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 Inledning – Allmänt om delegation av beslut  
Delegationsordning 
I Nynäshamn kommun har kommunstyrelsens och de olika nämndernas ansvarsområden fastställts i reglementen antagna av 
kommunfullmäktige. Reglementena bestämmer vilka typer av beslut som respektive nämnd är behörig att ta beslut om.  
 
Av bland annat praktiska skäl har lagstiftaren (det vill säga Sveriges riksdag) ansett att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun ska 
fattas av kommunstyrelsen eller av de olika nämnderna. En sådan hantering skulle leda till många och väldigt långa nämndsammanträden. Det 
har därför förts in bestämmelser i kommunallagen (2017:725) om möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera beslutanderätten. 
En delegationsordning innehåller sådana beslut om delegering av ärendetyper. 

Vilka kan få delegation? 
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL.  

Vad kan inte delegeras? 
Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga ärenden av principiell natur 

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

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

En lista på ärenden som Socialnämnden inte får delegera enligt socialtjänstlagen hittas i Bilaga 2. 
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Delegationsbeslut 
Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av delegation är juridiskt sätt ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i 
nämndens namn och beslutet blir därför jämställt med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet.  

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en viss grupp av ärenden, för visst delegat eller för 
ett specifikt ärende. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet. Ett 
sådant föregripande bör dock endast ske i sådant ärende som nämnden anser vara av principiell beskaffenhet. 

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen? 
Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det betyder att det är nämnden som själv ska ta beslut i 
ärendet. 

Vidaredelegation 
Nämnden kan genom beslut ge förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. En sådan vidaredelegation ska 
redovisas i en särskild förteckning. 

Ersättare för delegat 
Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga förfall avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av 
exempelvis sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande. 

Ersättaren regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den som vikarierar för delegaten. Om ersättare inte finns övertas 
delegatens beslutanderätt av delegatens närmsta chef. 

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

Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 
Nämnden beslutar själv vilka typer av beslut som fattats på delegation som ska anmälas tillbaka till nämnden och i vilken form 
återrapporteringen ska ske. Vanligast är att anmälan av delegationsbeslut sker till nämnden vid närmast påföljande nämndsammanträde. 
Finner delegaten att beslutet kan vara av omedelbart intresse för nämnden eller föreligger andra skäl därtill ska beslutet anmälas omgående.  
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Beslut som nämnden inte önskat få återrapporterat ska särskilt anslås på kommunens digitala anslagstavla.  

Ren verkställighet 
Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstepersonens dagliga arbete.  

Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som grundar sig på lag och avtal och som inte har något 
utrymme för självständiga bedömningar är inte beslut i kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara tillämpning av taxa som 
kommunfullmäktige antagit. Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar.  

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden.  

Överklagan av beslut - allmänt 
Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden 
begär. Skrivelsen ska lämnas in till nämnden.  

Förvaltningsbesvär 
Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen, FL. Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som 
grundar sig på specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt förvaltningslagen får ett beslut överklagas av den som 
beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått honom eller henne emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga. 
Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av beslutet. 

Laglighetsprövning 
Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt KL. Vid laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller 
författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina befogenheter. Överklagandet 
skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla (se anmälan av delegationsbeslut).  

Brådskande beslut  
I de fall ett ärende är så brådskande att socialnämndens sammanträde inte kan avvaktas har socialnämndens ordförande rätt att besluta på 
socialnämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt. Ordförandebeslut ska anmälas till 
socialnämndens nästkommande sammanträde och innehålla uppgift om att ärendet var brådskande.  

Ordförande och förordnade ledamöter i nämnden har även kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kompetens_(juridik)
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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. 

MBL-förhandling eller samråd  
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal 
med personalorganisationerna följs innan beslut fattas. 
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Socialnämndens delegationsordning 
Antagen av socialnämnden den 2021-12-15. Gäller från och med 2021-02-01. Reviderad 2022-08-24. 

Delegationer 
1 § Socialnämnden delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper som tas upp i denna delegationsförteckning. Delegat är det 
organ eller den befattningshavare som angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid respektive ärendegrupp. 
Förkortningar definieras i bilaga 1. 

Förordnande av ersättare 
2 § När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen på ersättaren. 

Jäv  

3 § Förvaltningschef  
Är förvaltningschefen jävig övertar socialnämndens ordförande delegationerna.  

4 § Avdelningschefer och enhetschefer  
Är avdelningschef jävig övertar förvaltningschef delegationerna.  

Är enhetschef jävig övertar avdelningschefen delegationerna.  

Är stabschef jävig övertar förvaltningschef delegationerna. 

5 § Övriga anställda  
Är annan delegat jävig övertar närmsta chef delegationen. 

6 § Socialnämndens ordförande  
Är nämndens ordförande jävig övertar nämndens vice ordförande delegationerna till ordföranden. Är även nämndens vice ordförande jävig 
övertar andre vice ordförande delegationerna. Om nämndens ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande är jävig övertar 
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förvaltningschefen delegationerna. Förvaltningschefens övertagande av delegation gäller med undantag för delegation vid brådskande beslut i 
enlighet med 6 kap 39 § KL. 

Laga förfall 
7 § Vad som föreskrivits i fråga om jäv 3-6 §§ gäller även när delegat har laga förfall, om inte ersättare har förordnats. Med laga förfall avses 
frånvaro på grund av sjukdom, semester, eller annan giltig frånvaro från anställning eller uppdraget. 

8 § Har förvaltningschefen laga förfall övertar kommunstyrelsens ordförande delegationen i delegationsförteckningens punkt 1.3.1. 

Brådskande ärenden 
9 § Om delegat inom förvaltningen som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens återkomst inte kan avvaktas, 
övertar förvaltningschef delegationen. Delegationen är avsedd att användas för att förhindra eller begränsa skador på person, egendom eller 
miljö. Beslut fattade med stöd av denna punkt ska, så fort situationen medger detta, anmälas till den som normalt har att fatta beslut. 

Vidaredelegering 
10 § Förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd på socialförvaltningen. Sådan vidaredelegering ska 
redovisas på särskild delegationslista. 
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FÖRVALTNINSÖVERGRIPANDE 
Nr Ärendegrupp Delegat Grund för 

beslut 
Villkor/Notering 

1. Personalärenden som tillkommer 
socialnämnden enligt Reglemente för 
Socialnämnden 

   

1.1 Organisation 
   

1.1.1 Förvaltningsövergripande organisationsfrågor  
 
Verksamhetsspecifika organisationsfrågor 
 
Organisationsfrågor som rör 
förvaltningsstaben 

Fc 
 
Ac 
 
Stc 

 Inom Sof. Innan beslut fattas ska samråd 
ske med HR-avdelningen. 
 
 

1.2 Anställning m.m. 
   

1.2.1 Tillsvidareanställning 
- Ac 
- Enc och icke enhetsindelad personal 
- Inom respektive enhets område 
- Inom förvaltningsstaben 

 
Fc 
Ac 
Enc 
Stc 

4 § AB, 4 § LAS Övriga anställningar (såsom tidsbegränsade 
anställningar) utgör ren verkställighet 

1.2.2 Vissa anställningsformer (lönebidrag, 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder)  
 

Enc, Stc  Inom respektive enhet 
 
Efter samråd med HR och AUC. 

1.3 Förordnande av ersättare  
   

1.3.1 Förordnande av ersättare för Fc under en 
sammanhängande tid av högst tre månader 

Fc  Beslut om förordnande av ersättare för Fc 
under en tid överstigande tre månader 
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fattas av KSAU. Kommunstyrelsen har i sin 
delegationsordning punkt 2.3.2 delegerat 
beslutet till KSAU. 

1.3.2 Förordnande av ersättare för Ac  Fc   
1.3.3 Förordnande av ersättare för Enc Ac   Inom respektive avdelning 
1.3.4 Förordnande av ersättare för Stc Fc   
1.3.5 Förordnande av ersättare 

- Inom förvaltningsstaben  
- Inom respektive avdelnin 

 
Stc 
Ac 

  

1.4 Bisyssla 
   

1.4.1 Godkännande av respektive förbud mot 
innehav av bisyssla  

- För Ac och Stc 
- Inom respektive avdelning 
- Inom förvaltningsstaben 

 
 
Fc 
Ac  
Stc 

 Innan beslut tas ska samråd ske med HR-
avdelningen. 
 

1.5 Uppsägning och avsked 
   

1.5.1 Uppsägning från arbetsgivarens sida 
- Icke avdelningsindelad personal 
- Inom respektive avdelning 
- Inom förvaltningsstaben 

 
Fc 
Ac 
Stc 

7 § LAS Innan beslut fattas ska samråd ske med 
HR-avdelningen. 

1.5.2 Avskedande 
 

Fc 18 § LAS Innan beslut fattas ska samråd ske med 
HR-avdelningen. 
 
Beslut om avskedande av förvaltningschef 
fattas av KSAU enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning. 
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1.6 Avstängning m.m. 
   

1.6.1 Avstängning med och utan lön  
- Ac samt Stc 
- Inom respektive avdelning 
- Inom förvaltningsstaben 

 
Fc 
Ac  
Stc 

10 § AB, 9 § 
BEA 

Innan beslut fattas ska samråd ske med 
HR-avdelningen.  

1.6.2 Arbetsbefrielse under uppsägningstid vid 
uppsägning från arbetsgivarens sida 

- Ac och Enc  
- Övrig personal inom respektive 

avdelning 
- Inom förvaltningsstaben 

 
 
Fc 
Ac  
 
Stc 

 Innan beslut fattas ska samråd ske med 
HR-avdelningen. 

1.6.3 Enskild överenskommelse om avslut av 
anställning 

- Ac och Enc 
- Övrig personal inom respektive 

avdelning 
- Inom förvaltningsstaben 

 
 
Fc 
Ac  
 
Stc 

 Innan beslut fattas ska samråd ske med 
HR-avdelningen. 

1.6.4 Omplacering utom anställningen av 
personliga skäl 

- Ac och Enc 
- Övrig personal inom respektive 

avdelning 
- Inom förvaltningsstaben 

 
 
Fc 
Ac  
 
Stc 

 Innan beslut fattas ska samråd ske med 
HR-avdelningen. 

1.7 Disciplinpåföljd 
   

1.7.1 Skriftlig varning  
- Ac och Enc 
- Övrig personal inom respektive 

avdelning 

 
Fc 
Ac  
 

 Innan beslut fattas ska samråd ske med 
HR-avdelningen. 
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- Inom förvaltningsstaben Stc 

1.8 Övrigt    
1.8.1 Avtal om ersättning för användande av egen 

bil i den dagliga arbetsutövningen.  
Fc   

1.9 Arbetsmiljöansvar 
   

1.9.1 Ansvar för den fortlöpande 
tillsynen över arbetsmiljön, 
det systematiska brandskyddsarbetet 
och verksamhetsutövares egenkontroll enligt 
miljöbalken 

Nämnden ansvarar 
för det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
inom det egna 
verksamhetsområd
et. 
Arbetsmiljöansvare
t kan ej delegeras, 
däremot kan 
arbetsmiljöuppgifte
r fördelas. 
Fördelningen av 
dessa sker enligt 
arbetsmiljölagens 
bestämmelser och 
föreskrifter. 

