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1 Sekretesslagen 
 

Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i 
sin vård, om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller 
särskilt beslut skall göra detta. 

För vägledning i olika situationer hänvisas till Socialstyrelsens 
allmänna råd 1991:4 Sekretess inom hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten. 

 

1.1  Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling till enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild 

 

2 kap. 14 § TF 
15 kap. 6 o 7 §§ SekrL 
14 kap. 9 o10 §§ SekrL 

Förvaltningschef  

1.2  Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 
statliga myndigheter i forskningssyfte 

SekrL 7 kap. 1 § (hälso- 
och sjukvård) 
12 kap 6 § SoL   

Förvaltningschef  

 



 
Nr Ärende    Lagrum  Delegat  Anmärkning 

Socialnämnden § 80/2006 Dnr 123/2006 3 2013-08-19 

2 Socialtjänstlagen 
 Socialtjänstförordningen 
 Lagen om allmän försäkring, m m 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2.1   Beslut om ekonomiskt stöd i enlighet med kommunens 
yttersta ansvar 

 2 kap 2 § SoL  socialsekreterare  Ekonomienheten 

2.2  Beslut om bistånd 4 kap 2 § SN:s arbetsutskott Denna paragraf kan användas vid 
udda ekonomiskt bistånd som 
faller utanför 1 § 

2.3  Beslut i ärenden om försörjningsstöd    

2.3.1 Enligt riksnorm 4 kap 3 § SoL 
punkt 1 

Socialsekreterare 
Utredningsass 

Socialsekreterare. i 
Ekonomienheten 

2.3.2 Reducerad riksnorm 4 kap 3 § SoL Socialsekreterare 
Utredningsass. 

Socialsekreterare. i 
Ekonomienheten 

2.3.3 Förhöjd riksnorm 4 kap 3 § Socialsekreterare Socialsekreterare i 
Ekonomienheten 

2.3.4 Enligt av SN antagna riktlinjer 4 kap 3 § SoL 
punkt 2 

Socialsekreterare 
Utredningsass. 

Socialsekreterare i 
Ekonomienheten 

2.3.5 Med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärder 4 kap 4 § SoL Socialsekreterare 
Utredningsass. 

Socialsekreterare i 
Ekonomienheten 

2.3.6 Vägrande av eller nedsättning av fortsatt försörjnings-
stöd 

4 kap 5 § SoL Socialsekreterare  Ekonomienheten 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2.4 Beslut om bistånd för livsföring i övrigt  4 kap 1 § SoL   

2.4.1 Enligt av SN antagna riktlinjer 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Utredningsass. 

 

2.4.2 Enligt av SN antagna riktlinjer 
-  hyresskuld t o m 3 månader 
-  barnomsorgsskuld t o m 3 månader  
-  Elskuld upp till 15 000:-  
-  Depositionsavgift till elbolag 

4 kap 1 § SoL  
Förvaltningschef 
Förvaltningschef 
Förvaltningschef 
Förvaltningschef 

 

2.4.3 Övrigt 4 kap 1 § SoL SN:s arbetsutskott  

2.4.4 Då SN au:s beslut ej kan avvaktas 4 kap 1 § SoL SN ordförande  

2.4.5 Beslut om att hyra lägenhet samt att vidareuthyra den i 
andra hand, vuxna 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef  

2.4.6 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 
placering i familjehem 

4 kap 1 § samt 6 § 
kap 1 § 1 st SoL 

SN:s arbetsutskott Se punkt 2.5 

2.4.7 a) beslut om ersättning till familjehem enl. Kommun-
förbundets rekommendationer 

b) Utöver kommunförbundets rekommendationer 

 Socialsekreterare 
 

SN:s arbetsutskott 

Socialsekreterare i behandlings- 
gruppen 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2.4.8 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av  
placering i hem för vård eller boende. 

a) vid vårdkostnad upp till 1.000:-/dygn 

b) vid vårdkostnad över 1.000:-/dygn då AU:s beslut ej 
kan avvaktas 

c) övriga fall 

4 kap 1 § samt 6 § 
kap 1 § 1 st SoL 

 
 

Socialsekreterare 

SN ordförande 
 

SN:s arbetsutskott 

Socialsekreterare i barn och 
familjeenheten. 
Samråd med förvaltningschef. 

