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Delegering av beslutanderätt inom en nämnd
(6 kap 37 - 39 §§ och 7 kap 5 - 8 §§ kommunallagen)

1. Vad innebär delegering?
Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten i ett visst ärende
eller i en ärendetyp flyttas över från den ansvarige myndigheten (nämnden) till någon
annan (delegaten). Delegaten kan vara en mindre grupp politiker ur nämnden eller en
specifik funktion bland de anställda på myndigheten.
Delegaten träder helt in i nämndens ställe, vilket innebär att ett beslut av delegaten
är ett beslut av nämnden. Nämnden kan aldrig ändra ett beslut som delegaten har
tagit, men kan naturligtvis återkalla delegeringsuppdraget för framtida situationer.
Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett visst ärende genom att själv ta över
ärendet och fatta beslut i delegatens ställe.
Nämnden har redovisningsansvaret men delegaten har alltid det juridiska ansvaret
för bedömningen som ligger till grund för beslutet (t.ex. tjänstefel,
skadeståndsansvar, etc).

2. Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt
Delegering från en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste
kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till den
specifika nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller att besluta i vissa
ärendeslag. Först därefter kan nämnden, om den vill, överlåta delar av sin
beslutanderätt till en grupp politiker eller en viss funktion i personalen som då kan
fatta beslut å nämndens vägnar.
Delegeringsuppdrag lämnas genom särskilt beslut eller genom att nämnden beslutar
om en delegeringsordning, som den här, där beslutanderätten i olika typer av
ärenden överförs till delegater.

3. Vad man kan delegera
a. Delegeringsförbud (6 kap 38 § KL)
Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, dvs.
nämndens övergripande ansvar för verksamheten,
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2. framställningar eller yttranden till fullmäktige,
3. yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats,
4. yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats,
5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
6. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. inom socialområdet
Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet
eller som annars är av större vikt är förbehållna kommunfullmäktige. Någon klar
gräns för vad som är delegerbart eller inte delegerbart finns däremot inte. Oftast
handlar det om ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och ofta där
politiska bedömningar är avgörande. Ett stöd i bedömningen kan vara att se till hur
ofta ärendetypen förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning,
förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation.
Förutom de generella undantagen från delegering ovan innehåller en del
specialförfattningar, t.ex. socialtjänstlagen, också uttryckliga delegeringsförbud.
b. Delegationsförbud enligt socialtjänstlagen (10 kap 4 och 5 §§ SoL)
Överflyttning / mottagande av faderskapsutredning

2 kap. 3 § FB

Beslut om nedläggning av faderskapsutredning

2 kap. 7 och 9 §§ FB

Beslut att inte påbörja faderskapsutredning

2 kap. 9 § FB

Yttrande till domstol i adoptionsärende

4 kap. 10 § FB

Anmälan/ansökan till domstol i fråga rörande vårdnad och
förmyndarskap

6 kap. 7,8 och 10 c §§
FB

Väcka talan om umgänge med förälder

6 kap. 15 a § FB

Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av
engångsbelopp

7 kap. 7 § FB

Ansökan om entledigande av förmyndare

10 kap. 17 § FB

Förbud mot att ta emot andras underåriga barn för vistelse som
inte är tillfällig

5 kap. 2 § SoL
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c. Beslut eller ren verkställighet?
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I
delegationsordningen skall endast beslut i kommunallagens mening upptas. Gränsen
mellan beslut som kräver delegation och ren verkställighet går inte att dra med
exakthet, men beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns
utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa
överväganden och bedömningar.
Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom
förvaltningsbesvär. Men man kan inte endast gå på överklagbarheten för att särskilja
ren verkställighet från beslut i kommunallagens mening eftersom t.ex. yttranden
normalt inte kan överklagas men ofta innehåller självständiga bedömningar och
kräver delegering för att kunna lämnas från verksamheten utan att nämnden har fått
ta ställning till det.
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och
beslutsalternativ. Det rör sig här om en mer ”mekanisk verkställighet”, t.ex.
avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av daghemsplats efter en
klar turordning. För fler exempel se nedan under punkt 8.
Beslut av rent förberedande eller verkställande art kan inte överklagas (jmf 13 kap 2 §
2 p KL). Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning
eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut som
den enskilde upplever som felaktigt, nämligen genom rättslig prövning vid allmän
domstol, anhållan om en JO-granskning eller påkallande av de kommunala
revisorernas uppmärksamhet.

