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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. 

 

 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1.1  Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän 
handling till enskild eller annan myndighet samt uppstäl-
lande 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  

MAS 
 
Förvaltningschef 
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2 Socialtjänstlagen, SoL 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2.1  Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet i enlighet 
med 5 kap. 5 § SoL 1: stycket 

4 kap 1 § SoL  Biståndshandläggare Beslut om hälso- och sjukvårds-
insatser är inte överklagbara 

2.2  Beslut om bistånd i form av särskilt boende enligt 5 kap. 
5 § 2:a stycket, för service och omvårdnad av äldre 

4 kap. 1 § SoL  Biståndshandläggare Härutöver bör beslut alltid fattas 
om vilka insatser utöver boendet 
som skall tillkomma (jfr 8:1) 

2.3  Beslut om bistånd i form av bostad med särskild service 
för funktionshindrade enligt 5 kap. 7 § SoL 2:a stycket 

4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare Härutöver bör beslut alltid fattas 
om vilka insatser utöver boendet 
som skall tillkomma 

2.4  Beslut om bistånd i form av avlastningsplats / växelvård 
m m i enlighet med 5 kap. 10 § SoL 

4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare Jfr. s 108—111 prop 2000/01:80 

2.5  Beslut om bistånd i form av matdistribution i enlighet 
med 5 kap. 5 § SoL, 1:a stycket 

4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare  

2.6  Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet i 
enlighet med 5 kap. 4 § SoL och 5 kap. 7 § i 2:a stycket 
SoL 

4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare  

2.7  Beslut om ledsagarservice 4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare  

2.8  Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare  

2.9  Beslut om anställning av anhörig 5 kap, 10 § SoL Områdeschef  

2.10  Beslut med anledning av ansökan om bistånd enl. 2 kap 3 
§ SoL  

4 kap 1 § SoL  SN:s arbetsutskott 
Biståndshandläggare 

När sökanden är från annan 
kommun 

2.11   Beslut om avgift för hjälp i hemmet, service och 
omvårdnad samt boende 

 Beslut om avgift för hemsjukvård 

8 kap. 2 § 2:a 
stycket SoL 

Biståndshandläggare 
 

Sjuksköterska/Dsk 

 

2.12  Beslut om minimibelopp vid fastställande av avgifter för 
äldre- och handikappomsorg 

8 kap. 8 § 
1:stycket SoL  

Biståndshandläggare   
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2.13   Beslut att köpa eller sälja plats för daglig verksamhet 
/ korttidsboende inom samverkande kommuner 

 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare 

 I fall då arbetsutskottets beslut ej kan avvaktas 

 Områdeschef  
 

SN:s arbetsutskott 
Sn:s ordf 

 
 

OBS! Lagen om offentlig 
upphandling 

2.14  Beslut att inleda utredning, att utredning inte ska inledas 
eller att inledd utredning skall läggas ner. 

11 kap. 1 § SoL  Biståndshandläggare   

2.15  Beslut om upphörande av insats enl. 4 kap. 1 § SoL  4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare   

2.16  Beslut om framställning om överflyttning av ärende till 
nämnd i annan kommun. 

16 kap. 1 § SoL SN:s arbetsutskott  

2.17  Beslut om mottagande av ärende från annan kommun. 16 kap. 1 § SoL SN:s arbetsutskott  

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

42 § 2 st SoF Områdeschef   

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

42 § 2 st SoF Områdeschef   

2.20  Anmälan om missförhållanden i omsorgerna om äldre 
människor och människor med funktionshinder 

14 kap, 2 § SoL Områdeschef Kommunens anmälningsplikt 
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3 Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
 Se Kommunförbundets cirkulär ang. LSS. 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.1  Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS Biståndshandläggare Beslut om personkretstillhörighet 
fattas inte särskilt utan är en del 
av beslut om insats enligt 9 § 
LSS. Beslut om personkrets-
tillhörighet kan följaktligen inte 
heller överklagas särskilt. 

3.2  Råd och stöd (i de fall kommunen är ansvarig) 2 § och 9 § 1. LSS Biståndshandläggare  

3.3  Biträde av personlig assistent 7 § och 9 § 2. LSS Biståndshandläggare  Avser inte personer som  
fyllt 65 år. 

3.4  Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid 
tillfälligt utökade behov. 