2.4.9 Beslut om bistånd åt vuxna i form av placering i 
familjehem 

4 kap 1 § samt  
6 § kap 1 § 1 st 
SoL 

Socialsekreterare   

2.4.10 Beslut om ersättning till familjehem vid placering av 
vuxna 

- enl. Kommunförbundets rekommendationer 

- över Kommunförbundets rekommendationer 

  
 

Socialsekreterare 

SN:s arbetsutskott 

 

2.4.11 Beslut om bistånd åt vuxna i form av placering i hem för 
vård eller boende 

a) vid vårdkostnad upp till 1.000:-/dygn 

b) vid vårdkostnad över 1.000:-/dygn då AU:s  beslut ej 
kan avvaktas. 

c)  övriga fall 

4 kap 1 § samt 6 § 
kap 1 § 1 st SoL 

 
 

Socialsekreterare 

SN ordförande 
 

SN:s arbetsutskott 

Socialsekreterare i vuxenenheten, 
barn och familjeenheten. Samråd 
med förvaltningschef 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2.4.12 Beslut om särskilda kostnader 

a) vid familjehemsplacering upp till 3 % av basbeloppet 
-  3 % -- 25 % av basbeloppet 
-  överstigande 25 % av basbeloppet 

b)  vid placering i hem för vård eller boende upp till 3 % 
av basbeloppet 
-  3 % -- 25 % av basbeloppet 
-  överstigande 25 % av basbeloppet 

c) vid förordnande av  kontaktperson/familj upp till 3 % 
av basbeloppet 
-  3 % -- 25 % av basbeloppet 
-  överstigande 25 % av basbeloppet 

d) vid beslut om bostad av sociala skäl upp till 3 % av 
basbeloppet 
-  3 % -- 25 % av basbeloppet 
-  överstigande 25 % av basbeloppet 

e) vid beslut om familjepedagoginsats upp till 3 % av 
basbeloppet 
-  3 % -- 25 % av basbeloppet 
-  överstigande 25 % av basbeloppet 

f) vid boende i träningslägenhet, vuxna upp till 3 % av 
basbeloppet 
-  3 % -- 25 % av basbeloppet 
-  överstigande 25 % av basbeloppet 

4 kap 1 § SoL  

 
Socialsekreterare 
Förvaltningschef 
SN:s arbetsutskott 

 
Socialsekreterare 
Förvaltningschef 
SN:s arbetsutskott 

 
Socialsekreterare 
Förvaltningschef 
SN:s arbetsutskott 

 
Socialsekreterare 
Förvaltningschef 
SN:s arbetsutskott 

 
Socialsekreterare 
Förvaltningschef 
SN:s arbetsutskott 

 
Socialsekreterare 
Förvaltningschef 
SN:s arbetsutskott 

 

2.4.13 Beslut att förordna/entlediga kontaktperson/familj åt 

 barn/ungdomar  

 vuxna 

3 kap 6 § SoL  

Socialsekreterare 

Socialsekreterare  

 

Barn- o familjeenheten  

Vuxenenheten  
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2.4.14 Beslut om ersättning till kontaktperson/familj 

 - enl. Kommunförbundets rekommendationer 
 - över Kommunförbundets rekommendationer 

3 kap 6 § SoL  

Socialsekreterare 
SN:s arbetsutskott 

 Barn- o familjeenheten  
Vuxenenheten  

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2.4.15 Beslut om insats av familjepedagog för barn, ungdom 
och vuxna 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  Barn- o familjeenheten  
Vuxenenheten  

2.4.16 Beslut om egen lägenhet av sociala skäl för ungdomar 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  Barn- o familjeenheten  

2.4.17 Beslut om inskrivning i Lillarydsprojektet 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  Barn- o familjeenheten  

2.4.18 Beslut om bistånd i form av träningslägenhet - vuxna 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

2.4.19 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsprojekt för 
missbrukare 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  Vuxenenheten  

2.4.20 Beslut om upphörande av biståndsinsats enl. 4:1 § SoL i 
samförstånd med den enskilde 

4 kap 1 § SoL Samordnare 
Vårdansvarig 

Barn- o familjeenheten  
Vuxenenheten  

2.4.21 Beslut om upphörande av biståndsinsats enl. 4:1§ SoL 
trots att den enskilde önskar att insatsen fortsätter. 

4 kap 1 § SoL Förvaltningschef  

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

6 kap 6 § SoL SN:s arbetsutskott Se punkt 2.4.6 

2.6  Övervägande om vård i annat hem än det egna fort-
farande behövs. 