d. Verkan av att beslut fattas utan delegeringsuppdrag
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan beslutet inte
överklagas eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens mening.
Kommunen och nämnden kan dock bli civilrättsligt bunden av ett beslut om
mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Exempelvis
avtalsförbindelser. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via allmän
domstol och kräva nämnden på betalning, trots att den som ingått avtalet saknat
delegeringsuppdrag.

6

4. Vem kan man delegera till? (6 kap 37 § och 7 kap 5 § KL)
En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till:
- ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden,
- en ledamot eller ersättare i nämnden,
- en anställd hos kommunen (viss befattning).
Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till
- flera anställda i grupp,
- till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering,
- anställd i kommunalt företag.
Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem som
går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro.

5. Vidaredelegering (7 kap 6 § KL)
Enligt kommunallagen kan en nämnd, om den uppdrar till en förvaltningschef inom
den egna nämndens verksamhetsområde att fatta vissa beslut, även medge att
förvaltningschefen i sin tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom
kommunen. Detta kallas vidaredelegering. En förutsättning för detta är att nämnden i
ett beslut tillåtit det. Beslut som fattats på grund av vidaredelegering skall anmälas till
förvaltningschefen. Någon uttrycklig skyldighet för förvaltningschefen att anmäla
dessa beslut till nämnden föreligger däremot inte, men nämnden kan sätta upp
sådana krav som villkor för delegeringen. Vidaredelegering kan endast ske i ett led.

6. Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens
avgörande inte kan avvaktas. (6 kap 39 § KL)
En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i
nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas. Det rör sig alltså här om ärenden som oundgängligen måste avgöras.
Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av
lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas vid
nämndens nästa sammanträde. Denna typ av beslut anses också som ett beslut av
nämnden.

7. Anmälan av delegeringsbeslut (6 kap 40 § och 7 kap 8 § KL)
Beslut som fattats med stöd av delegation skall anmälas till nämnden. Nämnden
bestämmer själv hur och när detta skall ske. (se vidare under ”Allmänna
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bestämmelser” punkterna 7-11). Syftet med anmälan är flera. Nämndernas
informations- och kontrollbehov skall tillgodoses, dessutom kan det ha betydelse för
beslutets laga kraftvinnande. Ett beslut som överklagas genom laglighetsprövning
vinner nämligen laga kraft tre veckor efter att det tillkännagavs på kommunens
anslagstavla att det protokollförda beslutet har justerats. För beslut med stöd av
exempelvis socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
m.fl. inom socialnämndens ansvarsområde överklagas dock vanligen beslut med
förvaltningsbesvär.

