB 6 kap. 15c § 3 st FB C-chef 

171.  Godkänna avtal om vårdnad, umgänge och 
boende 

6 kap. 19 § FB 
6 kap. 6 § FB 
6 kap. 14a § 2 st FB 
6 kap. 15a § 2 st FB 

Socialsekreterare 

4.21 Ekonomiskt bistånd 
 Beslut Lagrum Delegat 

172.  Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

173.  Beslut om att utredningen inte ska inledas 
eller att inledd utredning 
ska avslutas utan insats 

11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 
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174.  Beslut om försörjningsstöd enligt 
riksnorm 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

175.  Beslut om ekonomiskt bistånd enligt norm 
och skäliga levnadskostnader 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

176.  Beslut om ekonomiskt bistånd upp till 1/2 av 
prisbasbelopp 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

177.  Beslut om ekonomiskt bistånd upp till 2 
prisbasbelopp 

4 kap. 1 § SoL Gruppledare 

178.  Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 2 
prisbasbelopp 

4 kap. 1 § SoL SNIU 

179.  Beslut om ekonomiskt bistånd för 
begravningskostnader 

4 kap. 1 § SoL Handläggare 

180.  Beslut om bistånd till utrustning upp till 1/4 
av basbelopp vid nyplacering 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

181.  Beslut om ekonomiskt bistånd tillfälligt 
boende 

4 kap. 1 § SoL Gruppledare 

182.  Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 4 
kap.1 § 

4 kap. 2 § SoL C-chef 

183.  Beslut om försörjningsstöd med villkor om 
praktik eller kompetenshöjande åtgärd 

4 kap. 4 § SoL Socialsekreterare 

184.  Beslut att vägra eller nedsätta fortsatt 
försörjningsstöd 

4 kap. 5 § SoL Socialsekreterare 

185.  Bekräftelse på mottagande om tidpunkt för 
avhysning till kronofogdemyndigheten 

5 kap. 4 § SoF Assistent 

186.  Beslut om att återkräva felaktigt utbetalt 
ekonomiskt bistånd 

9 kap. 1 § 1 st SoL C-chef 

187.  Beslut om att återkräva felaktigt utbetalt 
ekonomiskt bistånd 

9 kap. 1 § 2 st SoL C-chef 

188.  Beslut om att föra talan om ersättning hos 
förvaltningsrätt och kammarrätt för felaktig 
utbetalning 

9 kap. 3 § SoL 
9 kap. 1 § SoL 

C-chef 
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4.22 Mottagande av asylsökande 
 Beslut Lagrum Delegat 

189.  Ingå överenskommelse gällande 
kommunplacering av ensamkommande barn 

3 § st 1 p LMA C-chef 

190.  Beslut om rätt till dagersättning och särskilt 
bidrag 

3 a § och 17 §§ LMA Socialsekreterare 

191.  Beslut om helt eller delvis nedsättning av 
dagersättning 

10 § LMA C-chef 

4.23 Förvaltning av dödsbo 
 Beslut Lagrum Delegat 
192.  Beslut om dödsboanmälan till skatteverket 

och domstol 
20 kap. 8a § Ärvdabalk 
(1958:637) 

Assistent 

193.  Beslut att förvalta eller avveckla av dödsboet 18 kap. 2 § Ärvdabalk 
(1958:637) 

Assistent 

194.  Beslut att ordna gravsättning 5 kap.2 § begravningslag 
(1990:1144) 

C-chef 

4.24 Insatser enligt LVM 
 Beslut Lagrum Delegat 
195.  Beslut att inleda utredning då nämnden fått 

kännedom om att det kan finnas skäl att 
bereda någon vård enligt LVM 

7 § LVM Socialsekreterare 

196.  Beslut att utredning inte ska inledas eller att 
inledd utredning 
ska läggas ned 

7 § LVM C-chef 

197.  Beslut om läkarundersökning samt utse läkare 9 § LVM Socialsekreterare 

198.  Beslut att hos förvaltningsrätt 
ansöka om vård enligt LVM 

11 § LVM SNIU 

199.  Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

13 § 1 st LVM SNIU 

200.  Beslut om att omedelbart omhändertagande 
ska upphöra 

18b § LVM SNIU 

201.  Beslut att begära biträde av polis för att 
genomföra läkarundersökning 

45 § 1 st LVM A1-chef med uppdrag att i 
sin tur uppdra åt annan 
chef inom förvaltningen att 
besluta istället 
(vidaredelegering) KL 6 
kap. 37 § 
Se beslut bilaga 2 