AML, AFS 
2001:1 

Nämnden ansvarar för att: 
- Se till att förvaltningschefen får 

uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och har 
befogenheter, resurser, kunskaper 
och kompetens för att kunna driva 
arbetsmiljöarbetet  

- Ge förvaltningschefen rätt att 
fördela uppgifter så långt ut i 
organisationen att SAM kan drivas 
ute på arbetsplatserna och att 
tillräckliga befogenheter, resurser, 
kunskaper och kompetens följer 
med  
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Nr Ärendegrupp Delegat Grund för beslut Villkor/Notering 
2. Ekonomisk förvaltning    

2.1 Allmänt 
   

2.1.1 Investeringar och reinvesteringar 
- Upp till 500 000 kr 
- Upp till 1 000 000 kr 

 
Ac, Stc 
Fc 

 Inom ramen för upphandling, 
direktupphandlingen eller delegation för 
övriga avtal.   
 
Investeringar kopplat till avdelningarna 
Äldreomsorgen och Funktionshinderområdet 
beslutas av avdelningschef för 
Beställaravdelningen äldre och 
funktionsnedsättning.  
 

2.1.2 Överenskommelse om betalning om fordran 
(amorteringsplan) 

- Upp till två prisbasbelopp 
- Över två prisbasbelopp 

 
 
Controller 
AU 

 Inom socialnämndens övriga verksamheter. 
  

2.1.3 Avskrivning ur bokföringen av fordran  
- Upp till fyra prisbasbelopp 
- Över fyra prisbasbelopp 

 
Controller  
AU 

  

2.1.4 Eftergift av fordran  
- Upp till fyra prisbasbelopp 
- Över fyra prisbasbelopp 

 
Controller 
AU 

  

2.1.5 Beslut att ersätta enskild 
person för egendomsskada 
som förorsakats av 
personal 

- Upp till 50 % av prisbasbeloppet 

 
 
 
 
Enc 

3 kap 2 § SkL I samråd med Ac och försäkringsansv. 
 
I samråd med försäkringsansv. 
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- Över 50 % av prisbasbeloppet BU 
2.1.6 Medgivande av anstånd av betalning upp till 

en månad 
Controller  I samråd med Fc 

2.1.7 Utdelning från donationsfonder Fc   
2.1.8 Beslut att i enlighet med kommunens 

attestreglemente utse beslutsattestanter 
Ac, Stc    

2.1.9 Hyresbefrielse vid inflyttning på vård- och 
omsorgsboende upp till 3 månader  

Enc   
 

2.1.10 Försäljning av lös egendom som inte behövs 
i verksamheten 

Fc   

2.2 Ersättning av enskild/avgifter    
2.2.1 Beslut att återkräva utbetalt försörjningsstöd 

enligt 4 kap 1 § SoL om det lämnats 
obehörigen på grund av oriktigt inlämnande 
uppgifter, underlåtenhet att lämna uppgifter 
eller på grund av annan anledning medfört 
att felaktigt beslut fattats. 

Gc 9 kap 1 § SoL  

2.2.2 Beslut att återkräva försörjningsstöd som 
lämnats i annat fall än 4 kap 1 § SoL, om det 
lämnats med villkor om återbetalning enligt 
9 kap 2 § 2 st SoL 

Gc 9 kap 2 § SoL  

2.2.3 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet 
som avses i 9 kap 1 och 2 §§ SoL 

Gc   

2.2.4 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet 
som avses i 8 kap 1 § SoL 

Gc   

2.2.5 Beslut att föra talan hos förvaltningsrätten 
om ersättning som utgivits enligt 9 kap 1 § 

Gc 9 kap 1-3 §§ SoL  
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SoL (återkrav av vad som har betalats ut för 
mycket på grund av oriktiga uppgifter m.m.) 

2.2.6 Beslut om avgift i enlighet med 8 kap 2 § 
SoL 

Handl 
 

8 kap 2 § SoL  

2.2.7 Beslut om kreditering av avgift som är 
felaktig 

Handl 
 

  

2.2.8 Beslut om uppdelning av betalning av redan 
debiterad avgift i upp till två månader 

Enc   

2.2.9 Beslut om nedskrivning eller befrielse av 
avgift och jämkning enligt 8 kap 2 § SoL 

Enc 8 kap 2 § SoL  
 

2.2.10 Beslut om ersättning för uppehälle (egen 
avgift) vid stöd och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär när bistånd ges i form 
av plats i hem för vård och boende eller 
familjehem för vuxna. 

Enc 8 kap 1 § 1 st. SoL, 
42 a § SoF 

 
 

 

Nr Ärendegrupp Delegat Grund för beslut Villkor/Notering 
3. Upphandlingsärenden    

3.1 Direktupphandling 
   

3.1.1 Fatta beslut om köp av vara eller tjänst upp 
till och med gällande beloppsgräns för 
direktupphandling 

Budgetansv 19 kap LOU 
 

Inom budget. 
Direktupphandling ska ske i enlighet med 
upphandlingsenhetens policy för 
direktupphandling 

3.1.2 Uppsägning eller hävning av avtal som 
ingåtts vid direktupphandling 

Budgetansv 
 

 Vid uppsägning/hävning av avtal ska 
samråd ske med jurist.  



  19(69) 
  
  
 

 

3.2 Upphandling enligt LOU 
   

3.2.1 Fatta anskaffningsbeslut/beslut om att 
upphandla enligt LOU: 

- För upphandling under EU:s 
gällande tröskelvärde för varor och 
tjänster 

- För upphandling över EU:s gällande 
tröskelvärde för varor och tjänster 

- 
 
 
 
 
 

 Se Södertörns upphandlingsnämnds 
delegationsordning 

3.2.2 Godkännande av förfrågningsunderlag - 
 

 Se Södertörns upphandlingsnämnds 
delegationsordning 

3.2.3 Öppnande av anbud vid upphandling - 
 

 Se Södertörns upphandlingsnämnds 
delegationsordning 

3.2.4 Beslut om avbrytande av upphandling - 
 

 Se Södertörns upphandlingsnämnds 
delegationsordning 

3.2.5 Beslut om tilldelningsbeslut - 
 

 Se Södertörns upphandlingsnämnds 
delegationsordning 

3.2.6 Undertecknande och upphävande av avtal i 
upphandlingsärenden 

- 
 

 Se Södertörns upphandlingsnämnds 
delegationsordning 

3.2.7 Företrädande av nämnden i överklagat 
upphandlingsärende eller vid stämning mot 
nämnden med anledning av uppsägning 
eller hävning av avtal 

Uc (Södertörns 
upphandlingsnä
mnd) 

  

3.3 Upphandling enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) 

 
  

3.3.1 Godkännande av förfrågningsunderlag - 
  

Se Södertörns upphandlingsnämnds 
delegationsordning 
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3.3.2 Fatta tilldelningsbeslut - 
 
 

 
Se Södertörns upphandlingsnämnds 
delegationsordning 

3.3.3 Upphävande av avtal enligt LOV - 
 
 

 
Se Södertörns upphandlingsnämnds 
delegationsordning 

3.3.4 Företrädande av nämnden i överklagat LOV-
ärende eller vid stämning mot nämnden 
med anledning av uppsägning eller hävning 
av avtal 

Uc (Södertörns 
upphandlingsnä
mnd) 

  

3.4 Avropa varor och tjänster från befintligt 
ramavtal 

   

3.4.1 Avropa varor och tjänster från befintligt 
ramavtal: 

- Upp till och med 100 000 kr, 
exklusive mervärdesskatt  

 
- Upp till och med 500 000 kr, 

exklusive mervärdesskatt 
 

- Över 500 000 kr, exklusive 
mervärdesskatt 

 
 
Enc, 
budgetansvarig 
 
Stc, Ac, Fc 
 
 
AU 

 Avrop kopplat till avdelningarna 
Äldreomsorgen och Funktionshinderområdet 
beslutas av avdelningschef för 
Beställaravdelningen äldre och 
funktionsnedsättning om det inte ryms inom 
avdelningarnas budget. 

3.4.2 Avropa konsulter för tillfällig tillsättning av 
vakanta tjänster  

- Upp till 4 månader och högst en 
timkostnad på 700 kr/h 

 
- Upp till och med 6 månader och 

högst en timkostnad på 950 kr/h 

 
 
Enc, 
budgetansvari 
 
Stc, Ac 
 

 Delegationen gäller endast för anlitande av 
konsulter där en intern lösning inte är 
möjlig och där avrop endast pågår fram tills 
att rekryteringen är avslutad och tjänsten är 
tillsatt.   
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- Upp till och med 6 månader och 

högst en timkostnad på 1100 kr/h 
 

- Över 6 månader och/eller över en 
timkostnad på 1100 kr/h 

 
Fc 
 
 
 
AU 

Delegationen avser avtalstid exklusive 
option. Delegaten kan alltså ta beslut om 
avtalstid inom sin delegation med en option 
som överstiger delegationen för delegaten. 
För det fall en option används ska 
delegaten av antal totala månader besluta 
om förlängning. 
 
Timkostnaden är exklusive moms. 

 

Nr Ärendegrupp Delegat Grund för 
beslut 

Villkor/Notering 

4. Avtal    
4.1 Undertecknande av individavtal Enc  Observera att undertecknande inte är ett 

beslut om köp av plats. Köp av plats är i de 
flesta fall verkställighet och kräver endast 
beslut i de fall som specificeras i 
delegationsordningen.  
 
Vid ingående av individavtal för köp av plats 
vid extern verkställighet utanför ramavtal 
redovisas ärendet på nästa BU. Detta gäller 
inte om beslut om plats för placering har 
fattats av BU. 

4.2 Undertecknande av individavtal för 
kontaktfamilj och kontaktperson på barn 
och ungdom 

Gc   
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4.3 Ingående och undertecknande av övriga 
avtal och överenskommelser, i enlighet med 
budget eller beslut  

- Förvaltningsövergripande avtal 
- Avdelningsspecifika avtal 
- Avtal kopplat till förvaltningsstaben 

 
 
 
Fc 
Ac 
Stc 

 Gäller ej upphandlingsärenden, se kap 3, 
hyresärenden, se kap 5, eller annat avtal som 
är specificerat i delegationsordningen.  
 
Delegat kan ta beslut att ingå avtal samt 
underteckna avtal i enlighet med budget. Om 
avtalet inte är i enlighet med budget krävs 
beslut från nämnd.  
 
Gällande avtal eller överenskommelse med 
förening ska Gemensamt reglemente för 
föreningsbidrag i Nynäshamns kommun 
beaktas.   

4.4 Uppsägning av avtal Delegat  Gäller ej upphandlingsärenden, se kap 3, 
hyresärenden, se kap 5 eller annat avtal som 
är specificerat i delegationsordningen.  

 

Nr Ärendegrupp Delegat Grund för 
beslut 

Villkor/Notering 

5. Fastighet- och hyresärenden    

5.1 Sociala hyreskontrakt och 
etableringsbostäder 

   

5.1.1 Beslut om bistånd i form av 
andrahandshyresavtal  

Gc 4 kap 2 § SoL  

5.1.2  Undertecknande och uppsägning av 
förstahandshyresavtal/andrahandshyresavtal  
med hyresvärd/fastighetsbolag/privatperson 

- Upp till 75% av prisbasbeloppet 
- Över 75% av prisbasbeloppet 

 
 
 
Gc 
Enc 

 Gäller verkställighet av myndighetsbeslut i 
enlighet med fastställda hyresnivåer.  
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5.1.3 Undertecknande av 
andrahandshyreskontrakt med hyresgäst 

- Upp till 75% av prisbasbeloppet 
- Över 75% av prisbasbeloppet 

 
 
Boendekonsulent 
Enc 

 För de personer som anvisats till 
Nynäshamns kommun av Migrationsverket 
för den period personen uppbär 
etableringsersättning (normalt två år) 

5.1.4 Upphävande av andrahandshyresavtal med 
hyresgäst på grund av obetald månadshyra 

Boendekonsulent 12 kap 
jordabalken § 42 
p 8 

När hyresinbetalning är försenad mer än sju 
dagar 

5.1.5 Upphävande av andrahandshyresavtal 
med hyresgäst som ej följer villkor, 
handlingsplan eller där beslut saknas.  

Boendekonsulent 4 kap § 2 SoL Frångått handlingsplan, följer ej 
överenskomna villkor trots upprepade 
anmodan om rättelse 

5.1.6 Upphävande av andrahandshyresavtal med 
hyresgäst på grund av övriga hyresrättsliga 
skäl 

Enc 12 kap 
jordabalken 

Frångått från handlingsplan 
 

5.1.7 Omedelbart upphävande av 
andrahandshyresavtal på grund av allvarlig 
störning 

Enc 12 kap 42 § 
jordabalken 
7 kap 18-25 § 
bostadsrättslagen 

Allvarlig störning bedömd av 
fastighetsägare/hyresvärd eller 
hot och våld gentemot grannar, personal 
och tjänsteperson. 