8. Exempel på ren verkställighet är:
- Utfärdande av anställningsavtal och intyg,
- Planering och godkännande av semester samt beviljande av annan ledighet upp till 6
månader (tjänstledighet av annan orsak än lagreglerad ledighet är beslut som
delegeras till förvaltningschef).
- Godkännande av uppsägning på egen begäran,
- Utbildning, studiebesök, konferensbesök och övriga tjänsteresor,
- Representation och uppvaktning,
- Ledigkungörande av tjänst,
- Lönesättning då av kommunen utfärdade riktlinjer finns,
- Arbetsmiljöfrågor av löpande karaktär,
- Debitering och uttagande av avgift enligt taxa och fullföljande av krav,
- Indrivningsåtgärder enligt lagstiftningen angående summarisk process
(kronofogdemyndighetens försorg),
- Söka och bevaka statsbidrag,
- Bidragsgivning enligt fastställda normer,
- Utseende av firmatecknare för kommunen i fråga om postgiro, bank samt
postförsändelser av alla slag,
- Utseende av beslutsattestanter,
- Anskaffning av varor, inventarier, tjänster och entreprenader utanför ramavtal upp
till ett prisbasbelopp,
- Försäljning av lös egendom upp till ett prisbasbelopp,
- Löpande underhåll och reparationer av kommunens fastigheter,
- Interna lokalupplåtelser,
- Förändringar av fritidsgårdar och anläggningars öppethållande samt andra frågor av
liknande art och omfattning som ovan.
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Allmänna bestämmelser
Genom antagande av denna delegeringsordning fastställs att inom ovanstående
nämnds ansvarsområden skall gälla nedanstående bestämmelser.
1. Vid förfall för socialnämndens ordförande
Vid förfall för socialnämndens ordförande inträder förste vice ordföranden och vid
förfall för både ordföranden och förste vice ordföranden inträder andre vice
ordföranden, om ej annat anges.
2. Vid förfall för övriga delegater
Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat om ej
annat anges. Vid annan frånvaro av (t ex vid semester och sjukdom etc. där vikarie ej
sätts in) beslutar närmast högre chef.
3. Förvaltningschefens delegering och vidaredelegering
Socialnämnden uppdrar med stöd av 7 kap 5 § kommunallagen att fatta beslut inom
nämndens verksamhetsområde i de ärenden som delegerats till tjänsteman.
Med stöd av 7 kap 6 § kommunallagen överlåts till förvaltningschefen att i sin tur
uppdra åt anställd inom kommunen att besluta i stället (vidaredelegering).
Förteckning skall upprättas över vilka anställda som förvaltningschefen
vidaredelegerat till. Som villkor för vidaredelegering beslutar socialnämnden, dels att
chefen skall anmäla till socialnämnden vem som fått beslutanderätten, dels att
sådana beslut som fattats med stöd av vidaredelegering förutom anmälan till chef
som vidaredelegerat, även skall anmälas till nämnden (registrator) enligt punkt 9.
(vidareanmälan).
4. Ärenden av principiell betydelse m.m.
Delegaten skall överlämna ärendet till socialnämnden om ärendet är av principiell
betydelse eller om andra skäl motiverar att ärendet skall förbehållas socialnämnden.
5. Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och yttranden
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:
a) Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens
beslut, samt
b) besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition.
6. Registrering och anmälan av delegeringsbeslut
Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering – även vidaredelegering – skall
hanteras enligt följande.
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Registrering av delegeringsbeslut
a Delegater noterar sitt beslut på den blankett eller handling som utgör underlag för
beslutet. Saknas handling skall en handling upprättas där beslutet noteras. Av
noteringen skall framgå:
- vad som beslutats
- vem som var beslutsfattare
- beslutsdatum
- hänvisning till särskild punkt i socialnämndens delegationsordning
Rapportering/anmälan av delegatens beslut
Delegat skall löpande rapportera in de beslut som fattats med stöd av delegation i
ärendehanteringssystemet samt anmäla beslutet till nästkommande sammanträde i
socialnämnden.
Registrering i socialnämndens protokoll
Vid socialnämndens sammanträde redovisas besluten genom att en förteckning över
besluten finns tillgängliga vid sammanträdet. Anmälan av beslut antecknas under
särskild paragraf i socialnämndens protokoll. I paragrafen anges ärendet,
diarienummer samt beslutsfattare.
OBS! Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive
enhets detaljbudget eller inom ramen för kostnadskalkyl för visst projekt.
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Förkortningar
AlkL= Alkohollagen (2010:1622)
BegravL = Begravningslag (1990:1144)
BrB=Brottsbalken (1962:700)
DSL = Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
(dataskyddslagen)
FB = Föräldrabalken (1949:381)
FoHMFS = Folkhälsomyndighetens föreskrifter
FvL = Förvaltningslag (2017:900)
GDPR = Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Allmän
dataskyddsförordning)
KL = Kommunallag (2017:725)
LSS = Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
LVM = Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
LVU = Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
MAS = Medicinskt ansvarig sjuksköterska
OSL = Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
SFB = Socialförsäkringsbalk (2010:110)
SFI = Svenska för invandrare
SkL = Skadeståndslag (1972:207)
SKolL = Skollagen (2010:800)
SoF = Socialtjänstförordningen (2001:937)
SoL = Socialtjänstlagen (2001:453)
SOSFS = Socialstyrelsens författningssamling
SU = Socialnämndens socialutskott
TF = Tryckfrihetsförordning (1949:105)
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Bilaga
Socialchefens beslut om vidaredelegering
Med stöd av 7 kap 6 § kommunallagen har socialnämnden i sin delegeringsordning,
reviderad 27 januari 2021 (§ 2), överlåtit till socialchefen att i sin tur uppdra åt annan
anställd inom kommunen att besluta istället (vidaredelegering).
Med stöd av ovan och enligt punkt …….. i delegeringsordningen beslutas om följande
vidaredelegering:
Ärende……………………………………………………..
Villkor/begränsning ………………………………………
Vidaredelegat ……………………………………………..
Beslut fattade med stöd av vidaredelegering skall anmälas till kommunchefen.
Vidaredelegaten skall även iaktta de regler om registrering av delegeringsbeslut och
om rapportering som anges i kommunstyrelsens delegeringsordning under rubriken
”Allmänna bestämmelser för socialnämndens delegeringsordning”.
Iakttas inte det som anges ovan återkallas delegeringen.
Flen den