6 kap 8 § SoL SN:s arbetsutskott Övervägandet är inte ett beslut. 
Bestämmelsen innebär att SN 
minst en gång var 6:e månad ska 
överväga om vård enl. SoL fort-
farande behövs. 

2.7  Medgivande att ta emot utländskt barn för adoption 6 kap 12 § SoL SN:s arbetsutskott  

2.8  Beslut att återkalla medgivande om att ta emot utländskt 
barn för adoption 

6 kap 13 § SoL SN:s arbetsutskott  

2.9  Beslut att ej ge samtycke till fortsatt adoptionsförfarande 6 kap 14 § SoL SN:s arbetsutskott  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2.10  Yttrande till domstol i adoptionsärende FB 4 kap 10 § Socialsekreterare  Barn- och familjeenheten 

2.11  Beslut att återkräva ekonomisk hjälp enl. 4 kap 1 § SoL 9 kap 2 § 1 st SoL
  

Socialsekreterare  

2.12  Beslut att återkräva ekonomisk hjälp enl. 4 kap 1 § SoL 
som utgått obehörigen eller med för högt belopp. 

9 kap 1 § SoL Förvaltningschef  

2.13  Beslut att föra talan hos Länsrätt om återkrav för 
ekonomisk hjälp enl 9 kap 1 § SoL 

9 kap 3 § SoL SN:s arbetsutskott  

2.14  Beslut om att föra talan hos Länsrätt om ersättning för 
återkrav enl. 9 kap 2 § och 8 kap 1 § SoL 

9 kap 3 § SoL Förvaltningschef  

2.15  Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt  9 kap 
1 §, 9 kap 2 § och 8 kap 1 § SoL 

9 kap 4 § SoL  Förvaltningschef  

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

8 kap 1 § 2 st SoL 
43-44 §§ SoF 

Socialsekreterare  

2.17  Beslut om ersättning (egenavgift) för uppehälle vid 
bistånd i form av plats i hem för vård eller boende. 

8 kap 1 § 1 st SoL 
och 42 a § SoF 

Socialsekreterare  

2.18  Beslut om framställning till Försäkringskassa om ändrad 
utbetalning av barnbidrag 

4 § 3 st Lag om 
allmänt barnbidrag 

Socialsekreterare  

2.19  Beslut om att underrätta Försäkringskassan om att 
nämnden skall uppbära folkpension och barntillägg 

1-3 §§ kungörelse 
(1962:393) om rätt 
i vissa fall för 
kommun eller 
annan att uppbära 
folkpension. 

Socialsekreterare  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2.20  Beslut om anmälan till Försäkringskassan om att SN ska 
uppbära sjukpenning för den som bereds vård i sådant 
hem för vård eller boende eller familjehem enl. SoL som 
ger vård åt missbrukare av alkohol eller narkotika. 

3 kap. 15 § lag om 
all män försäkring 

Socialsekreterare  

2.21  Beslut att underrätta FK om att SN ska uppbära ersätt-
ning enl. Lagen om allmän försäkring 

17 kap 1 § AFL 
(Lagen om allmän 
försäkring)  
9 kap 2 § SoL 

Socialsekreterare  

2.22  Beslut att inleda utredning  
- ekonomiärenden 
– övriga ärenden, vuxna 
– Beslut att inleda utredning avseende barn 

 
11 kap 1 § SoL 
11 kap 1 § SoL 
11 kap 2 § 

Förvaltningschef  
 

 
Ekonomienheten 
Vuxenenheten 
Barn- o familjeenheten  

2.23  Beslut att utredning inte skall inledas eller att inledd ut-
redning skall läggas ner 

 Barn 

 Vuxna 

11 kap 1 o 2 §§ 
SoL  

 
 

Samordnare 

Vårdansvarig 

 
 