202.  Beslut att begära biträde av polis för inställelse 
till vårdinstitution 

45 § 2 st LVM A1-chef med uppdrag att i 
sin tur uppdra åt annan 
chef inom förvaltningen att 
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besluta istället 
(vidaredelegering) KL 6 
kap. 37 § 
Se beslut bilaga 3 

203.  Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM C-chef 

 

4.25 Insatser enligt SoL till personer med funktionsnedsättning under 65 år 
 Beslut Lagrum Delegat 
204.  Beslut att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

LSS-handläggare 
205.  Beslut om att utredningen inte ska inledas 

eller att inledd utredning ska avslutas utan 
insats 

11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare LSS-
handläggare 

206.  Beslut om trygghetslarm 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
LSS- handläggare 

207.  Beslut om bistånd i form av digital tillsyn 4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 
LSS- handläggare 

208.  Beslut om avlastningsplats/växelvård – inom 
ramavtal 

4 kap. 1 § SoL Gruppledare 

209.  Beslut om avlastningsplats/växelvård 
utanför ramavtal 

4 kap. 1 § SoL C-chef 

210.  Beslut om sysselsättning i egen regi eller inom 
ramavtal 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
LSS-handläggare 
Socialsekreterare 

211.  Beslut om sysselsättning i utanför 
ramavtal 

4 kap. 1 § SoL C-chef 

212.  Beslut om ledsagning upp till 20 timmar per 
månad 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare LSS-
handläggare 

213.  Beslut om ledsagning mer än 20 
timmar per månad 

4 kap. 1 § SoL Gruppledare 

214.  Beslut om avlösning i hemmet upp till 20 
timmar per månad 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare LSS-
handläggare 

215.  Beslut om avlösning i hemmet över 20 timmar 
per månad 

4 kap. 1 § SoL Gruppledare 

216.  Beslut om kontaktperson 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
LSS-handläggare 
Socialsekreterare 

217.  Beslut om boendestöd upp till 15 timmar per 
månad 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
LSS-handläggare 
Socialsekreterare 

218.  Beslut om boendestöd mer än 15 
timmar per månad 

4 kap. 1 § SoL Gruppledare 
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219.  Beslut om särskild boendeform, bostad med 
särskild service familjehem eller HVB för 
vuxna – 
i intern regi eller inom ramavtal 

4 kap. 1 § SoL Gruppledare 

220.  Beslut om plats i träningslägenhet 4 kap. 1 § SoL Gruppledare 

221.  Beslut om särskild boendeform, bostad med 
särskild service familjehem eller HVB för 
vuxna – 
utanför ramavtal 

4 kap. 1 § SoL C-chef 

222.  Hem för viss annan heldygnsvård 
(korttidsboende) utanför det egna hemmet – 
inom egen regi och inom ramavtal 

4 kap. 1 § SoL Gruppledare 

223.  Hem för viss annan heldygnsvård 
(korttidsboende) utanför det egna hemmet – 
extern regi 

4 kap. 1 § SoL C-chef 

224.  Beslut om hemtjänst upp till 80 timmar per 
månad 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  
LSS-handläggare 

225.  Beslut om hemtjänst mer är 80 
timmar per månad 

4 kap. 1 § SoL Gruppledare 

226.  Beslut om bistånd i form av matdistribution 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  
LSS handläggare 

227.  Uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, 
avlösare och 
ledsagare 

 C-chef 

228.  Beslut om turbundna resor 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
LSS handläggare 

229.  Beslut om anhörigbidrag 4 kap. 2 § SoL Gruppledare 

230.  Beslut om ersättning 
kontaktperson/kontaktfamilj – upp till 
totalbeloppet enligt Sveriges Kommuner 
och Regioner 

 C-chef 

231.  Fastställande av ersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj – utöver 
totalbeloppet enligt Sveriges Kommuner och 
Regioner 