/

………………………………….
Socialchef
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A) Förvaltningsövergripande
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

1. Ekonomi och organisation

1

2

3

4

5

6

Slutande av
förvaltningsspecifika ramavtal
för avrop endast inom
socialförvaltningen.
Teckna respektive säga upp
avtal/kontrakt som behövs för
verksamheten samt
anskaffning av varor,
inventarier, tjänster och
entreprenader utanför
ramavtal över ett
prisbasbelopp och som inte är
av principiell betydelse.
Direktupphandling av
konsultinsatser och liknande
inom beslutad budgetram.

Förvaltningschef

Avdelningschef

Avdelningschef

Teckna respektive säga upp
leasingavtal för kommunens
verksamheter.

Ekonomichef

Utse besluts- och
behörighetsattestanter samt
ersättare för dessa.

Förvaltningschef

a) Behörighet att föra
socialnämndens talan inför
allmän domstol,
förvaltningsdomstol och andra
myndigheter/organ, samt rätt
att genom fullmakt sätta
annan i sitt ställe

a) Avdelningschef
Stabsenhetschef

b) I mål och ärenden rörande
LVU och LVM

b) Enhetschef avd.
myndighet

Se attest-reglemente
för kontroll av
ekonomiska
transaktioner.
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7

8

9

10

11

12

Behörighet att mottaga
delgivning för socialnämnden.

Ordföranden
Förvaltningschef

Beslut om att ersätta enskild
för egendomsskada vid
myndighetsutövning som
förorsakats av personal
a) upp till ett belopp av
5 000 kronor
b) rörande ett belopp
mellan 5 000-20 000
kronor.

a) Avdelningschef
b) SU

Beslut om organisatoriska
förändringar inom respektive
avdelning som inte är av större
betydelse eller av principiell
beskaffenhet.

Avdelningschef

Ska föregås av en
dialog med
förvaltningschef och
presidium

Beslut i personalärenden.

Se kommunstyrelsens
delegationsordning

Kommunstyrelsen är
anställningsmyndighet
i kommunen

Beslut om behörighet för
medarbetare inom den sociala
barn- och ungdomsvården som
saknar socionomexamen men
ska anses ha annan relevant
examen (lägst högskolenivå)

3 kap. 3 a §
2 st SoL

Enhetschef
utredningsenheten
barn, unga, vuxna

Beslut å socialnämndens
vägnar i ärenden som är så
1
brådskande att nämndens eller
1
socialutskottets sammanträde
inte kan avvaktas.

6 kap. 36 §
KL

SN:s ordförande

OBS! Endast i
situationer då beslut
inte oundgängligen
kan avvaktas
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2. Allmän handling
1

Överklagningsbart
avslagsbeslut på begäran om
utlämnande av allmän
handling eller beslut om
utlämnande med förbehåll.
Formellt beslut krävs bara om
den enskilde begär det.

2

Beslut om sekretess för
uppgiftslämnare i vissa fall.