Barn- o familjeenheten 

Vuxenenheten 

2.24  Beslut att inleda utredning oavsett den enskildes 
samtycke  

 Barn 

 Vuxna 

11 kap 1 o 2 §§ 
SoL 

Förvaltningschef  

 

 
 

Barn- o familjeenheten 

Vuxenenheten 

2.25  Beslut att förlänga utredningstid  

 Barn 

 Vuxna 

11 kap 2 § SoL  

Samordnare 

Vårdansvarig 

 

Barn- o familjeenheten 

Vuxenenheten 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2.26  Beslut att utredning inte ska föranleda någon åtgärd  

 Barn 

 Vuxna 

11 kap 4 § SoL  

Samordnare 

Vårdansvarig 

 

Barn- o familjeenheten 

Vuxenenheten 

2.27  Beslut om framställning om överflyttning av ärende till 
annan kommun 

16 kap 1 § SoL SN:s arbetsutskott avser även ärenden enl. LVU och 
LVM 

2.28  Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnads-
havare som tidigare varit familjehem 

6 kap 11 § SoL SN:s arbetsutskott Särskilt avtal bör ingås mellan SN 
och de nya vårdnadshavarna 

2.29  Beslut att ta emot ärende från annan kommun 16 kap 1 § SoL SN:s arbetsutskott  

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

42 § 2 st 1 p SoF Förvaltningschef  

2.31  Beslut om anmälan till överförmyndare att behov av god 
man / förvaltare inte längre föreligger. 

42 § 2 st 1 p SoF Förvaltningschef  

2.32  Beslut om anmälan till överförmyndare om förhållanden 
beträffande förvaltningen av underårigs egendom 

42 § 2 st 3 p SoF Förvaltningschef Avser all slags egendom inkl. 
ATP 

2.33  Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde 
för underårig. 

42 § 1 st SoF  Socialsekreterare  



 
Nr Ärende    Lagrum  Delegat  Anmärkning 

Socialnämnden § 80/2006 Dnr 123/2006 11 2013-08-19 

3 Lagen om vård av unga (LVU) 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.1  Beslut att ansöka hos Länsrätten om vård enl. LVU 4 § LVU SN:s arbetsutskott  

3.2  Beslut om omdelbart omhändertagande 6 § 1 och 2 st 
LVU 

SN ordf. 
SN 1:e vice ordf. 
SN 2:e vice ordf. 

 

3.3  Beslut att hos Länsrätten begära förlängd utredningstid 8 § LVU Samordnare Barn- o familjeenheten 

3.4  Beslut om omedelbart omhändertagande enl. 6 § LVU 
skall upphöra 

9 § 3 st LVU SN ordf. 
SN 1:e vice ordf. 
SN 2:e vice ordf. 

 

3.5  Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden 

11 § 1 st LVU SN:s arbetsutskott  

3.6  Beslut enl. 3.5 då SN au:s beslut ej kan avvaktas 11 § 3 st LVU SN ordf. 
SN 1:e vice ordf. 
SN 2:e vice ordf. 

 

3.7  Beslut att den unge får vistas i sitt eget hem under vård-
tiden. 

11 § 2 st LVU SN:s arbetsutskott  

3.8  Beslut enl. 3.7 då SN au beslut ej kan avvaktas 11 § 2 och 3 st 
LVU 

SN ordf. 
SN 1:e vice ordf. 
SN 2:e vice ordf. 

 

3.9  Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den 
mån beslutet ej är att hänföra till 11 § 1 eller 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Samordnare Barn- o familjeenheten 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.10  Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fort farande 
behövs 

13 § 1 och 2 st 
LVU 

SN:s arbetsutskott Övervägande är inte ett beslut. 
Bestämmelsen innebär att social-
nämnden en gång var 6:e månad 
är skyldig att överväga om vård 
enl LVU fortfarande behövs. 

3.11  Prövning om vård  enl. 3 § LVU skall upphöra 13 § 1 och 3 st 
LVU 

SN:s arbetsutskott  

3.12  Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall 
utövas 

- när överenskommelse inte kan nås med föräldern 
eller vårdnadshavaren 

- när överenskommelse inte kan nås med föräldern 
eller vårdnadshavaren och i avvaktan på AU:s beslut. 