 C-chef 

4.26 Insatser enligt LSS 
 Beslut Lagrum Delegat 
232.  Beslut om personkretstillhörighet 1 § och 7 § LSS LSS-handläggare 

233.  Biträde av personlig assistent 7 § och 9 § 2 p LSS Gruppledare 
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234.  Ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för personlig assistent 

7 § och 9 § 2 p LSS Gruppledare 

235.  Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig 
assistans vid tillfälligt ökat behov utöver 
redan beviljad 
SFB 

7 § och 9 § 2 p LSS Gruppledare 

236.  Ledsagarservice upp till 20 timmar 
per månad 

7 § och 9 § 3 p LSS LSS-handläggare 

237.  Ledsagarservice mer än 20 timmar per månad 7 § och 9 § 3 p LSS Gruppledare 

238.  Biträde av kontaktperson 7 § och 9 § 4 p LSS LSS-handläggare 

239.  Avlösarservice i hemmet upp till 20 timmar 
per månad 

7 § och 9 § 5 p LSS LSS-handläggare 

240.  Avlösarservice i hemmet över 20 
timmar per månad 

7 § och 9 § 5 p LSS Gruppledare 

241.  Hem för viss annan heldygnsvård 
(korttidsboende) utanför det egna hemmet – 
inom egen regi och inom ramavtal 

7 § och 9 § 6 p LSS LSS-handläggare 

242.  Hem för viss annan heldygnsvård 
(korttidsboende) utanför det egna hemmet – 
extern regi 

7 § och 9 § 6 p LSS C-chef 

243.  Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år i 
anslutning till skoldagen samt under lov - i 
intern regi 

7 § och 9 § 7 p LSS LSS-handläggare 

244.  Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år i 
anslutning till skoldagen samt under lov - i 
extern regi 

7 § och 9 § 7 p LSS C-chef 

245.  Boende i familjehem eller boende i bostad 
med särskild service för barn och 
ungdomar – inom 
ramavtal 

7 § och 9 § 8 p LSS Gruppledare 

246.  Boende i familjehem eller boende i bostad 
med särskild service för barn och 
ungdomar – utanför 
ramavtal. 

7 § och 9 § 8 p LSS C-chef 

247.  Boende med särskild service för vuxna eller 
annan särskilt anpassad bostad för vuxna – i 
intern regi, på entreprenad eller inom 
ramavtal samt beslut innan 
verkställighetsplats fastställts 

7 § och 9 § 9 p LSS Gruppledare 

248.  Bostad med särskild service för vuxna eller 
annan särskilt anpassad bostad för vuxna 
utanför ramavtal 

7 § och 9 § 9 p LSS C-chef 
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249.  Daglig verksamhet för personer inom LOV 
och egen regi 

7 § och 9 § 10 p LSS LSS-handläggare 

250.  Daglig verksamhet för personer utanför LOV 7 § och 9 § 10 p LSS  C-chef 

251.  Beslut om återbetalnings-skyldighet 
för felaktig eller för hög 
assistansersättning 

12 § LSS Gruppledare 

252.  Anmälan till överförmyndare om behov av 
förmyndare, förvaltare eller god man 

15 § 6 p LSS LSS-handläggare 

253.  Anmälan till överförmyndare att behov av 
förmyndare, förvaltare eller god man inte 
längre föreligger 

15 § 6 p LSS LSS-handläggare 

254.  Beslut om att anmäla behov av ersättning för 
personlig assistent till försäkringskassan 

15 § 8 p LSS LSS-handläggare 

255.  Förhandsbesked om rätt till insatser – boende 16 § 2 st LSS Gruppledare 

256.  Förhandsbesked om rätt till insatser – övriga 
insatser 

16 § 2 st LSS LSS-handläggare 

257.  Beslut om insatser enligt LSS vid tillfällig 
vistelse i kommunen 

16 § 4 st LSS Gruppledare 

258.  Beslut om arvodes- och 
omkostnadsersättning till familjehem, 
kontaktperson och korttidsfamilj – upp till 
totalbeloppet enligt  SKR 