7 § och 9 § 2. LSS Biståndshandläggare  

3.5  Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig 
assistent 

7 § och 9 § 2. LSS Biståndshandläggare  

3.6  Ledsagarservice 7 § och 9 § 3. LSS Biståndshandläggare  

3.7  Biträde av kontaktperson 7 § och 9 § 4. LSS Biståndshandläggare  

3.8  Avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § 5. LSS Biståndshandläggare  

3.9  Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7 § och 9 § 6. LSS Biståndshandläggare  

3.10  Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det 
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. 

7 § och 9 § 7. LSS Biståndshandläggare  

3.11  Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar 7 § och 9 § 8. LSS Biståndshandläggare  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.12  Beslut om boende i bostad med särskild service för barn 
och ungdomar 
-  inom kommunen 
-  hos annan huvudman 

7 § och 9 § 8. LSS  
 
Biståndshandläggare 
SN:s arbetsutskott 

OBS! Lagen om offentlig 
upphandling 

3.13  Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 
service etc. 
-  inom kommunen  
-  hos annan huvudman 

 
 
7 § och 9 § 9. LSS 
7 § och 9 § 9. LSS 

 
 
Biståndshandläggare 
SN:s arbetsutskott 

OBS! Lagen om offentlig 
upphandling 

3.14  Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkes-
verksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig. 

7 § och 9 § 10. 
LSS 

Biståndshandläggare Personkrets 1 och 2 

3.15  Beslut om att utbetala assistansersättning till annan 
person än den som är berättigad till insatsen. 

11 § LSS Områdeschef   

3.16  Beslut om upphörande av insats enl. LSS  Biståndshandläggare  

3.17  Beslut om återbetalningsskyldighet enl. 9 § första stycket 
LSS 

12 § LSS SN:s arbetsutskott  

3.18  Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS 9 § för 
person enl. 1 § LSS som inte är bosatt i kommunen. 

16 § 2 st LSS SN:s arbetsutskott  

3.19  Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt 
besök i kommunen och besluta om insatser enligt LSS 

16 § 3 st. LSS Biståndshandläggare  

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

20 § LSS, 5 § LSS 
förordningen, 6 
kap 2 § SoF 

Biståndshandläggare Beslutet är inte överklagbart 

3.21  Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig 
assistent till Försäkringskassa 

5 § 2 st. LSS Biståndshandläggare Gäller under förutsättning att den 
enskilde ansökt om personlig 
assistent enligt LSS, inte enl. SoL 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

3.22  Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) 

a)  beslut om ersättning till familjehem enl 
     Kommunförbundets rekommendationer 
b) utöver Kommunförbundets rekommendationer 

  
 

 
 Områdeschef  
SN:s arbetsutskott 

 

3.23 - Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av 
LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man 

15 § 6. LSS Områdeschef / 
Biståndshandläggare 

 

3.24  Anmälan till överförmyndare att förmyndare,  
förvaltare eller god man inte längre behövs. 

15 § 6. LSS Områdeschef / 
Biståndshandläggare 

 

3.25  Anmälan till Länsstyrelsen av personskada/skada i 
verksamhet enl. LSS 

11 § LSS-förord-
ningen 
(1993:1090) 
1996:17, Jfr. även 
SOSFS 1996:11 

SN:s arbetsutskott Dessa ärenden bör inte delegeras 
till tjänsteman, se SOSFS 
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4 Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

4.1  Beslut om tillstånd till färdtjänst med 
regelkompletteringar 

6-9 §§ lag om 
färdtjänst 

Biståndshandläggare Beslutet överklagas genom 
förvaltningsbesvär (16 §) 

4.2  Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst 

- om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 
 

- om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga 
och upprepade överträdelser av de föreskrifter och 
villkor som gäller. 

 

12 § lag om 
färdtjänst 

12 § lag om 
färdtjänst 

 

Biståndshandläggare  
 

SN:s arbetsutskott 

 

Beslutet överklagas genom 
förvaltningsbesvär (16 §) 

Beslutet överklagas genom 
förvaltningsbesvär (16 §) 

4.3  Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 4.7 §§ lag om 
riksfärdtjänst 

Biståndshandläggare Beslutet överklagas genom 
förvaltningsbesvär (13 §) 

4.4  Beslut om att återkalla tillstånd till riksfärdtjänst 

- om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 
 

- om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga 
och upprepade överträdelser av de föreskrifter som 
gäller för riksfärdtjänst 

 

9 § lag om 
riksfärdtjänst 

 

 

Biståndshandläggare  
 

SN:s arbetsutskott 

 

Beslutet överklagas genom 
förvaltningsbesvär (13 §) 