 
 

14 § 2 st 1 LVU 
 

14 § 2 st 1 LVU 

 
 

SN:s arbetsutskott 
 

 Samordnare 

 
 

 
 

Barn- o familjeenheten 

3.13  Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för 
föräldern eller vårdnadshavaren 

- i avvaktan på SN:s arbetsutskotts beslut 

14 § 2 st 2 LVU 
 

14 § 2 st 2 LVU 

SN:s arbetsutskott 
 

Förvaltningschef  

 
 

Barn- o familjeenheten 

3.14  Övervägande om beslut om umgänge eller hemlig-
hållande av vistelseort fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU SN:s arbetsutskott Bestämmelsen innebär att nämn-
den minst en gång var tredje 
månad är skyldig att överväga om 
ett beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs. 

3.15  Beslut att vården skall upphöra 21 § 1 st LVU SN:s arbetsutskott  

3.16  Beslut om kontakt med särskilt utsedd kontaktperson 
eller behandling i öppna former 

22 § 1 st LVU SN:s arbetsutskott  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.17  Prövning om förebyggande insats enl. 22 § 1 st LVU 
skall upphöra att gälla 

22 § 3 st LVU SN:s arbetsutskott Bestämmelsen innebär att nämn-
den minst en gång var tredje 
månad är skyldig att överväga om 
ett beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs. 

3.18  Beslut att förebyggande insats enl. 22 § 1 st LVU skall 
upphöra 

22 § 3 st LVU SN:s arbetsutskott  

3.19  Beslut att ansöka hos Länsrätten om flyttningsförbud. 24 § LVU SN:s arbetsutskott  

3.20  Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs. 26 § 1 st LVU SN:s arbetsutskott  

3.21  Beslut att flyttningsförbud skall upphöra 26 § 2 st LVU SN:s arbetsutskott  

3.22  Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § p 1 och 2,  
2 st LVU 

SN ordf. 
SN 1:e vice ordf. 
SN 2:e vice ordf. 

 

3.23  Beslut att tillfälligt flyttningsförbud skall upphöra 30 § 2 st LVU SN ordf. 
SN 1:e vice ordf. 
SN 2:e vice ordf. 

 

3.24  Beslut om den unges umgänge med förälder eller annan 
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte kan 
nås. 

31 § LVU SN:s arbetsutskott  

3.25  Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats 
för läkarundersökning 

32 § 1 st LVU Socialsekreterare  

3.26  Beslut att begära polishandräckning för att genom föra 
läkarundersökning. 

43 § 1 st LVU SN ordf. 
SN 1:e vice ordf. 
SN 2:e vice ordf. 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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

43 § 2 st LVU SN ordf. 
SN 1:e vice ordf. 
SN 2:e vice ordf. 
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4 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

4.1  Beslut att inleda utredning 7 § LVM Vårdansvarig Vuxenenheten 

4.2  Beslut att utredning inte skall inledas eller att påbörjad 
utredning skall läggas ned alt övergå i en utredning enl. 
50 § SoL. 

7 § LVM Vårdansvarig Vuxenenheten 

4.3  Beslut att utse kontaktman 8 § LVM Socialsekreterare Vuxenenheten 

4.4  Beslut att ansöka om vård hos Länsrätten enl. LVM 11 § LVM SN:s arbetsutskott  

4.5  Beslut om omedelbart omhändertagande av miss brukare 13 § LVM SN ordf. 
SN 1:e vice ordf. 
SN 2:e vice ordf. 

 

4.6  Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare Beslut om läkarundersökning 
skall fattas om det inte är uppen-
bart obehövligt. 

4.7  Beslut om ersättning till kommunen för uppehälle när 
bistånd ges i form av plats vid HVB eller familjehem för 
vuxna. 

8 kap 1 § SoL 
och 42 a § SoF 

Socialsekreterare Avser egenavgift (f n 80:-/dag) 

4.8  Beslut att begära polishandräckning för att föra en miss-
brukare till läkarundersökning 

45 § 1 st LVM  Vårdansvarig Vuxenenheten 

4.9  Beslut att begära polishandräckning för inställelse till 
vårdinstitution 

45 § 2 st LVM  Vårdansvarig Vuxenenheten 

4.10  Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM Socialsekreterare  
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5 Föräldrabalken, FB 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

5.1  Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap. 4 § 1 st FB Assistent Se Socialstyrelsens allmänna råd 
1988:6 Att fastställa faderskap. 
Utredning skall anses inledd när 
nämnden fått födelseanmälan eller 
rätten förklarat en man inte vara 
far enl. 1 kap. 2 § FB. 