5.1.8 Beslut om avhysning av hyresgäst BU   
5.1.9 Debitering och korrigering gällande hyror, 

olika tillägg 
Boendekonsulent 12 kap 

jordabalken 
Exempelvis hyreshöjningar/regleringar och 
tillägg för möbler 

5.1.10 Utnämnande av representant för 
socialnämnd i Nynäshamns kommun vid 
hyrestvister i Förvaltningsrätt, Hyresnämnd, 
Kronofogdemyndigheten och övriga 
domstolsärenden 

Fc 12 kap 
jordabalken 
 

 

5.2 Övriga fastighets- och hyresärenden 
   

5.2.1 Undertecknande av andrahandshyresavtal 
med hyresgäst på särskilt boende, 

Enc   
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gruppbostäder och servicebostäder enligt 
LSS 

5.2.2 Upphävande av andrahandshyresavtal med 
hyresgäst på särskilt boende, gruppbostäder 
och servicebostäder enligt LSS 

Ac   

5.2.3 Ingå och säga upp internhyresavtal Ac  Att säga upp lokalen för t.ex. 
ett helt vård- och 
omsorgsboende bedöms vara av 
principiell karaktär och kan inte delegeras. 
Om det handlar 
om ett eller några kontorsrum eller 
uppsägning för omförhandling 
betraktas det som ren verkställighet. 

5.2.4 Beslut om att uppdra till 
fastighetsavdelningen att genomföra 
förstudie angående 

- mindre förändringar 
- större förändringar 

 
 
 
Ac 
Fc 
 

 Underlaget till uppdraget är en 
behovsanalys. 
 
Mindre förändring innebär främst 
förändringar inom befintlig lokal, 
exempelvis sätta upp ett staket, 
brandskyddsåtgärder m.m. 
 
Större förändring innebär utökning av 
lokaler, reducering av lokaler eller byte av 
kontorslokaler för verksamhet. 
 
Beslut av principiell beskaffenhet får inte 
delegeras och omfattas därför inte av den 
här delegationen. Exempel på sådana beslut 
som tas av socialnämnden är förstudie 
angående behov av ett nytt boende (Våbo, 
LSS, stödboende osv) eller byte av lokaler 
för ett helt boende.  
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5.2.6 Beslut om genomförande enligt förstudie 
- Ökad årshyra upp till 100 000 kr 
- Ökad årshyra upp till 500 000 kr  
- Ökad årshyra upp till 1 000 000 

kronor 

 
Ac 
Fc 
AU 

  

5.2.7 Beslut om att uppdra till 
fastighetsavdelningen att projektera arbete 
efter förstudie  

- Upp till 100 000 kronor 
- Upp till 500 000 kronor 
- Upp till 1 miljon kronor 

 
 
 
Ac 
Fc 
AU 

  
  

5.2.8 Beslut om genomförande enligt projektering  
- Ökad årshyra upp till 100 000 kronor  
- Ökad årshyra upp till 500 000 kronor 
- Ökad årshyra upp till 1 000 000 

kronor 

 
Ac 
Fc 
AU 

  
 

5.2.9 Vid investering, godkänna avvikelse av 
projekts budget: 
 
>10% eller >1 mnkr  
 
<10% eller < 500 tkr  

 
 
 
AU 
 
Fc 

 Vid beslut av förvaltningschef ska 
information lämnas till AU  
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Nr Ärendegrupp Delegat Grund för beslut Villkor/Notering 
6. Allmänna ärenden 

 
   

6.1 Extern representation och 
uppvaktningar, samt deltagande i 
utbildning och konferenser 

   

6.1.1 Extern representation och uppvaktningar 
uppgående till ett belopp överstigande 
10 000 kr 

Ordf 
 

 Intern representation utgör ren 
verkställighet. 
 
Extern representation och uppvaktningar 
understigande 10 000 kr är ren verkställighet 

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

Ordf   

6.1.3 Förtroendevaldas deltagande 
i konferenser 
och/eller tjänsteresor utanför 
Norden och Baltikum 

AU   

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

AU   

6.2 Fullmakt och förlikning    
6.2.1 Utfärdande och återkallande av fullmakt att 

föra nämndens talan inför domstol eller 
Fc   
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andra myndigheter samt vid förrättningar 
och förhandlingar av skilda slag 

6.2.2 Utfärdande och återkallande av fullmakt att 
föra nämndens talan i domstol i mål enligt 
LVU 

Ac   

6.2.3 Beslut om att ingå förlikningsavtal  
- till och med två prisbasbelopp 
- överstigande två prisbasbelopp 

 
Fc 
AU 

  

6.3 Rättidsprövning, rättelse och 
omprövning av beslut 

   

6.3.1 Beslut om avvisande av för sent inkomna 
överklaganden (Rättidsprövning)  

 
Handl 

45 § FL  

6.3.2 Rättelse av ett beslut fattat av delegat som 
innehåller uppenbar felaktighet till följd av 
skrivfel, räknefel eller något annat liknande 
förbiseende 

Delegat 36 § FL  

6.3.3 Omprövning av beslut  Delegat 37-38 §§ FL  

6.4 Arkivärenden 
   

6.4.1 Revidering av dokumenthanteringsplanen 
och enskilda gallringsbeslut för allmänna 
handlingar 

Stc  I samråd med kommunarkivarie enligt 6 § 
Arkivreglemente för Nynäshamns kommun.   

6.4.2 Gallring av anteckningar och andra uppgifter 
i pappersbaserad samt digital personalakt 

Arkivredogörare, 
Systemadm 

 Gallring får endast ske i enlighet med 
gällande dokumenthanteringsplan eller efter 
särskilt gallringsbeslut 

6.5 Sammanträden    
6.5.1 Ställa in eller ändra sammanträdesdagar för 

Socialnämndens arbetsutskott 
AU  Om det föreligger särskilda skäl får 

ordförande ställa in ett sammanträde eller 
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ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 
Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförande.  

6.5.2 Ställa in eller ändra sammanträdesdagar för 
Socialnämndens biståndsutskott 

BU  Om det föreligger särskilda skäl får 
ordförande ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 
Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförande. 

6.6 GDPR 
   

6.6.1 Undertecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal med IT-
leverantör 

Fc Artikel 28 p. 3 
Dataskyddsföror
dningen 

 

6.6.2 Utseende och entledigande 
dataskyddsombud 

Fc Artikel 37 p. 1 
Dataskyddsföror
dningen 

 

6.6.3 Beslut om rättelse, radering, begränsning av 
behandling och överföring av 
personuppgifter till annan 
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) 

Ac, Stc Artikel 16, 17, 
18 och 20 
Dataskyddsföror
dningen 

 

6.6.4 Beslut om incidentrapportering till 
Integritetsskyddsmyndigheten 

Enc Artikel 33 
Dataskyddsföror
dningen 

Incidentrapporteringen ska meddelas 
kommunens dataskyddsombud. 

6.7 POSOM    
6.7.1 Beslut i personal, ekonomiska, och 

organisatoriska frågor i samband med en 
inträffad olycka/händelse av sådan art att 
POSOM-gruppen ska träda i funktion.  

Fc   
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6.8 Övriga ärenden    
6.8.1 Besvarande av remisser, framställningar, 

skrivelser med mera i ärenden och frågor 
som ej är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt 

Ac, Stc   

6.8.2 Ta emot och underteckna delgivningskvitto 
för nämndens räkning 

Ac 6 kap 36 § KL  

6.8.3 Ta emot och underteckna delgivningskvitto 
för nämndens räkning i mål enligt LVU 

Enc 6 kap 36 § KL  

 

Nr Ärendegrupp Delegat Grund för 
beslut 

Villkor/Notering 

7. Utlämning av handlingar och 
uppgifter 

   

7.1 Allmänt om utlämning 
   

7.1.1 Beslut om vägran att lämna ut handling och 
utlämnande av handling med förbehåll 
samt vägran att lämna ut sådan uppgift ur 
allmän handling. 

Avd, Stc 2 kap 17 § TF, 6 
kap 1-3 §§ OSL 

Första prövningen görs av den som 
handlägger ett ärende. Är handläggare inte 
utsedd eller har ärendet överlämnat för 
arkivering görs första prövningen i stället av 
registrator eller om ärendet avlämnats till 
kommunarkivet av KSF:s arkivarie.  

7.1.2 Besluta om att tillämpa taxan/ta ut avgift 
från första begäran om allmän handling, i 
de fall sökanden delar upp begäran i flera 
förfrågningar för att kringgå taxan.  

Stc 2 kap 16 § TF Tillämpas restriktivt, tillämpas enbart vid 
uppenbara försök att kringgå taxan 
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7.1.3 Beslut om att göra undantag från 
tillämpningen av taxa för utlämnande av 
allmänna handlingar 

Stc  Ska tillämpas restriktivt. 
 
Undantag ska göras enligt 
likställighetsprincipen. Om undantag har 
gjorts en gång ska samma undantag 
tillämpas i liknande fall i framtiden. 

7.2 Utlämning till myndigheter 
   

7.2.1 Utlämnande av personuppgifter till 
Socialstyrelsen för statistiska ändamål. 

Handl 12 kap 5 § SoL I samråd med DSO 

7.2.2 Utlämnande av uppgifter ur personregister 
till statliga myndigheter för 
forskningsändamål 

Ac 12 kap 6 § SoL I samråd med DSO 

7.2.3 Beslut att lämna uppgifter om ekonomisk 
hjälp till annan myndighet under angivna 
förutsättning i 12 kap 7 § 1 st SoL 

Handl. 12 kap 7 § 1 st 
SoL 

 

7.2.4 Beslut att lämna uppgifter till annan nämnd 
inom kommunen som fullgör 
socialtjänstens uppgifter i den mån det 
följer av 12 kap 7 § 2 st SoL 

Ac 12 kap 7 § 2 st 
SoL 

 

7.2.5 Beslut att inte lämna uppgifter till 
polismyndigheten, säkerhetspolisen, 
åklagarmyndigheten eller annan myndighet 
som ska ingripa vid brott  

Enc 10 kap 18 a-24 
§§ OSL 

Gäller möjlighet att lämna uppgifter när det 
inte inkommit en begäran om uppgifter. Vid 
en inkommen begäran gäller 7.1.1. 
 
Angående utlämnande för att förebygga brott 
(10 kap 18 a—c §§) ska en 
lämplighetsbedömning göras innan beslut.  
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Nr Ärendegrupp Delegat Grund för 
beslut 

Villkor/Notering 

8. Yttranden, anmälningar, 
överklaganden, underrättelser m.m. 
till myndighet 

   

8.1 Allmänt om yttranden  
   

8.1.1 Lämnande av upplysningar och förslag på 
åtgärder till frivårdsmyndighet, domstol 
och åklagarmyndighet 

Handl 6 § lag om 
särskild 
personutredning i 
brottmål mm.  