2 kap. 14 §
TF, 6 kap. 3
och 4 §§
OSL, 10 kap.
4,13 och 14
§§ OSL, 12
kap. OSL
samt
26 kap. OSL

Enhetschef

26 kap. 5 §
OSL

Enhetschef

Den tjänsteman som
har handlingen i sin
vård genomför
sekretessprövning
och lämnar ut
handlingen med
eventuell sekretessmarkering enligt OSL
samtidigt som den
enskilde informeras
om sin rätt att få ett
överklagningsbart
beslut av
myndigheten
(delegat).

3. GDPR
1

2

Beslut i fråga om att teckna
och säga upp avtal med
personuppgiftsbiträde.
Beslut i fråga om registrerads
begäran om rättelse, radering,
begränsning och överföring av
personuppgifter till annan
(dataportabilitet).

Art. 28 GDPR

Förvaltningschef

I samråd med jurist

Art. 16-18
och 20 GDPR

Avdelningschef

I samråd med GDPRsamordnare

15

4. Handläggning av ärenden

1

Beslut å socialnämndens
vägnar i ärenden som är så
1
brådskande att nämndens eller
1
socialutskottets sammanträde
inte kan avvaktas, avseende

6 kap. 36 §
KL

a) Individärenden

a) Ledamot enligt
särskilt förordnande
b) SN:s ordförande

b) Övriga ärenden

2

Beslut om
a) att utredning ska inledas

11 kap. 1 §
SoL

b) att utredning rörande barn
inte ska inledas eller att
inledd utredning ska
avslutas utan insats

Beslut att ändra tidigare fattat
beslut sedan enskild
överklagat beslutet
(omprövning)

c) Socialsekreterare

37-39 §§ FL

a) beslut fattade av SU
b) beslut av annan delegat

4

Avvisning av överklagande som
inkommit för sent.

a) Socialsekreterare

b) Gruppledare

c) att utredning rörande
vuxna inte ska inledas eller
att inledd utredning ska
avslutas utan insats
3

OBS! Endast i
situationer då beslut
inte oundgängligen
kan avvaktas

a) SU
b) Socialsekreterare

45 § FL

Gruppledare

Ansvarig
handläggare gör en
initial granskning av
ärendet direkt när
ett överklagande
inkommer. Enbart
när tidigare
meddelat beslut ska
ändras krävs ett
formellt
omprövningsbeslut.
Överklagande ska ha
inkommit inom tre
veckor från det att
den enskilde tog del
av beslutet, annars
ska överklagandet
avvisas.
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5. Överflyttning av ärende
1

2

Begära om överflyttning av
ärende till annan kommun och
beslut om mottagande av
ärende från annan kommun

Beslut att ansöka om
överflyttning av ärende hos
Inspektionen för vård och
omsorg (IVO).

2a kap. 10 §
SoL

Enhetschef

2a kap. 11 §
SoL

Enhetschef

6. Ombud och biträde för klient/brukare

1

2

3

Anmälan och yttrande i
ärenden rörande behov av
offentligt biträde.

Avvisande av ombud eller
biträde.
Framställan till domstol om
behov av målsägandebiträde
för underårig.

3 § lagen om
offentligt
biträde samt
3 § förordning
om offentligt
biträde

Gruppledare

14 § FL

SU

5 kap. 2 § SoF

Socialsekreterare

7. Behov av ställföreträdare

1

Beslut att anmäla till
överförmyndaren
att brukare/klient har behov av
ställföreträdare (god man eller
förvaltare) eller att behov av
ställföreträdare inte längre
förligger.

5 kap. 3 § SoF

Socialsekreterare
Avgiftshandläggare
Enhetschef
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2

Anmälan till överförmyndaren
rörande förhållanden
beträffande förvaltning av
underårigs egendom.

5 kap. 3 § SoF

Socialsekreterare
Avgiftshandläggare
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8. Missförhållanden enligt Lex Sarah och vårdskador enligt Lex Maria

1

2

Beslut om att avsluta utredning
enligt Lex Sarah med
bedömningen att det
rapporterade inte utgör ett
allvarligt missförhållande eller
påtaglig risk för allvarligt
missförhållande.

5 kap. 3 § p. 3
SOSFS 2011:5

Ekonomi- och
kvalitetschef

SOSFS 2011:5

Beslut att till IVO anmäla
allvarligt missförhållande eller
påtaglig risk för allvarligt
missförhållande enligt Lex
Sarah, SOSFS 2011:5.