5.2  Faderskapsutredning 2 kap 1, 4, 5, 6 §§ 
FB 

Socialsekreterare  Barn- och familjeenheten 

5.3  Talan i faderskapsärende 3 kap 5 o 6 §§ FB Socialsekreterare  Barn- och familjeenheten 

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

2 kap. 1 § FB Förvaltningschef  

5.5  Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap. 1 § FB Förvaltningschef  

5.6  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 Förvaltningschef Beslut att inte påbörja utredning 
eller att lägga ned en påbörjad 
utredning ligger på nämnden. 

5.7  Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap. 5 o 6 §§ FB Socialsekreterare  

5.8  Överlämna faderskapsutredning till rätten 3 kap 8 § FB Socialsekreterare   

5.9  Lämnande av upplysningar till Tingsrätt i vårdnads- och 
umgängesmål 

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare  

5.10      

5.11  Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut i 
tingsrätt 

6 kap. 20 § FB Socialsekreterare  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

5.12  Beslut att utse utredare i vårdnads- och umgänges-
ärenden 

6 kap. 19 § 2 st FB Förvaltningschef  

5.13  Yttrande till Länsstyrelsen om äktenskapsdispens ÄktB 15:1 Socialsekreterare i 
behandlingsgrupp 

 

5.14  Godkänna avtal om underhållsbidrag skall betalas för 
längre perioder än tre månader 

7 kap. 7 § 2 st FB Socialsekreterare * 

5.15  Beslut om anmälan till överförmyndare om behov av god 
man/förvaltare 

42 § 2 st SoF  Förvaltningschef  

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

42 § 2 st SoF Förvaltningschef  

5.17  Godkännande av avtal avseende vårdnad, boende och 
umgänge 

FB 6 kap, 6 § 
14 a §, 15 a § 

Socialsekreterare  Barn- o familjeenheten 

 
* Se Kommunförbundets cirkulär 
1996:167 ang. kommunernas uppgifter 
med anledning av ny lagstiftning om 
underhållsstöd till barn m.m. Avtal eller 
dom om underhåll kommer endast att ha 
betydelse om underhållet kommer att 

överstiga underhållsstödet och i de fall 
föräldrarna själva är överens om underhållet 
och inte kommer att söka underhållsstöd samt 
i de fall när förlängt underhållsstöd inte utgår. 
Detta gäller barn till såväl gifta som ogifta 
föräldrar. Har talan om underhållsbidrag 

väckts före ikraftträdandet tillämpas 
äldre bestämmelser i fråga omsocial-
nämnds rätt att föra talan för barnet. 
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6 Alkohollagen 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

6.1  Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 7 kap 5 § 
Alkohollagen 

SN ordf. 
SN 1:e vice ordf. 
SN 2:e vice ordf. 

 

6.2  Beslut om utvidgning av serveringstillstånd till att även 
gälla uteservering 

7 kap 5 § 
Alkohollagen 

SN:s arbetsutskott  

6.3  6.3 Beslut om utvidgning av serveringstillstånd, dock ej 
uteservering 

7 kap 5 § 
Alkohollagen 

SN:s arbetsutskott  

6.4  Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap 7 kap 5 § 
Alkohollagen 

SN ordf. 
SN 1:e vice ordf. 
SN 2:e vice ordf. 

 

6.5  Beslut om medgivande till ombyggnad av serveringsställe 7 kap 11 § 
Alkohollagen 

SN:s arbetsutskott  

6.6  Beslut att meddela tillståndsinnehavaren varning 7 kap 20 § 
Alkohollagen 

SN:s arbetsutskott  

6.7  Beslut med anledning av ansökan  från konkursbo om att 
få fortsätta rörelsen 

7 kap 17 § 
Alkohollagen 

SN ordf. 
SN 1:e vice ordf. 
SN 2:e vice ordf. 