 

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

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

 

8.1.3 Beslut om framställning till annan kommun 
om överflyttning av ärende till nämnd i 
annan kommun, samt beslut om att 
mottaga eller inte mottaga ärende från 
annan kommun 

Enc 2a kap 10 § SoL  

8.2 Allmän domstol 
   

8.2.1 Lämnande av upplysningar till allmän 
domstol  

Handl   

8.2.2 Yttrande till allmän domstol i övriga 
ärenden 

Ac   
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8.3 Ansökan om bidrag 
   

8.3.1 Ansökan om statligt bidrag 
 

Fc  Punkten gäller inte för det fall att statligt 
bidrag specificeras i en annan punkt i detta 
kapitel.  

8.3.2 Ansökan om övriga bidrag Fc    

8.4 Ansökan om folkhälsomedel    
8.4.1 Yttranden angående ansökningar om 

medel för folkhälsoprojekt till 
kommunstyrelsen 

Fc   

8.5 Arbetsmiljöverket 
   

8.5.1 Yttrande till arbetsmiljöverket AU   

8.6 Centrala studiestödsnämnden (CSN)    
8.6.1 Beslut om framställan till CSN om ändring 

av betalningsmottagare av studiestöd 
Handl 2 kap 33 § 

studiestödsförord
ningen 

 

8.7 Färdtjänstnämnden     
8.7.1 Yttrande till färdtjänstnämnden i 

färdtjänstärenden 
Handl   

8.8 Försäkringskassan 
   

8.8.1 Beslut om framställan till 
försäkringskassan om ändring av 
betalningsmottagare av allmänt barnbidrag 

Handl 106 kap 6 § SFB  
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8.9 Förvaltningsdomstolar  
   

8.9.1 Yttrande till förvaltningsdomstol över 
överklagat beslut 

Delegat, lägst 
Gc 

  

8.9.2 Överklaganden och yrkande om inhibition 
när överinstans ändrat nämndens beslut 
som ursprungligen fattas av delegat, samt 
avgivande av yttrande i överklagande 
ärenden 
 

BU  Möjligheten att ta ordförandebeslut ska 
tillämpas mycket restriktivt.  
 
Delegat, lägst gruppchef, avgör om 
förvaltningen ska föreslå till BU att 
överklagande och yrkande om inhibition ska 
ske.  

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

Ac 16 kap 6a –g §§ 
SoL  
28 a-d LSS  

 

8.9.4 Beslut att föra talan i förvaltningsrätten 
om ersättning som en enskild inte 
återbetalar frivilligt för kostnader som 
kommunen haft enligt 8 kap 1 § SoL 

Enc 9 kap 3 § SoL Exempel: 8 kap 1 § SoL föreskriver bl.a. att 
socialnämnden har rätt att ta ut ersättning 
för uppehället av den som på grund av 
missbruk av alkohol, narkotika eller därmed 
jämförbara medel får vård eller behandling i 
ett hem för vård  
eller boende eller i ett familjehem.  

8.10 Hemvärn    
8.10.1 Yttrande i ärende om antagning och 

avskiljning av hemvärnsman 
Ac 5 § 

hemvärnsförordni
ngen (1997:146) 

 

8.11 Inspektionen för vård- och omsorg, 
IVO 

   

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

BU   
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eller myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd, MFOF 

8.11.2 Yttrande till IVO i ärende rörande särskild 
avgift för ej inom skälig tid verkställda 
beslut 

Ac 16 kap 6a-g §§ 
SoL 
28 a-d §§ LSS 

 

8.11.3 Anmälan till IVO om att enskild bedriver 
sådan verksamhet som avses i 7 kap 1 § 1 
st SoL för kommunens räkning 

Ac   

8.11.4 Anmälan till IVO om sådan 
anmälningspliktig verksamhet som avses i 
7 kap 1 § 1 st SoL som bedrivs i egen regi 

Ac   

8.11.5 Ansökan om prövning hos IVO gällande 
överflyttning av ärende till annan kommun 

Enc   

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

MAS 3 kap 7 § PSL   

8.12 Justitieombudsmannen 
   

8.12.1 Yttrande i ärende där allmänheten 
framfört klagomål på kommunal 
myndighet till Justitieombudsmannen (JO) 
s.k. JO anmälan 

BU   

8.12.2 Beslut om att JO-anmäla annan myndighet BU   

8.13 Kriminalvården 
   

8.13.1 Ansvarsförbindelse mellan Kriminalvården 
och socialtjänsten 

- Upp till 6 månader 
- Över 6 månader 

 
 
Enc 
BU 
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8.14 Migrationsverket 
   

8.14.1 Ansökan om statlig ersättning från 
Migrationsverket 

Handl Förordning om 
statlig ersättning 
för insatser för 
vissa utlänningar 

 

8.14.2 Överklagan av avslag på ansökan om 
ersättning 

Enc 40 § FL  

8.15 Passmyndigheten 
   

8.15.1 Yttrande till passmyndigheten vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavarens medgivande för barn 
under 18 år 

Gc 3 § 
Passförordningen 

 

8.16 Polismyndigheten 
   

8.16.1 Begäran om polisutredning  Gc 31 § LUL  
8.16.2 Yttrande i fråga om betydelsen av en 

utredning enligt 31 § LUL 
Gc 34 § LUL  

8.16.3 Polisanmälan angående brott som hindrar 
nämndens verksamhet 

Enc   

8.16.4 Polisanmälan avseende våld eller hot mot 
tjänsteperson  

Enc   

8.16.5 Begäran om utdrag ur belastnings- och 
misstankeregistret vid 

- Tillsättande av kontaktfamilj 
- Adoption, vårdnad, umgänge, 

barns boende, samt medgivande 
att ta emot barn m.m. enligt 5 kap 

 
 
Handl 
Handl 
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2 §, 6 kap 6-10 §§ samt 12- 16 §§ 
SoL 

- Åtgärder enligt LVU/LVM 

 
Gc 

8.17 Smittskyddsinstitutet  
   

8.17.1 Uppgiftslämnande till smittskyddsinstitutet Ac   
8.17.2 Anmälningsskyldighet enligt 

smittskyddslagen 
Ac   

8.17.3 Anmälan till smittskyddsläkare att person 
ej följer särskilda förhållningsregler 

Ac   

8.18 Transportstyrelsen 
   

8.18.1 Yttrande till Transportstyrelsen (och 
domstol) i ärende gällande ansökan om 
körkortstillstånd 

Handl 3 kap 8 § 
Körkortsförordnin
gen (1998:980) 

 

8.19 Åklagarmyndigheten 
   

8.19.1 Yttrande till åklagarmyndighet vid 
åtalsprövning  

Gc 11 § LUL  

8.19.2 Begäran till åklagarmyndigheten om 
prövning hos domstol huruvida den unge 
har begått brottet (bevistalan).  

Gc 38 § LUL  

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

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

 

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

Gc (jmf 46 § LVM)  
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8.20 Överförmyndarnämnden 
   

8.20.1 Beslut om anmälan till överförmyndaren 
att behov av god 
man/förvaltare/förmyndare föreligger eller 
att behov ej längre föreligger 

Handl 5 kap 3 § SoF 
15 § 6 p LSS 
10-11 kap FB 

 

8.20.2 Underrättelse till överförmyndaren att god 
man/förvaltare/förmyndare försummar sitt 
uppdrag 

Gc 15 § 6 p LSS  

8.20.3 Beslut om att anmäla till överförmyndare 
- Att god man eller förvaltare enligt 

FB får förordnas för underårig 
- Att underårig inte lägre behöver 

förvaltare 
- Att det föreligger sådana 

förhållanden som talar för att en 
förälder inte kommer att förvalta 
sitt underåriga barns egendom på 
ett betryggande sätt 

Gc 5 kap 5 § SoF  

 

Nr Ärendegrupp Delegat Grund för 
beslut 

Villkor/Notering 

9 Lex Sarah och lex Maria    
9.1 Beslut om att inleda utredning enligt lex 

Sarah 
lex Sarah-
utredare 

7 kap 6 § SoL, 14 
kap 6 § SoL 

 

9.2 Beslut enligt bestämmelserna om lex Sarah 
efter genomförd utredning 

Fc  7 kap 6 § SoL, 14 
kap 2-7 §§ SoL, 
24 a-g § LSS 
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Redovisas till SON årligen genom 
kvalitétsberättelsen. Ärendet i sin helhet ska 
även redovisas på BU vid inledd utredning. 

9.3 Anmälan till IVO om allvarligt 
missförhållande resp. risk för allvarligt 
missförhållande (lex Sarah) 

Fc 14 kap 7 § SoL Redovisas till SON årligen genom 
kvalitétsberättelsen. Ärendet i sin helhet ska 
även redovisas på BU vid anmälan. 

9.4 Beslut om att inleda utredning enligt lex 
Maria 

MAS   

9.5 Beslut enligt bestämmelserna om lex Maria 
efter genomförd utredning 

MAS 6 kap 4 § PSL Redovisas till SON årligen genom 
patientsäkerhetsberättelsen. Ärendet i sin 
helhet ska även redovisas på BU vid inledd 
utredning.  

9.6 Anmälan till IVO om allvarlig skada resp. 
risk för allvarlig skada inom hälso- och 
sjukvården (lex Maria) 

MAS  Redovisas till SON årligen genom 
patientsäkerhetsberättelsen. Ärendet i sin 
helhet ska även redovisas på BU vid 
anmälan. 

 

Nr Ärendegrupp Delegat Grund för 
beslut 

Villkor/Notering 

10 Allmänt om individärenden    

10.1 Utredning 
   

10.1.1 Beslut om att utredning ska inledas efter 
anmälan  

Handl 11 kap 1,2 §§ 
SoL 

 

10.1.2 Beslut om att inte inleda utredning Gc 11 kap 1 § SoL Se undantag i 15.4.8. 
10.1.3 Beslut att utredning ska avslutas utan 

åtgärd 
- Gällande barn- och unga samt 

vuxna missbrukare 

 
 

Gc 
 

11 kap 1 § SoL  
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- Gällande övriga Handl 
10.1.4 Beslut om personkretstillhörighet Gc 2 a kap 8 § SoL  
10.1.5 Beslut om att avvisa ansökan Handl  T.ex. för de fall personen som söker 

insatsen inte har behörighet att söka för 
annans räkning eller om båda 
vårdnadshavarna inte samtycker till insats 
som kräver bådas samtycke.  

10.1.6 Beslut att avskriva en återkallad ansökan Handl  T.ex. om den sökande har avlidit eller om 
saken på annat sätt förlorar aktualitet.  

10.2 Bistånd 
   

10.2.1 Beslut om övrigt bistånd ej specificerat i 
delegationsordningen 

- Upp till 50 % av PBB  
- Upp till 1 av PBB 
- Över 1 PBB 

 
Gc 
Enc 
BU 

4 kap 2 § SoL 
 

Beslut om övrigt bistånd ska vara i enlighet 
med gällande riktlinjer. 
  

10.2.2 Beslut om upphörande av biståndsinsats Ursprungsdelegat 4 kap 1 § SoL Gynnande beslut får inte ändras till den 
enskildes nackdel om inte förutsättningarna i 
37 § FL är uppfyllda. 