14 kap. 7 §
SoL och
24 a § LSS

SU

Det åligger var och en
som arbetar i
socialnämndens
verksamheter att
rapportera om han eller
hon uppmärksammar
eller får kännedom om
ett missförhållande eller
en påtaglig risk för ett
missförhållande som kan
komma att drabba en
enskild i nämndens
verksamheter.
Rapport lämnas i ett
formulär som finns i
nämndens
kvalitetsledningssystem.

3

4

Beslut att till IVO anmäla att en
patient i samband med vård
eller behandling drabbats av,
eller utsatts för risk att drabbas
av allvarlig skada eller sjukdom
enligt Lex Maria

4 kap 6 § HSF
3 kap 5 § PSL
(HSLF-FS
2017:41)

MAS

Beslut att till IVO anmäla om
det finns skälig anledning att
befara att en person, som har
legitimation för ett yrke inom
hälso- och sjukvården och som
är verksam eller har varit
verksam hos vårdgivaren, kan
utgöra en fara för
patientsäkerheten.

3 kap. 7 § PSL

MAS
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9. Polisanmälan

1

Beslut om att polisanmäla samt 10 kap. 2 § OSL
att inte polisanmäla brott som 12 kap. 10 § SoL
hindrar nämndens verksamhet
a) anordnare i
kundvalssystemen
b) i övriga fall (t.ex. hot,
misshandel av
socialsekreterare och
förstörelse av nämndens
egendom)

2

3

4

a) Avdelningschef
b) Enhetschef

Beslut om att till
polismyndighet lämna uppgift
som behövs för omedelbart
polisiärt ingripande av
underårig vid överhängande
och allvarlig risk för den unges
hälsa eller utveckling eller
under begående av brott

10 kap. 20 § OSL
12 kap. 10 § SoL

Beslut om att polisanmäla vissa
brott som riktar sig mot
underåriga (brott mot liv och
hälsa; misshandelsbrott; brott
mot frihet och frid; olaga
frihetsberövande; olaga tvång;
sexualbrott; könsstympning)

10 kap. 21 § OSL
12 kap. 10 § SoL

Beslut om att lämna uppgift
som angår misstanke om
överlåtelse av narkotika eller
dopningsmedel eller icke ringa
fall av olovlig försäljning eller
anskaffning av alkoholdrycker
till underårig, lämnas till
åklagarmyndighet eller
polismyndighet

10 kap. 22 § OSL
12 kap. 10 § SoL

Gruppledare
Se även A4.3
gällande
socialjouren

Gruppledare
Se även A4.3
gällande
socialjouren

Enhetschef
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5

6

Beslut om att lämna uppgift
som angår misstanke om brott,
för vilket inte är föreskrivet
lindrigare straff än fängelse i
ett år eller försök till brott för
vilket inte är föreskrivet
lindrigare straff än fängelse i
två år, till åklagarmyndighet
eller polismyndighet

10 kap. 23 § OSL
och 12 kap. 10 §
SoL

Enhetschef

Beslut om att polisanmäla
brott enligt bidragsbrottslagen

6§
bidragsbrottslagen
samt 20 kap. 28 §
OSL

Enhetschef
myndighet

10. Övrigt

1

2

3

4

Avge yttrande i
körkortsärenden.

3 kap. 8 §, 5 kap.
2 § körkortsförordningen
(1998:980)

Socialsekreterare

Yttranden och svar till
justitieombudsmannen (JO) i
individärenden.

1 kap. 1-2 §§
regeringsformen
(1974:152), SoL,
FL

Avdelningschef

OBS! information
till nämnden

Förvaltningschef

OBS! Information
till nämnden

Yttranden till Inspektionen för
vård och omsorg

Yttrande till Inspektionen för
vård och omsorg i ärenden om
ändring av antal platser i
enskilt bedriven verksamhet.

Enhetschef

5

Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare.

6 kap. 12 §
smittskyddsL

6

Beslut rörande
dödsboanmälan.