 

6.8  Beslut att meddela varning till den som bedriver detalj-
handel med eller servering av öl. 

7 kap 21 § 
Alkohollagen 

SN:s arbetsutskott  

6.9  Beslut om förbud eller inskränkning av försäljning av 
alkoholdrycker för visst tillfälle  

3 kap 10 § 2 st 
Alkohol lagen 

SN:s arbetsutskott  
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7 Överklaganden, yttranden och anmälningar 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.1  Beslut att föra kommunens talan inför allmän domstol 
och andra myndigheter i ärenden som rör nämndens 
verksamhet samt utse ombud 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef  

7.2  Beslut att föra nämndens talan inför förvaltningsdomstol 
i ärenden som rör nämndens verksamhet samt utse 
ombud. 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef  

7.3  Beslut att föra nämndens talan i familjerättsärenden vid 
allmän domstol samt utse ombud. 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef  

7.4  Beslut att avge yttrande med anledning av överklagande 
av delegats beslut 

25 § FvL Förvaltningschef  

7.5  Rätt att avge yttrande till Kammarrätten i LVU-ärende 
där socialnämnden tidigare har ansökt om vård enl. LVU 

 Förvaltningschef  

7.6  Beslut att ompröva beslut helt eller delvis 27 §, 28 § p 1 FvL Delegat  

7.7  Prövning att överklagande skett i rätt tid samt avvisande 
av överklagande som kommit in för sent. 

24 § 1 st FvL Socialsekreterare Inom 3 veckor efter det att 
handling mottagits. 

7.8  Överklagande och yttrande om inhibition när Länsrätt 
eller Kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta 
beslut ursprungligen fattats av delegat 

 29 § FvL Socialsekreterare  

7.9  Yttrande till Åklagarmyndigheten 11 § 1 st Lag med 
sär skilda bestäm-
melser om unga 
lagöverträdare. 

Förvaltningschef  

7.10  Yttrande till Åklagarmyndigheten med anledning av ev. 
utredning beträffande misstänkt under 15 år. 

33, 31 §§ LUL Förvaltningschef  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.11  Underrättelse till Åklagarmyndighet att vårdplan ej följs 
vid påföljden vård enligt Socialtjänstlagen  

12 kap 8 § SoL Socialsekreterare  Vuxenenhet  
Barn- o familjeenhet 

7.12  Begäran hos åklagare om förande av bevistalan. 37 § LUL Förvaltningschef  

7.13  Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder till 
åklagaren 

6 § Lag om sär-
skild personutred-
ning i brottmål 

Förvaltningschef  

7.14  Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder till 
domstol. 

6 § Lag om sär-
skild personutred-
ning i brottmål 

Förvaltningschef  

7.15  Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder till 
frivårdsmyndigheten 

6 § Lag om sär-
skild personutred-
ning i brottmål 

Förvaltningschef  

7.16  Yttrande till allmän domstol när den som begått brottslig 
gärning  

- kan bli föremål för LVM-vård  
- då vård enligt LVM ej är aktuell 

31 kap 2 § 1 st 
BrB 

 
 

Förvaltningschef  
Förvaltningschef 

 

7.17  Yttrande till allmän domstol när den som begått brottslig 
handling kan bli 

- föremål för åtgärder enligt LVU 
- då vård enligt LVU ej är aktuell 

31 kap BrB   
 

Förvaltningschef  
Förvaltningschef 

 

7.18  Yttrande enligt namnlagen 5, 46 §§ Namn-
lagen 

Förvaltningschef  

7.19  Yttrande beträffande äktenskapsdispens 15 kap 1 § ÄB Socialsekreterare Barn och familjeenheten 

7.20  Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st passför-
ordningen 

Förvaltningschef  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.21  Yttrande i körkortsärende 39 § 3 st Kör-
kortslagen 

Socialsekreterare Vuxenenheten 

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

11 kap 16 § 2 st 
FB 

Socialsekreterare Vuxenenheten, barn och familje-
enheten 

7.23  Yttrande ang. utplacering av värdeautomatspel 44 § Lotterilagen SN ordf. 
SN 1:e vice ordf. 
SN 2:e vice ordf. 

 