10.3 
Övrigt 

   

10.3.1 Förebyggande insatser (ej knutet till 
person)  

Ac 3 kap 1 § SoL  
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IFO Barn och ungdom 
Nr Ärendegrupp Delegat Grund för beslut Villkor/Notering 
11 Familjerättsliga ärenden    

11.1 Fastställande av 
faderskap/föräldraskap 

   

11.1.1 Beslut om att inleda faderskapsutredning Handl 2 kap 1 § FB, 2 kap 
9 § FB 

 

11.1.2 Beslut om att inleda en utredning om 
föräldraskap 

Handl 2 kap 8 a § FB, 2 
kap 9 § FB 

 
 

11.1.3 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 
när nya uppgifter kommit fram 

Handl   

11.1.4 Beslut om att utföra en rättsgenetisk 
utredning  

Handl 2 kap 6 § FB  

11.1.5 Bekräftelse av faderskap Handl 1 kap 4 § FB  
 

11.1.6 Bekräftelse av föräldraskap Handl 1 kap 9 § FB, 1 kap 
14 § FB 

 

11.1.7 Beslut om att väcka och föra talan i mål 
om fastställande av faderskap 

Handl. 3 kap 5,6 och 8 §§ 
FB 

 
 

11.1.8 Beslut om att väcka och föra talan i mål 
om fastställande av föräldraskap 

Handl. 3 kap 14 § FB  

11.2 Adoptionsärenden 
   

11.2.1 Utse utredare i adoptionsärende 
 

Enc 4 kap 14 § FB  

11.2.2 Beslut om medgivande vid adoption BU 6 kap 12 § SoL  
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11.2.3 Återkallelse av medgivande till adoption BU 6 kap 13 § SoL  
11.2.4 Beslut om samtycke till att 

adoptionsförfarande får fortsätta 
Handl 6 kap 14 § SoL  

 
11.2.5 Beslut om avslag till fortsatt 

adoptionsförfarande 
BU 6 kap 14 § SoL  

 

11.3 Boende, vårdnad och umgänge 
   

11.3.1 Beslut om förordnade och entledigande av 
kontaktperson i umgängesärenden. 

Gc 4 kap 1 § SoL  

11.3.2 Beslut om att utse utredare i mål och 
ärende om barns vårdnad, boende och 
umgänge 

Enc 6 kap 19 § 3 st FB  

11.3.3 Lämnande av utredning gällande boende, 
vårdnad och umgänge till tingsrätten 

Handl 6 kap 19 § 3 st FB  

11.3.4 Beslut om att anordna samarbetssamtal 
enligt FB 

Handl 6 kap 18 § FB  

11.3.5 Beslut om att godkänna, eller vägra 
godkänna, föräldrars avtal om vårdnad, 
boende eller umgänge med barn. 

Handl 6 kap 6, 14 a, 15 a 
samt 17 a §§ FB 

 

11.3.6 Undertecknande av stämningsansökan 
gällande förordnande av särskilt förordnad 
vårdnadshavare till Tingsrätten 

Gc 6 kap 7- 9 §§ FB Anmälan om behov av särskilt förordnad 
vårdnadshavare måste dock fattas av 
socialnämnd  

11.3.7 Anmäla behov av förmyndare för barn till 
underåriga föräldrar 

Handl 5 kap 2 § SoF  

11.4 Övriga domstolsärenden    
11.4.1 Lämnande av upplysningar till allmän 

domstol  
Handl 6 kap 19 § 2 st. FB, 

6 kap 20 § FB 
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11.4.2 Yttrande till allmän domstol om 
äktenskapsdispens 

Handl   

11.4.3 Yttrande till allmän domstol angående 
namnbyte 

Handl 
 

44 § 3 st lagen 
(2016:1013) om 
personnamn 

 

 

Nr Ärendegrupp Delegat Grund för beslut Villkor/Notering 
12 Ärenden enligt lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

   

12.1 Beredande av vård    
12.1.1 Beslut om omedelbart omhändertagande BU  

 
6 § 1, 2 p. LVU Socialnämndens ordförande och förordnade 

ledamöter har kompletterande 
beslutanderätt att fatta beslut i akuta 
situationer. 

12.1.2 Beslut om omedelbart omhändertagande 
då svensk domstol inte är behörig att 
besluta om beredande av vård 

BU 6 a § LVU  

12.1.3 Ansökan till förvaltningsrätten om vård 
enligt LVU 

BU 4 § LVU  

12.1.4 Ansökan till förvaltningsrätten om 
medgivande till fortsatt tillfällig vård enlig 
LVU då svensk domstol inte är behörig att 
besluta om beredande av vård 

BU 9 a § LVU  

12.1.5 Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka 
om förlängning av utredningstiden 

Gc  8 § LVU 2 st  

12.1.6 Övervägande av om vård enligt 2 § LVU 
fortfarande behövs 

BU 13 § 2 st. LVU  
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12.1.7 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU 
fortfarande behövs 

BU 13 § 3 st. LVU  

12.1.8 Beslut om att vård, omedelbart 
omhändertagande, ska upphöra 

BU 9 § LVU 3 st Socialnämndens ordförande och förordnade 
ledamöter har kompletterande 
beslutanderätt att fatta beslut i akuta 
situationer. 

12.1.9 Beslut om att vården ska upphöra  BU 21 § LVU Vid ordförandebeslut ska BU ta del av 
handlingarna kommande sammanträde 

12.2 Vårdens utformning och genomförande 
   

12.2.1 Beslut om placering BU 
 

11 § 1-2 st LVU I beslutet om vård framgår det hur 
verkställighet ska genomföras.  
 
Socialnämndens ordförande och förordnade 
ledamöter har kompletterande 
beslutanderätt att fatta beslut i akuta 
situationer. 

12.2.2 Beslut om den unges personliga 
förhållanden 

Handl 11 § 4 st. LVU I den utsträckning det behövs för att 
genomföra vården. 

12.2.3 Övervägande av om beslut beträffande 
umgänge eller hemlighållande av 
vistelseort fortfarande ska gälla 

BU 14 § 3 st LVU  

12.2.4 Ansöka om skyddad folkbokföring för barn 
som vårdas enligt 2 § LVU 

BU 14 § 4 st LVU, 30 § 
3 st 
folkbokföringslagen  

 

12.2.5 Beslut om läkarundersökning, utse läkare 
samt plats för läkarundersökning 
 
Utanför kontorstid 

Gc 
 
 
Handl socialjour 

32 § LVU  
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12.2.6 Beslut om att begära polishandräckning för 
att genomföra läkarundersökning 

BU 43 § 1 p LVU Socialnämndens ordförande och förordnade 
ledamöter har kompletterande 
beslutanderätt att fatta beslut i akuta 
situationer. 

12.2.7 Beslut om att begära polishandräckning för 
att genomföra vård. 
 
Utanför kontorstid 

Gc 

 
Handl socialjour 

43 § 2 p LVU  
 

12.2.8 Beslut att vårdnadshavare ska uppmanas 
lämnas blod-, urin-, utandnings-, saliv-, 
svett - eller hårprov inför umgänge 

BU 
 

32 a § LVU  

12.2.9 Beslut att vårdnadshavare ska uppmanas 
lämnas blod-, urin-, utandnings-, saliv-, 
svett - eller hårprov inför prövning om 
vården ska upphöra 

BU 32 b § LVU  

12.3 Mellantvång    
12.3.1 Beslut om att utse särskilt kvalificerad 

kontaktperson till den unge (mellantvång) 
BU 22 § 1 st 1 p LVU  

 
12.3.2 Beslut om att den unge ska delta i 

behandling i öppna former inom 
socialtjänsten (mellantvång) 

BU 22 § 1 st 2 p LVU  

12.3.3 Omprövning av beslut om mellantvång BU 22 § 3 st LVU  
12.3.4 Beslut om upphörande av mellantvång BU 22 § 3 st LVU  

12.4 Flyttningsförbud    
12.4.1 Ansökan hos förvaltningsdomstol om 

flyttningsförbud 
BU 25 § LVU  

12.4.2 Övervägande om förflyttningsförbud ska 
upphöra 

BU 26 § LVU  

12.4.3 Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra BU 26 § 2 st LVU  
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12.4.4 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud BU 
 

27 § 1 st LVU 
 

Socialnämndens ordförande och förordnade 
ledamöter har kompletterande 
beslutanderätt att fatta beslut i akuta 
situationer. 
 
Vid ordförandebeslut ska BU ta del av 
handlingarna kommande sammanträde. 

12.4.5 Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud ska 
upphöra 

BU 30 § 2 st LVU  

12.4.6 Medgivande att väcka allmänt åtal vid 
överträdelse av flyttningsförbud  

? 44 § 2 st LVU  

12.5 Utreseförbud    
12.5.1 Beslut om utreseförbud BU 31 b § LVU  
12.5.2 Övervägande om utreseförbud ska upphöra Bu 31 c § 1 st LVU  
12.5.3 Beslut om att utreseförbud ska upphöra BU 31 c § 2 st LVU  
12.5.4 Beslut om tillfälligt utreseförbud BU 31 d § LVU Socialnämndens ordförande och förordnade 

ledamöter har kompletterande 
beslutanderätt att fatta beslut i akuta 
situationer. 
 
Vid ordförandebeslut ska BU ta del av 
handlingarna kommande sammanträde. 

12.5.5 Beslut om att tillfälligt utreseförbud ska 
upphöra 

BU 31 g § LVU  

12.5.6 Beslut om undantag från utreseförbud BU 31 i § LVU  

12.6 Övriga domstolsärenden    
12.6.1 Yttrande till allmän domstol angående 

överlämnande för ungdomsvård och/ eller 
Gc 32 kap 1 – 2 §§ 

BrB 
  



  46(69) 
  
  
 

 

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

 

Nr Ärendegrupp Delegat Grund för beslut Villkor/Notering 
13 Bistånd enligt SoL till barn och 

ungdomar 
   

13.1 Utredning 
   

13.1.1 Beslut om uppföljning av ett barns 
situation när en utredning avslutas utan 
beslut om insats. 

Gc  11 kap 4 a 2 § SoL  

13.1.2 Beslut om uppföljning av ett barns 
situation när placering upphört 

Gc 11 kap 4 b § SoL  

13.1.3 Beslut att förlänga utredningstid vid 
utredning avseende underårigs skydd 
eller stöd under viss bestämd tid. 

Enc 11 kap 2 § 2 st. 
SoL 

 

13.2 Boende 
   

13.2.1 Medgivande att barn tas emot för 
stadigvarande vård och fostran i enskilt 
hem som inte tillhör någon av barnets 
föräldrar eller annan vårdnadshavare 

BU 6 kap 6 § 1 st SoL  

13.2.2 Beslut att godkänna utredning av enskilt 
hem som vid upprepade tillfällen tar emot 
barn för tillfällig vård och fostran 
(jourhem) 

BU 6 kap 6 § 3 st SoL  

13.2.3 Beslut om tillfällig vård utanför det egna 
hemmet (ej jourhem) 

Gc  I avvaktan på utredning av jourhem. Ska 
tillämpas restriktivt. 
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13.2.4 Beslut om att tillfälligt (längst 3 månader) 
placera eller omplacera en underårig för 
vård utanför hemmet i en akut situation 
 
Utanför kontorstid tills dess att ordinarie 
beslutsfattare är i tjänst. 

Gc 
 
 
 
Handl 
socialjouren 

4 kap 1 § SoL I beslutet framgår det hur verkställighet ska 
genomföras.  

13.2.5 Beslut om att tillfälligt (längst 4 månader) 
placera eller omplacera ensamkommande 
flyktingbarn 
 
Utanför kontorstid tills dess att ordinarie 
beslutsfattare är i tjänst. 

Gc 
 
 
 
Handl 
socialjouren 

4 kap 1 § SoL I beslutet framgår det hur verkställighet ska 
genomföras.  