SKR, Sveriges 
Kommuner o Regioners 
rekommendationer 

C-chef 

259.  Beslut om arvodes- och 
omkostnadsersättning till familjehem, 
kontaktperson och korttidsfamilj – utöver 
totalbeloppet 

SKR, Sveriges 
Kommuner o Regioners 
rekommendationer 

C-chef 

4.27 Yttranden i enskilda ärenden 
 Beslut Lagrum Delegat 
260.  Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 § 

5 kap. 2 § 
körkortsförordningen 

Gruppledare 

261.  Yttrande till försvarsmakten att anta en 
person till hemvärnet för 
att tjänstgöra som hemvärnsman 

5 § hemvärnsförordning 
(1997:146) 

C-chef 

262.  Yttrande till åklagarmyndighet gällande 
person som misstänks ha begått brott före 
arton års ålder 

11 § LUL Gruppledare 

263.  Yttrande till polismyndighet i vissa fall när 
barn under 15 år är misstänkt för brott 

34 § LUL Gruppledare 

264.  Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ namnlag 
(1982:670) 

Gruppledare 
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265.  Yttrande till polismyndigheten vid utfärdande 
av pass utan vårdnadshavarens medgivande 
för barn under 18 år 

3 § passförordning 
(1979:664) 

Socialsekreterare 

266.  Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § SoF Socialsekreterare 

267.  Beslut om framställan till överförmyndaren 
om förhållanden beträffande förvaltning av 
underårigs egendom 

5 kap. 3 § SoF Gruppledare 

4.28 Övriga beslut 
 Beslut Lagrum Delegat 

268.  Beslut om utdelning ur sociala 
samfonden 

 SNIU 
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5. Förteckning över förordnade personer, kompletterande beslutanderätt 
Följande ledamöter är förordnade att fatta beslut i de ärenden som enligt delegationsordningen kan förordnas 
av nämnd till annan ledamot. Personligt förordnandet avseende beslut enligt LVU och LVM. 

 

Beslut om omedelbart 
omhändertagande av ungdom under 
20 år i de fall utskottets beslut inte kan 
avvaktas 

6 § 2st LVU Sedat Dogru (M), ordförande   
Mia Franzén(L), 1:e vice ordförande  
Ann-Christine Erlandsson(S), 2:e vice 
ordförande  

Om nämndens beslut enligt 11 § 1 st 
eller 2 st inte kan avvaktas 

11 § 3 st LVU Sedat Dogru (M), ordförande   
Mia Franzén(L), 1:e vice ordförande  
Ann-Christine Erlandsson(S), 2:e vice 
ordförande 

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

43 § p 2 LVU Sedat Dogru (M), ordförande   
Mia Franzén(L), 1:e vice ordförande  
Ann-Christine Erlandsson(S), 2:e vice  
ordförande 

Beslut om omedelbart 
omhändertagande av missbrukare i de 
fall individutskottets beslut inte kan 
avvaktas 

13 § LVM Sedat Dogru (M), ordförande   
Mia Franzén(L), 1:e vice ordförande  
Ann-Christine Erlandsson(S), 2:e vice 
ordförande 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 2 st LVU Sedat Dogru (M), ordförande   
Mia Franzén(L), 1:e vice ordförande  
Ann-Christine Erlandsson(S), 2:e vice 
ordförande 
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6. Vidaredelegation 

6.1 Bilaga 1 Beslut om vidaredelegering – begära polishandräckning LVU 
Personligt förordnande avseende beslut enligt LVU. Beslutet är fattat av social- och äldredirektör. 
Beslut Lagrum Delegat 

Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt LVU 

43 § p 2 
LVU 

Agnetha Borg Bucknell(s j) 
Alejandra Asenjo  
Angelica Gustafsson 
Anna Malmstedt 
Anna-Stina Wilhelmsson    
Carina Gustavsson (nytt namn)   
Christopher Wärngård 
Elisabeth Moberg Östergren(s j) 
Emma Bonér(s j) 
Frida Bergén(s j) 
Frida Bernhardsson  
Helena Höijer 
Helena Holm(s j) 
Helena Svedgård 
Helga Einarsdottir(s j)    
Ingegerd Forsén 
Jennie Liljegren Adelöw    
Jenny Jerrevik(s j) 
Jens Lundberg(s j) 
Jill Elfström (s j)  
Leena Bergell(s j) 
Lovisa Lindgren(s j) 
Magnus Nilsson(s j) 
Maria Fernström  
Maria Mistander (s j) 
Margareta Kindstedt(s j) 
Martina Duggan(s j) 
Mats Erkers (s j) 
Patric Näsström(s j) 
Pia Kjellbom(s j) 
Sofie Fjellind(s j) 
Ulrika Thorsson  
Åsa Lundell 
Tjänstgörande gruppledare social- och 
äldreförvaltningen Haninge kommun  
Tjänstgörande handläggare Socialjour markerat s j 
ovan) 
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6.2 Bilaga 2 Beslut om vidaredelegering – begära biträde av polis LVM 
Personligt förordnande avseende beslut enligt LVM. Beslutet är fattat av social- och äldredirektör 

Beslut Lagrum Delegat 

Beslut att begära biträde av polis för 
att genomföra läkarundersökning 

45 § 1 st 
LVM 

Agnetha Borg Bucknell(s j) 
Alejandra Asenjo   
Angelica Gustafsson 
Anna Malmstedt 
Anna-Stina Wilhelmsson    
Carina Gustavsson (nytt namn) 
Christopher Wärngård 
Elisabeth MobergÖstergren(s j) 
Emma Bonér(s j) 
Frida Bergén(s j) 
Frida Bernhardsson 
Helena Holm(s j) 
Helena Höijer 
Helena Svedgård  
Helga Einarsdottir (s j)   
Ingegerd Forsén 
Jennie Liljegren Adelöw 
Jens Lundberg(s j) 
Jenny Jerrevik (s j) 
Jill Elfström  (s j) 
Leena Bergell(s j) 
Lovisa Lindgren(s j) 
Magnus Nilsson(s j) 
Maria Fernström  
Maria Mistander(s j) 
Margareta Kindstedt(s j) 
Martina Duggan (s j)  
Mats Erkers(s j) 
Patric Näsström(s j) 
Pia Kjellbom(s j) 
Sofie Fjellind (s j) 
Ulrika Thorsson  
Åsa Lundell 

 
Tjänstgörande gruppledare socialförvaltningen 
Haninge kommun 
Tjänstgörande handläggare Socialjour markerat s j ovan) 
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6.3 Bilaga 3 Beslut om vidaredelegering – begära biträde av polis LVM 
Personligt förordnande avseende beslut enligt LVU. Beslutet är fattat av social- och äldredirektör. 

Beslut Lagrum Delegat 

Beslut att begära biträde av polis för 
inställelse till vårdinstitution 

45 § 2 st 
LVM 

Agnetha Borg Bucknell (s j) 
Alejandra Asenjo  
Angelica Gustafsson(s j) 
Anna Malmstedt 
Anna-Stina Wilhelmsson      
Carina Gustavsson nytt namn 
Christopher Wärngård 
Elisabeth Moberg Östergren(s j) 
Emma Bonér(s j) 
Frida Bergén(s j)  
Frida Bernhardsson 
Helena Holm(s j) 
Helena Höijer   
Helena Svedgård    
Helga Einarsdottir(s j)   
Ingegerd Forsén 
Jennie Liljegren Adelöw  
Jenny Jerrevik((s j) 
Jens Lundberg(s j) 
Jill Elfström(s j) 
Leena Bergell(s j) 
Lovisa Lindgren(s j) 
Magnus Nilsson (s j) 
Margareta Kindstedt(s j)  
Maria Fernström  
Maria Mistander (s j) 
Martina Duggan(s j) 
Mats Erkers(sj) 
Patric Näsström (s j) 
Pia Kjellbom(s j) 
Sofie Fjellind  
Ulrika Thorsson  
Åsa Lundell 
 
Tjänstgörande gruppledare socialförvaltningen 
Haninge kommun 
Tjänstgörande handläggare  
Socialjour(markerat s j ovan) 
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