7.24  Beslut att bevilja tillstånd att anordna automatspel Lag om anord-
nande av automat-
spel 3 § 

SN:s arbetsutskott  

7.25  Anmälan om behov av offentligt biträde 43 § Rättshjälps-
lagen 

Socialsekreterare Vuxenenheten, barn och familje-
enheten 

7.26  Upplysningar i vapenärende  Socialsekreterare Behandlingsgruppen Upplysning 
får endast lämnas ut om den en-
skilde samtyckt (JO 1983/84) 

7.27  Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 29 § Smitt-
skyddslagen 

Förvaltningschef  

7.28  Anmälningsskyldighet enl. smittskyddslagen 31 § 1 st Smitt-
skydds- 

Förvaltningschef  

7.29  Dödsboanmälan 20 kap 8 a § ÄB Socialsekreterare 
Utredningsassistent 

Tingsrätten ska underrättas om 
vem som är delegat 

7.30  Beslut att ordna gravsättning 5 kap 2 § Begrav-
ningslagen 

Förvaltningschef Kommunen har rätt till ersättning 
för kostnaden av dödsboet. 

7.31  Underrättelse till Länsstyrelsen om missförhållanden i 
enskild verksamhet 

13 kap 5 § SoL SN:s arbetsutskott  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.32  Beslut att polisanmäla misstanke om brott mot underårig 
samt vissa grövre brott 

12 kap 10 § SoL Förvaltningschef Avser misstanke om brott enl. 
BrB 3, 4 och 6 kap samt miss-
tanke om brott för vilket det inte 
är föreskrivet lindrigare straff än 
fängelse i två år. Såväl anmälan 
som uppgiftslämnande. 

7.33  Beslut att polisanmäla brott mot egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd, avgifter, m m) 

12 kap 10 § SoL SN:s arbetsutskott  

7.34  Beslut att polisanmäla brott mot egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd, avgifter m.m. 

12 kap 10 § SoL SN:s arbetsutskott   
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8 Ekonomisk administration 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

8.1  Beslut om inköp av inventarier och utrustning inom 
internbudgetramen (ej förbrukningsmaterial 

 Förvaltningschef Följer budgetansvarets områden 

8.2  Avskrivning av fordringar  SN:s arbetsutskott  

8.3  Tjänsteköp (ej bistånd) inom angivna internbudgetramar  Förvaltningschef  

8.4  Beslut om att antaga anbud  SN:s arbetsutskott  

8.5  Hyresavtal  Förvaltningschef   
 
 

9 Kurser och konferenser 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

9.1  Beslut om deltagande i kurser och konferenser för 
socialnämndens ledamöter och ersättare. 

 SN:s arbetsutskott  
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10 Delegation i personalärenden 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

10.1  Tillsvidareanställningar 

Personal på IFO-kontoret 

  

Förvaltningschef 

 

10.2  Visstidsanställningar 

Personal på IFO-kontoret 

  

Förvaltningschef 

 

10.3  Avkortad uppsägningstid 

Personal på IFO-kontoret 

  

Förvaltningschef 

 

10.4  Arbetstidsförläggning – fastställande av schema 

Personal på IFO-kontoret 

  

Förvaltningschef 

 

10.5  Fastställande av befattningsbeskrivning 

Personal på IFO-kontoret 

  

Förvaltningschef 

 

10.6  Frågor rörande innehav av bisyssla  Förvaltningschef  

10.7  Avsked eller uppsägning av personliga skäl  SN AU  

10.8  Förhandlingar enligt 11—14, 19, 38 §§ MBL 

Övergripande verksamhetsfrågor samt frågor rörande 
IFO-kontoret samt 38 § 

  

Förvaltningschef 

 

10.9  Beslut om deltagande i kurser och konferenser inom 
ramen för givna anslag med högst 3 dgr/tillfälle 

Personal på IFO-kontoret 

  
 

Förvaltningschef 

 

10.10  Arbetsmiljöansvar  Enligt system för intern-
kontroll antaget av soci-
alnämnden 991012 § 77 
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10.11  Upprätta avtal inom ram för befintlig verksamhet  Förvaltningschef   

10.12  Upprätta avtal som innebär utvidgning eller förändring av 
verksamhet. 

 SN au  

10.13  Smärre förändringar av organisationen  Förvaltningschef  

10.14  Startande av projekt inom verksamheten  SN au  

10.15  Semester, tjänstledighet för förvaltningschef   SN:s ordf.  
 