13.2.6 Beslut om placering i familjehem (gäller 
alla nyplaceringar) upp till 18 år 

BU 4 kap 1 § SoL I beslutet framgår det hur verkställighet ska 
genomföras.  

13.3.7 Beslut om arvode och ersättning för 
omkostnader till familjehem och jourhem: 

A) I enlighet med SKR:s 
rekommendation 

B) Utöver SKR:s rekommendation 

 
 
Gc 
 
Enc 

4 kap 1 § SoL  
 

13.3.8 Beslut om arvode och ersättning för 
omkostnader till enskilt hem vid tillfällig 
vård utanför det egna hemmet (ej 
jourhem) 

A) I enlighet med SKR:s 
rekommendation 

B) Utöver SKR:s rekommendation 

 
 
 
Gc 
 
Enc 

4 kap 1 § SoL  

13.2.9 Beslut om placering och kostnader vid 
hem för vård och boende (HVB-hem) med 
planerad vårdtid längre än 3 månader 

BU 4 kap 1 § SoL I beslutet framgår det hur verkställighet ska 
genomföras.  
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13.2.10 Beslut om fortsatt placering i familjehem 
och HVB, för ungdomar fyllda 18 år, 
gymnasietiden ut. Dock längst till 20 år.  

BU 4 kap 1 § SoL I beslutet framgår det hur verkställighet ska 
genomföras.  

13.2.11 Beslut om särskilda kostnader vid 
familjehemsplacering/jourhemsplacering 
och HVB-hem: 

- Upp till 1 500 kr 
- Upp till 50% av PBB 
- Över 50% av PBB 

 
 
 

Gc 
Enc 
BU 

4 kap 1 § SoL  

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

BU 6 kap 8 § SoL  

13.2.13 Beslut om bistånd i form av 
korttidsvistelse för barn och unga 

- Upp till 24 dygn/år 
- Över 24 dygn/år 

 
 
Handl 
Gc 

4 kap 1 § SoL  

13.2.14 Ersättning till föräldrar för resor till 
placerade barn: 

- Upp till 50% av PBB 
- Över 50% av PBB 

 
 
Enc 
BU 

4 kap 1 § SoL  

13.2.15 Beslut om ersättning till familjehem efter 
vårdnadsöverflyttning till familjehemmet 

Enc 6 kap 11 § SoL  

13.2.16 Beslut om utredningshem för förälder och 
barn 

BU 4 kap 1 § SoL  

13.3 Kontaktperson och kontaktfamilj 
   

13.3.1 Beslut rörande bistånd i form av 
kontaktperson/familj 

Handl 4 kap 1 § SoL  

13.3.2 Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson/familj 

Handl 4 kap 1 § SoL  
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13.3.3 Lämna utdrag ur socialregister till annan 
kommun som utreder familjehem, 
kontaktfamilj och kontaktperson  

Handl 2a kap 12 § SoL  

13.3.4 Begäran om utdrag ur socialregister vid 
egna familjehemsplaceringar, bistånd i 
form av kontaktfamilj eller kontaktperson 

Handl 2a kap 12 § SoL  

13.3.5 Beslut om arvode och ersättning för 
omkostnad till kontaktperson/familj 

Gc  I enlighet med SKR´s rekommendationer  

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

Gc   

13.4 Övriga insatser 
   

13.4.1 Beslut om behandlingsskola BU 4 kap 1 § SoL  
13.4.2 Beslut om bistånd i form av skolskjuts BU 4 kap 1 § SoL  
13.4.3 Beslut om öppenvårdsinsatser 

- Internt 
- Externt 

 
Handl 
Enc 

4 kap 1 § SoL  

13.4.4 Beslut om bistånd i form av lägervistelse Gc 4 kap 1 § SoL  
13.4.5 Beslut om åtgärder till stöd för barn utan 

den ena förälderns samtycke 
BU 6 kap 13 a § FB De åtgärder som avses är:  

1) Psykiatrisk eller psykologisk utredning eller 
behandling enligt HSL  
2)Behandling i öppna former som anges med 
stöd av 4 kap 1 § SoL  
3)Utseende av kontaktperson eller en familj 
enligt 3 kap 6 § 3 st. SoL samt  
4)Insats enligt 9 § 4-6p LSS  
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13.5 Domstolsärenden    
13.5.1 Framställning till domstol om att en 

underårig är i behov av 
målsägandebiträde 

Handl 5 kap 2 § SoF  
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IFO vuxen 
Nr Ärendegrupp Delegat Grund för beslut Villkor/Notering 
14 Ärenden enligt lag om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM) 
   

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

Gc 7 § LVM  

14.2 Beslut om att utredning inte ska inledas 
eller att utredning ska läggas ner. 

Gc 7 § LVM  

14.3 Beslut om läkarundersökning samt utse 
läkare för undersökningen. 

Handl 
 

9 § LVM  

14.4 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten 
om tvångsvård 

BU 
 

11 § LVM  

14.5 Beslut om omedelbart omhändertagande 
enligt LVM 

BU 
 

13 § 1 st LVM Socialnämndens ordförande och förordnade 
ledamöter har kompletterande beslutanderätt 
att fatta beslut i akuta situationer. Se separat 
beslut om kompletterande beslutanderätt.  

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

BU 
 

18 b § LVM  

14.7 Beslut om att begära polismyndighetens 
eller kriminalvårdens biträde för att föra 
missbrukare till läkarundersökning. 
 
Utanför kontorstid 

Gc 
 
 
Handl 
socialjour 

45 § 1 p LVM  
 

14.8 Beslut om att begära biträde av 
polismyndighet eller kriminalvård för 
inställelse till vårdinstitution  
 

Gc 
 
 

45 § 2 p LVM  
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Utanför kontorstid Handl 
socialjour 

14.9 Yttrande till allmän domstol angående 
överlämnande för vård, då den som begått 
brottslig handling föreslås bli föremål för 
åtgärd enligt LVM samt då vård enligt LVM 
ej är aktuellt 

Handl 31 kap 2 § BrB I samråd med Enc 

 

Nr Ärendegrupp Delegat Grund för beslut Villkor/Notering 
15 Ärenden enligt Socialtjänstlagen    

15.1 Boende 
   

15.1.1 Beslut om placering/omplacering för vuxna 
i: 

1. Hem för vård eller 
boende/stödboende 

2. Familjehem/inackordering 
3. Akut tillfälligt boende på skyddat 

boende/kvinnojour/hotell/ 
vandrarhem/härbärge: 
 

- upp till 2 veckor 
- upp till 3 månad 
- upp till 6 månader 
- över 6 månader 

 
 
 
 
 
 
 
Handl 
Gc 
Enc 
BU 

4 kap 1 § SoL När en placering har pågått i 6 månader 
fattar BU beslut om fortsatt placering enligt 
denna punkt. 

15.1.2 Beslut om särskilda kostnader vid 
familjehemsplaceringar: 

- Upp till 25% av PBB 
- Över 25% av PBB 

 
 
Gc 
Enc 

4 kap 1 § SoL   
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15.1.3 Beslut om särskilda kostnader vid HVB-
placeringar:  

- Upp till 50% av PBB 
- Över 50% av PBB 

 
 
Enc 
BU 

4 kap 1 § SoL  

15.1.4 Akut bevilja kostnad för resor till boende i 
skyddat boende/kvinnojour/hotell/HVB/ 
SIS: 

- Upp till 10% av PBB 
- Upp till 50% av PBB 
- Över 50% av PBB 

 

 
Handl 
Gc 
Enc 

4 kap 1 § SoL  

15.1.5 Boende i korttidskontrakt 
- Upp till 25% av PBB 
- Upp till 75% av PBB 
- Över 75% av PBB upp till 6 

månader 
- Över 75% av PBB över 6 månader 

 

Handl 
Gc 
Enc 
 
BU 

4 kap 1 § SoL När en placering har pågått i 6 månader och 
de totala kostnaderna uppgår till 75% av PBB 
fattar BU beslut om fortsatt placering enligt 
denna punkt.  

15.1.6 Beslut om stödboende/utsluss externt Enc 4 kap 1–2 §§ SoL Efter t ex avslutad behandling 
15.1.7 Beslut om inskrivning på HVB eller 

stödboende 
Föreståndare 3 kap 11 § SoF Gäller boende i egen regi. 

 
15.1.8 Beslut om bistånd i form av deposition eller 

förskottshyra 
Ac   

15.2 Kontaktperson och kontaktfamilj 
   

15.2.1 Beslut rörande bistånd i form av 
kontaktperson/familj 

Handl 4 kap 1 § SoL  

15.2.2 Beslut om förordnande och entledigande av 
kontaktperson/familj 

Handl 4 kap 1 § SoL  

15.2.3 Lämna utdrag ur socialregister till annan 
kommun som utreder familjehem, 
kontaktfamilj och kontaktperson  

Handl 2a kap 12 § SoL  
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15.2.4 Begäran om utdrag ur socialregister vid 
egna familjehemsplaceringar, bistånd i 
form av kontaktfamilj eller kontaktperson 

Handl 2a kap 12 § SoL  

15.4.1 Beslut om arvode och ersättning för 
omkostnad till kontaktperson/familj 

Enc 
 

 I enlighet med SKR´s rekommendationer 
 

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

Gc   

15.4.3 Beslut om arvode och ersättning för 
omkostnader till familjehem: 

C) I enlighet med SKR:s 
rekommendation 

D) Utöver SKR:s rekommendationer 

 
 
Gc 
Enc 

4 kap 1 § SoL  
 
 

15.3 Övriga insatser enligt SoL    
15.3.1 Beslut om bistånd i form av boendestöd  Handl 4 kap 1 § SoL  
15.3.2 Beslut om bistånd i form av sysselsättning Handl 4 kap 1 § SoL  
15.3.3 Beslut om öppenvårdsinsatser 

- Internt 
- Externt 

 
Handl 
Enc 

4 kap 1 § SoL  

15.4.6 Ekonomiskt bistånd vid akuta placeringar 
för att täcka kostnader för livsföring, 
telefon och utifrån skyddsbehov alternativt 
under vård med stöd av LVM 

- Upp till 25% av PBB 
- Upp till 75% PBB 
- Över 75% PBB 

 
 
 
 
Handl 
Gc 
Ec 

  

15.4.7 Beslut om bistånd i form av     
15.4.8 Beslut att inte inleda utredning (ej LVM) Handl    
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15.5 Verkställighet 
   

15.5.1 Beslut om specifik verkställighet inom detta 
kapitel.  

Delegat  Beslut tas endast vid ansökan om specifik 
placering. 
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IFO försörjningsstöd 
Nr Ärendegrupp Delegat Grund för beslut Villkor/Notering 
16 Beslut om försörjningsstöd    

16.1 Bistånd 
   

16.1.1 Grundbeslut enligt riksnorm Handl 4 kap 1 § SoL  
16.1.2 Bistånd till hemmaboende ungdom med 

egna tillgångar upp till och med ett PBB 
Handl 4 kap 1 § SoL  

16.1.3 Bistånd till egna företagare och personer 
med fria yrken: 

- Upp till 6 månader 
- Över 6 månader 

 
Handl 
Gc 

4 kap 1 § SoL  

16.1.4 Bistånd till personer indragna i godkänd 
arbetskonflikt 

Handl 4 kap 1 § SoL  

16.1.5 Bistånd till vuxenstuderande Gc 4 kap 1 § SoL  
16.1.6 Bistånd till personer med egen 

fastighet/bostad: 
- Upp till 6 månader 
- Över 6 månader 

 
Handl 
Gc 

4 kap 1 § SoL  

16.1.7 Bistånd till  
- hushållsel 
- godkänd boendekostnad 
- hemförsäkring 
- läkarvård 
- medicin och hjälpmedel 
- sjukhusvård 
- akut tandvård 
- glasögon och linser 
- resor med SL-kort 