Beslutet överklagas genom 
förvaltningsbesvär 
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5 Lag om tillsyn över hälso- och sjukvården 
 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

5.1  Beslut om anmälan till Socialstyrelsen av allvarlig skada 
eller sjukdom i samband med vård, behandling eller 
undersökning 

5 § 1 st Lag om 
tillsyn över hälso- 
och sjukvården 
(SFS 1996:786) 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterskan  

Se 29 resp. 24 §§ HSL. 
Vårdgivaren ansvarar för att 
anmälan görs. I 
verksamhetsanmälan till Social-
styrelsen enligt 8 § 4 Lag om 
tillsyn över hälso- och sjukvården 
skall anges vem som svarar för 
Lex Mariaanmälningarna. Se 
också SOSFS 1996:23 (M). 
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6 Hälso- och Sjukvårdslagen 
 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

6.1  Beslut om hemsjukvård 18 § HSL Sjuksköterska 
Arbetsterapeut 
Sjukgymnast 

 

6.2  Beslut om hjälpmedel 

-  individuellt utprovade 

18 § HSL Sjuksköterska 
Arbetsterapeut 
Sjukgymnast 

 

6.3  Beslut om personkretstillhörighet för personer som har 
insatser enl SoL/HSL 

12 § Tandvårds-
lagen 

Biståndshandläggare  

6.4  Beslut om personkretstillhörighet för personer som har 
insatser enl LSS 

12 § Tandvårds-
lagen 

Biståndshandläggare 
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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 avge yttrande med anledning av överklagande 
av delegats beslut 

25 § FvL Förvaltningschef  

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

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

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

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

10 kap. 2 § SoL 
3 kap 10 § 6 kap 
33 och 34 §§ 3 KL 

Biståndshandläggare  

7.7  Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 29 § Smittskydds-
lagen 

MAS  

7.8  Anmälningsskyldighet enl. smittskyddslagen 31 § 1 st Smitt-
skyddslagen 

MAS  

7.9  Underrättelse till Länsstyrelsen om missförhållanden i 
enskild verksamhet 

13 kap. 5 § SoL SN:s arbetsutskott  

7.10  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 
Områdeschef  

Följer budgetansvarets områden 

8.2  Avskrivning av fordringar  SN:s arbetsutskott  

8.3  Tjänsteköp (ej bistånd) inom angivna internbudgetramar  Förvaltningschef 
Områdeschef  

 

8.4  Beslut om att antaga anbud  SN:s arbetsutskott  

8.5  Beslut om habiliteringsersättning  Områdeschef  Personer inom daglig verksamhet 

8.6  Beslut om att hyra lägenhet  

Teckna andrahandskontrakt med hyresgäst, vuxna 

4 kap 1 § SoL Vård- och omsorgschef  

Områdeschef  

Alternativ lägenhet och 
jourlägenhet för psykiskt 
funktionshindrade 

 
 
 
 

9 Kurser och konferenser för förtroendevalda 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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

 SN:s arbetsutskott  

 



Socialnämnden § 6/2005  Dnr 4/2005 13 2013-08-19 

 

10 Delegation i personalärenden 
 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

10.1  Tillsvidareanställningar 

Personal på Vård och omsorgskontoret 
Personal inom verksamhet 

  

Förvaltningschef 
Resp. områdeschef  

 

10.2  Visstidsanställningar 

Personal på Vård och omsorgskontoret 
Personal inom verksamhet 

  

Förvaltningschef 
Resp. områdeschef  

 

10.3  Avkortad uppsägningstid 

Personal på Vård och omsorgskontoret 
Personal inom verksamhet 

  

Förvaltningschef 
Resp. områdeschef  

 

10.4  Arbetstidsförläggning – fastställande av schema 

Personal på Vård och omsorgskontoret 
Personal inom verksamhet 

  

Förvaltningschef 
Resp. områdeschef  

 

10.5  Fastställande av befattningsbeskrivning 

Personal på Vård och omsorgskontoret 
Personal inom verksamhet 

  

Förvaltningschef 
Resp. områdeschef  

 

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 Vård 
och omsorgskontoret samt 38 § 

Verksamhet 

  

Förvaltningschef 
 

Resp. områdeschef  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

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

Personal på Vård och omsorgskontoret 

Personal inom verksamhet 

  
 

Förvaltningschef 

Resp. områdeschef  

 

10.10  Arbetsmiljöansvar  Enligt system för intern-
kontroll antaget av social-
nämnden 991012 § 77 

 

 