Handl 4 kap 1 § SoL  
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- avgift till fackförening och 
arbetslöshetskassa 

- barnomsorg 
- pass/identitetshandlingar 
- högre kostnad för särskild kost 

16.1.8 Bistånd till  
- avbetalningar  
- kläder utöver riksnorm 

hemutrustning/TV med mera 
- fritid och rekreation 
- spädbarnsutrustning 
- umgängesresor 

Gc 4 kap 1 § SoL  

16.1.9 Bistånd till 
- övriga skulder upp till 50% av PBB 
- övriga skulder över 50% av PBB 

 
Gc 
BU 

4 kap 1 § SoL  

16.1.10 Bistånd till bostadskostnad vid vård och 
behandling/fängelse: 

- Upp till 2 månader 
- Över 2 månader 

 
 
Handl 
Gc 

4 kap 1 § SoL  

16.1.11 Bistånd till hyresskuld inklusive ränta och 
avgifter  

- Upp till 2 månad 
- Upp till 6 månader 
- Över 6 månader 

 
Handl 
Gc 
BU 

4 kap 1 § SoL  

 Bistånd till el-skuld inklusive ränta och 
avgifter  

- Upp till 3 månader 
- Upp till 6 månader 
- Över 6 månader 

 
Handl 
Gc 
BU 

4 kap 1 § SoL   

16.1.12 Bistånd vid mer omfattande tandvård 
- Upp till 15% av PBB 

 
Handl 

4 kap 1 § SoL  
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- Upp till 75% av PBB 
- Över 75% av PBB 

Gc 
BU 

16.1.13 Bistånd till flyttkostnader 
- Upp till 75% av PBB 
- Över 75% av PBB 

 
Gc 
BU 

4 kap 1 § SoL  

16.1.14 Bistånd till begravningskostnader 
- Upp till 50% av PBB 
- Över 50% av PBB 

 
Dödsboutredare 
Gc 

4 kap 1 § SoL  

16.1.15 Bistånd till saneringsstädning 
- Upp till 50% av PBB 
- Över 50% av PBB 

 
Gc 
BU 

4 kap 1 § SoL  

16.1.16 Bistånd till fordonskostnad 
- Upp till 10% av PBB 
- Över 10% av PBB 

 
Gc 
BU 

4 kap 1 § SoL  

16.1.17 Bistånd vid utlandsvistelse 
- Upp till 3 månader 
- Över 3 månader 

 
Gc 
BU 

4 kap 1 § SoL  

16.1.18 Tillfälligt bistånd i akuta situationer tills 
ordinarie beslutsfattare är i tjänst för 
bistånd: 

- enligt riksnorm  
- för mat 
- för medicin 
- för tillfälligt boende 
- för taxiresor 

Socialjouren 4 kap 1 § SoL  

16.1.19 Bistånd som inte regleras på annat sätt: 
- Upp till 50% av PBB 
- Upp till 1 av PBB 
- Över 1 PBB 

 
Gc 
Enc 
BU 

4 kap 1-2 §§ SoL  
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16.2 Övrigt    
16.2.1 Beslut om deltagande i praktik eller annan 

kompetenshöjande åtgärd 
Handl 4 kap 4 § SoL I enlighet med individuell plan samt i samråd 

med arbetsförmedlingen 
16.2.2 Beslut att sätta ned/avslå fortsatt 

försörjningsstöd på grund av uteblivet 
deltagande med mera 

Handl  4 kap 5 § SoL  

 

Nr Ärendegrupp Delegat Grund för beslut Villkor/Notering 
17. Dödsbo    
17.1 Dödsboanmälan till 

skatteverket och domstol 
Handl 20 kap 8a § ÄB  

17.2 Beslut att förvalta eller avveckla 
av dödsboet 

Handl 18 kap 2 § ÄB  

17.3 Beslut att ordna gravsättning Handl 5 kap 2 § 
begravningslag 

 

17.4 Beslut att överlämna förvaltning/avveckling 
till Allmänna arvsfonden, dödsbodelägare 
eller god man 

Handl   
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Beställaravdelningen äldre och funktionsnedsättning 
Nr Ärendegrupp Delegat Grund för beslut Villkor/Notering 
18 Ärenden enligt Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade 
(LSS)  

   

18.1 Allmänt om ärenden enligt LSS   
 

18.1.1 Beslut om personkretstillhörighet Handl 1 § LSS  
 

18.1.2 Förhandsbesked om rätt till insats enligt 
LSS för person som inte är bosatt i 
kommunen 

Delegat 16 §LSS  

18.2 Personlig assistans    
18.2.1 Beslut om biträde av personlig assistent 

eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader 
för personlig assistent  

- Upp till 100 timmar/vecka 
- Över 100 timmar per vecka 

 
 
 
Gc 
Enc 

9 § 2 p LSS  

18.2.2 Beslut om ersättning för merkostnader som 
tillkommer vid personlig assistents 
sjukfrånvaro 

Enc 9 § 2 p LSS Enligt gällande riktlinjer och avtal 
 

18.2.3 Beslut om tillfälligt utökade kostnader för 
personlig assistans 

- Upp till totalt 100 timmar/vecka 
- Över totalt 100 timmar per vecka  

 
 
Gc 
Enc 

9 § 2 p LSS  

18.2.4 Anmäla till Försäkringskassan när någon 
som har ansökt om biträde av personlig 

Handl 15 § 8 kap LSS  
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assistans eller ekonomiskt stöd om sådan 
assistans enligt 9 § 2 kan antas ha rätt till 
assistansersättning enligt 51 kap SFB. 

18.2.5 Anmäla till Försäkringskassan när någon 
som har assistansersättning enligt 51 kap 
SFB beviljas någon insats som kan påverka 
behov av personlig assistans.  

Handl 15 § 9 LSS  

18.2.6 Beslut om återbetalning av ekonomiskt stöd 
för personlig assistans fattat på grund av 
oriktiga uppgifter inlämnande uppgifter, om 
stödet har lämnats felaktigt eller med ett 
för högt belopp 

Ac 12 § LSS  

18.3 Boende    
18.3.1 Beslut om korttidsvistelse utanför det egna 

hemmet: 
- Upp till 24 dygn per år 
- Över 24 dygn per år 

 
 
Handl 
Gc 

9 § 6 LSS  

18.3.2 Beslut om boende i familjehem för barn och 
ungdomar med tillämpning av 6 kap 6 § 
SoL 

BU 9 § 8 LSS  

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

BU 9 § 8. LSS  

18.3.4 Beslut om bistånd i form av bostad med 
särskild service för vuxna 

Gc 9 § 9. LSS  

18.4 Övriga insatser enligt LSS    
18.4.1 Beslut om ledsagarservice 

- Upp till 20 timmar per månad  
- Över 20 timmar per månad 

 
Handl 
Gc 

9 § 3 LSS  

18.4.2 Beslut om kontaktperson Handl 9 § 4 LSS  
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18.4.3 Beslut om avlösarservice i hemmet 
- Upp till 20 timmar per månad 
- Över 20 timmar per månad 

 
Handl 
Gc 

9 § 5 LSS  

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

Handl 9 § 7 LSS  

18.4.5 Beslut om daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder  

Handl 
 

9 § 10. LSS  

18.4.6 Beslut om ersättning från föräldrar vars 
barn är under 18 år och får vård i ett annat 
hem än det egna 

Handl  20 § LSS I enlighet med avgifter fastställda av 
kommunfullmäktige. 
 
 

18.4.7 Beslut om ersättning för uppehälle 
(egenavgift) vid stöd och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär när bistånd ges i form 
av plats i ett annat hem än det egna  

Handl 20 § LSS I enlighet med avgifter fastställda av 
kommunfullmäktige. 

18.5.8 Beslut om åtgärder till stöd för barn utan 
den ena förälderns samtycke 

BU 6 kap 13 a § FB De åtgärder som avses är:  
1) Psykiatrisk eller psykologisk utredning eller 
behandling enligt HSL  
2)Behandling i öppna former som anges med 
stöd av 4 kap 1 § SoL  
3)Utseende av kontaktperson eller en familj 
enligt 3 kap 6 § 3 st. SoL samt  
4)Insats enligt 9 § 4-6p LSS  

18.5 Verkställighet    
18.5.1 Beslut om specifik verkställighet inom detta 

kapitel.  
Delegat  Beslut tas endast vid ansökan om specifik 

placering. 
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Nr Ärendegrupp Delegat Grund för beslut Villkor/Notering 
19 Ärenden enligt Socialtjänstlagen    

19.1 Boende 
   

19.1.1 Beslut om bistånd i form av särskilt 
boende  

Gc 4 kap. 1 § SoL  

19.1.2 Beslut bistånd i form av om parboende Gc 4 kap 1 § SoL,  
4 kap 1 c § SoL 

 

19.1.3 Beslut om bistånd i form av hem för vård 
eller boende, stödboende eller 
familjehem/inackordering 

Gc 
 

4 kap 1 § SoL  

19.1.4 Beslut om särskilda kostnader vid 
familjehemsplaceringar: 

- Upp till 25% av PBB 
- Över 25% av PBB 

 
 
Gc 
Enc 

4 kap 1 § SoL   

19.1.5 Beslut om särskilda kostnader vid HVB-
placeringar:  

- Upp till 50% av PBB 
- Över 50% av PBB 

 
 
Enc 
BU 

4 kap 1 § SoL  

19.1.6 Beslut om bistånd i form av 
korttidsboende: 

- Under tre veckor 
- Över tre veckor 
- Över 6 månader 
- Tillfälligt beslut om bistånd i form 

av korttidsboende 

 
 

Handl 
Gc 
BU 
Chef i 
beredskap 

4 kap 1 § SoL När en placering har pågått över 6 månader 
fattar BU beslut om alla fortsatta 
placeringar enligt denna punkt. 

19.1.7 Beslut om bistånd i form av 
avlastningsplats/växelvård 

Handl 4 kap 1 § SoL  
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19.2 Kontaktperson och kontaktfamilj 
   

19.2.1 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/familj 

Handl 4 kap 1 § SoL  

19.2.2 Beslut bistånd i form av om förordnande 
och entledigande av kontaktperson/familj 

Handl   

19.2.3 Begäran om utdrag ur socialregister vid 
egna familjehemsplaceringar, bistånd i 
form av kontaktfamilj eller kontaktperson 

Handl 2a kap 12 § SoL  

19.2.4 Beslut om arvode och ersättning för 
omkostnad till kontaktperson/familj 

Enc 
 

 I enlighet med SKR´s rekommendationer 
 

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

Enc   

19.3 Övriga insatser enligt SoL    
19.3.1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst: 

- Upp till 25 timmar per vecka 
- Över 25 timmar per vecka 
- Tillfälligt beslut om bistånd i form av 
hemtjänst 

 
Handl 
Gc 
Chef i 
beredskap 

4 kap. 1 § SoL Tillfälligt beslut gäller tills ordinarie 
handläggare tar över 

19.3.2 Beslut om bistånd i form av avlösarservice 
- 20 timmar/månad 
- Över 20 timmar/månad 

 
Handl 
Gc 

4 kap 1 § SoL  

19.3.3 Beslut om bistånd i form av boendestöd  
- Upp till 25 timmar per vecka 
- Över 25 timmar per vecka 

Handl 4 kap 1 § SoL  

19.3.4 Beslut om bistånd i form av turbundna 
resor 

Handl 4 kap 1 § SoL  

19.3.5 Beslut om bistånd i form av plats på 
dagverksamhet 

Handl 4 kap 1 § SoL  
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19.3.6 Beslut om bistånd i form av sysselsättning Handl 4 kap 1 § SoL  
19.3.7 Beslut om bistånd i form av ledsagare för 

personer med funktionsnedsättning: 
- 20 timmar/månad 
- över 20 timmar/månad 

 
 
Handl 
Gc 

4 kap 1 § SoL  
 

19.3.8 Beslut om bistånd i form av trygghetslarm Hand 4 kap 1 § SoL  
19.3.9 Beslut om bistånd i form av digital tillsyn ? 4 kap 1 § SoL  

19.4 Verkställighet    
19.4.1 Beslut om specifik verkställighet inom 

detta kapitel.  
Delegat  Beslut tas endast vid ansökan om specifik 

placering. 
 

Nr Ärendegrupp Delegat Grund för beslut Villkor/Notering 
19 Ärenden enligt lagen om 

bostadsanpassning 
   

19.1 Beslut om bostadsanpassningsbidrag 
- Upp till 4 PBB 
- Över 4 PBB 

 
Handl 
BU 

3-15 §§ Lag 
(2018:222) om 
bostadsanpassnings- 
bidrag 

Inom ramen för fastställd budget 
 

19.2 Beslut om återbetalning av erhållet bidrag Handl 21 § Lag (2018:222) 
om 
bostadsanpassnings- 
bidrag 
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Nr Ärendegrupp Delegat Grund för beslut Villkor/Notering 
20 Ärenden enligt lagen om 

riksfärdtjänst 
   

20.1 Beslut om riksfärdtjänst Handl 4-7 §§ Lag om 
riksfärdtjänst  

 

20.2 Beslut om ledsagare vid riksfärdtjänst  Handl 4-7 §§ Lag om 
riksfärdtjänst 

 

20.3 Beslut om ersättning för riksfärdtjänst Handl 8 §  Lag om 
riksfärdtjänst 

 

20.4 Beslut om att återkalla riksfärdtjänst  Handl 9 §  Lag om 
riksfärdtjänst 
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Bilaga 1  Förkortningar  

 

 

 

 

 

 

 

Delegater 

Ac  Avdelningschef 
AU  Socialnämndens arbetsutskott 
BU  Socialnämndens biståndsutskott 
Delegat            Delegat i ursprungsbeslut 
DSO  Dataskyddsombud 
Ec  Ekonomichef 
Enc  Enhetschef 
Fc  Förvaltningschef 
Gc  Gruppchef 
MAS  Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Ordf  Socialnämndens ordförande 
Stc                   Stabschef (tillhör även delegationen Enc) 
Uc  Upphandlingschef 

Övriga förkortningar 

AU  Socialnämndens arbetsutskott 
BEA  Bestämmelser för arbetstagare i  
                       arbetsmarknadspolitiska åtgärder hos kommuner och  
                       landsting, församlingar m fl.  
BrB  Brottsbalken (1962:700) 
BU  Socialnämndens biståndsutskott 
FB  Föräldrabalken (1949:381) 
FL  Förvaltningslagen (2017:900) 
HSL  Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
KL  Kommunallagen (2017:725) 
KS  Kommunstyrelsen 
KSAU  Kommunstyrelsens arbetsutskott 
KSF  Kommunstyrelseförvaltningen  
LAS  Lag (1982:80) om anställningsskydd 
LOU  Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
LSS                  Lag (1993:387 om stöd och service till vissa  
                       funktionshindrade 
PBB  Prisbasbelopp 
PSL                  Patientsäkerhetslag (2010:659) 
SFS  Svensk författningssamling 
SoL                  Socialtjänstlag (2001:453) 
ÄB  Ärvdabalk (1958:637) 
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Bilaga 2  Delegationsförbud 
Följande beslut får ej delegeras och beslutas därför av socialnämnden: 

Beslut Lagrum Kommentar 

Förbud att i sitt hem ta emot andras barn för vistelse 
som inte är tillfällig 

5 kap 2 § SoL  

Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning 2 kap 3 § FB  
Nedläggning av faderskapsutredning 2 kap 7 § FB  
Nedläggning av faderskaps- eller föräldraskapsutredning 
avseende barn fött inom äktenskapet 

2 kap 9 § 2 st. FB  

Beslut att inte inleda faderskaps- eller 
föräldraskapsutredning avseende barn fött inom 
äktenskapet 

2 kap 9 § 2 st. FB  

Hemlighållande av barns vistelseort 14 § 2 st. 2 p. LVU Ordförande kan ta brådskande beslut enligt 6 
kap 39 § KL. Vid ordförandebeslut ska BU ta del 
av handlingarna kommande sammanträde. 

Umgängesbegränsning 14 § 2 st. 1 p. LVU Ordförande kan ta brådskande beslut enligt 6 
kap 39 § KL. Vid ordförandebeslut ska BU ta del 
av handlingarna kommande sammanträde. 

Ansökan om överflyttning av vårdnad till särskilt 
förordnad vårdnadshavare 

6 kap 8 § FB  

Anmäla behov av ny eller särskilt förordnad 
vårdnadshavare  

6 kap 9 § FB  

Ansökan om överflyttning av vårdnad när barnet står 
under vårdnad av en eller två särskilt förordnad 

6 kap 10 § FB  
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vårdnadshavare och någon av barnets föräldrar vill få 
vårdnaden överflyttad 
Ansöka om ändring i vårdnaden  6 kap 10 b-c §§ FB  
Beslut om att väcka och föra talan för barn i mål om 
underhåll 

7 kap 14 § FB  

Beslut om att väcka och föra talan i ett umgängesärende   
 


	Inledning – Allmänt om delegation av beslut
	Delegationsordning
	Vilka kan få delegation?
	Vad kan inte delegeras?
	Delegationsbeslut
	Saknas beslutspunkt i delegationsordningen?
	Vidaredelegation
	Ersättare för delegat
	I samråd
	Anmälan av delegationsbeslut till nämnden
	Ren verkställighet
	Överklagan av beslut - allmänt
	Förvaltningsbesvär
	Laglighetsprövning
	Brådskande beslut
	Omprövning av beslut
	MBL-förhandling eller samråd

	Socialnämndens delegationsordning
	Delegationer
	Förordnande av ersättare
	Jäv
	3 § Förvaltningschef
	4 § Avdelningschefer och enhetschefer
	5 § Övriga anställda
	6 § Socialnämndens ordförande
	Laga förfall
	Brådskande ärenden
	Vidaredelegering

	Innehållsförteckning
	Inledning – Allmänt om delegation av beslut         1
	Socialnämndens delegationsordning          5

	Förvaltningsövergripande          12
	1. Personalärenden som tillkommer socialnämnden enligt Reglemente för socialnämnden   12
	2. Ekonomisk förvaltning           16
	3. Upphandlingsärenden           18
	4. Avtal             21
	5. Fastighet- och hyresärenden          22
	6. Allmänna ärenden            26
	7. Utlämning av handlingar och uppgifter         29
	8. Yttranden, anmälningar, överklaganden, underrättelser m.m. till myndighet    31
	9. Lex Sarah och Lex Maria           37
	10. Allmänt om individärenden          38

	IFO barn och ungdom           40
	11. Familjerättsliga ärenden           40
	12. Ärenden enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)     42
	13. Bistånd enligt SoL till barn och ungdomar        46

	IFO vuxen             51
	14. Ärenden enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)      51
	15. Ärenden enligt Socialtjänstlagen          52

	IFO försörjningsstöd           56
	16. Ärenden enligt Socialtjänstlagen          56
	17. Dödsbo              59

	Beställaravdelning äldre och funktionsnedsättning      60
	18. Ärenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)    60
	19. Ärenden enligt Socialtjänstlagen          63
	16. Ärenden enligt lagen om bostadsanpassning        65
	17. Ärenden enligt lagen om riksfärdtjänst         66
	Bilaga 1 Förkortningar            67
	Bilaga 2 Delegationsförbud           68

	Organisation
	1.1
	Anställning m.m.
	1.2
	Förordnande av ersättare 
	1.3
	Bisyssla
	1.4
	Uppsägning och avsked
	1.5
	Avstängning m.m.
	1.6
	Disciplinpåföljd
	1.7
	Övrigt
	1.8
	Arbetsmiljöansvar
	1.9
	Allmänt
	2.1
	Ersättning av enskild/avgifter
	2.2
	Direktupphandling
	3.1
	Upphandling enligt LOU
	3.2
	Upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)
	3.3
	Avropa varor och tjänster från befintligt ramavtal
	3.4
	Sociala hyreskontrakt och etableringsbostäder
	5.1
	Övriga fastighets- och hyresärenden
	5.2
	Extern representation och uppvaktningar, samt deltagande i utbildning och konferenser
	6.1
	Fullmakt och förlikning
	6.2
	Rättidsprövning, rättelse och omprövning av beslut
	6.3
	Arkivärenden
	6.4
	Sammanträden
	6.5
	GDPR
	6.6
	POSOM
	6.7
	Övriga ärenden
	6.8
	Allmänt om utlämning
	7.1
	Utlämning till myndigheter
	7.2
	Allmänt om yttranden 
	8.1
	Allmän domstol
	8.2
	Ansökan om bidrag
	8.3
	Ansökan om folkhälsomedel
	8.4
	Arbetsmiljöverket
	8.5
	Centrala studiestödsnämnden (CSN)
	8.6
	Färdtjänstnämnden 
	8.7
	Försäkringskassan
	8.8
	Förvaltningsdomstolar 
	8.9
	Hemvärn
	8.10
	Inspektionen för vård- och omsorg, IVO
	8.11
	Justitieombudsmannen
	8.12
	Kriminalvården
	8.13
	Migrationsverket
	8.14
	Passmyndigheten
	8.15
	Polismyndigheten
	8.16
	Smittskyddsinstitutet 
	8.17
	Transportstyrelsen
	8.18
	Åklagarmyndigheten
	8.19
	Överförmyndarnämnden
	8.20
	Utredning
	10.1
	Bistånd
	10.2
	Övrigt
	IFO Barn och ungdom
	Fastställande av faderskap/föräldraskap
	11.1
	Adoptionsärenden
	11.2
	Boende, vårdnad och umgänge
	11.3
	Övriga domstolsärenden
	11.4
	Beredande av vård
	12.1
	Vårdens utformning och genomförande
	12.2
	Mellantvång
	12.3
	Flyttningsförbud
	12.4
	Utreseförbud
	12.5
	Övriga domstolsärenden
	12.6
	Utredning
	13.1
	Boende
	13.2
	Kontaktperson och kontaktfamilj
	13.3
	Övriga insatser
	13.4
	Domstolsärenden
	13.5
	IFO vuxen
	Boende
	15.1
	Kontaktperson och kontaktfamilj
	15.2
	Övriga insatser enligt SoL
	15.3
	Verkställighet
	15.5
	IFO försörjningsstöd
	Bistånd
	16.1
	Övrigt
	16.2
	Beställaravdelningen äldre och funktionsnedsättning
	Bilaga 1  Förkortningar
	Bilaga 2  Delegationsförbud

	Allmänt om ärenden enligt LSS
	18.1
	Personlig assistans
	18.2
	Boende
	18.3
	Övriga insatser enligt LSS
	18.4
	Verkställighet
	18.5
	Boende
	19.1
	Kontaktperson och kontaktfamilj
	19.2
	Övriga insatser enligt SoL
	19.3
	Verkställighet
	19.4