20 kap. 8 a § ÄB

Handläggare
Katrineholms
kommun

Enligt
avtalssamverkan,
se SN/2016:78

5 kap. 2 §
begravL

Handläggare
Katrineholms
kommun

Enligt
avtalssamverkan
se SN/2016:78

7

Beslut att ordna gravsättning.

Gruppledare
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B) Barn och unga
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Max 2 månader

1. Utredning och insatser enligt SoL

1

Beslut om förlängning av
utredningstid.

11 kap. 2 §
3 st SoL

Enhetschef

2

Beslut om uppföljning när
utredning avslutas utan insats
eller en placering upphör.

11 kap. 4a
och 4b §§
SoL

Gruppledare

3

Beslut om bistånd i form av
öppenvårdsinsatser

4 kap. 1 §
SoL

a) i kommunens egen regi
b) i extern regi

4

5

6

a) Socialsekreterare
b) Enhetschef

Beslut om bistånd i form av
öppna insatser för barn som har
fyllt 15 år utan vårdnadshavarens
samtycke.

3 kap. 6a §
2 st och 4
kap. 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/familj
a) max 6 månader
b) därutöver

4 kap. 1 §
SoL

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/familj
a) enligt SKR:s
rekommendationer
b) därutöver

SU

a) Socialsekreterare
b) Gruppledare

a) Socialsekreterare
b) Enhetschef

22

7

Bistånd åt barn och unga i form
av stadigvarande
placering/omplacering i
familjehem, stödboende eller
hem för vård och boende

4 kap. 1 §
SoL

a) 0-18 år (oavsett utförande)
b) över 18 år vid extern placering
c) över 18 år vid placering i egen
regi (även tillfälliga placeringar)

8

9

Bistånd åt barn och unga (0-20) i
form av tillfällig placering i
jourhem, nätverkshem och
stödboende eller HVB

Barn i åldern 1617 år får tas emot
i ett stödboende
endast om det
finns särskilda
skäl.

a) SU
b) SU
c) Socialsekreterare

4 kap. 1 §
SoL

a) i kommunens egen regi
(stödboende)
b) med extern utförare (jourhem
och nätverkshem)

a) Gruppledare
b) Enhetschef

Beslut utanför ordinarie
kontorstid om

Socialsekreterare vid
socialjouren i
Eskilstuna

- att utredning ska inledas samt
- beslut om tillfällig placering i
jourhem, nätverkshem,
stödboende, HVB, skyddat
boende eller boende i kvinnojour
- att till polismyndighet lämna
uppgift som behövs för
omedelbart polisiärt ingripande
av underårig vid överhängande
och allvarlig risk för den unges
hälsa eller utveckling eller under
begående av brott, samt
- att polisanmäla vissa brott som
riktar sig mot underåriga (brott
mot liv och hälsa;
misshandelsbrott; brott mot
frihet och frid; olaga
frihetsberövande; olaga tvång;
sexualbrott; könsstympning)

11 kap. 1 §
och 4 kap.
1 § SoL

10 kap. 2021 §§ OSL
samt 12
kap. 10 §
SoL

Om det inte finns
särskilda skäl får
ett barn vårdas i
ett jourhem i
högst två
månader efter det
att
socialnämndens
utredning enligt
11 kap. 2 § SoL
om ingripande till
barnets skydd
eller stöd
avslutats
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10

11

12

13

Beslut om särskilda kostnader för
a) placerade ungdomar upp till 25
% av ett prisbasbelopp,
b) i övrigt upp till 25 % av ett
prisbasbelopp,
c) därutöver

Beslut om vissa åtgärder mot ena
vårdnadshavarens vilja när ett
barn står under vårdnad av två
vårdnadshavare och den ene
motsätter sig vård, håller sig
undan eller väljer att inte
medverka på sådant sätt att hen
får anses motsätta sig
insatsen/åtgärden.
Medgivande att barn tas emot för
stadigvarande vård och fostran i
enskilt hem (privatplacering) som
inte tillhör någon av barnets
föräldrar eller annan
vårdnadshavare.
Medgivande att barn tas emot i
sådant enskilt hem som vid
upprepade tillfällen tar emot
barn för tillfällig vård och fostran
(jourhem).

a) Gruppledare
b) Enhetschef
c) SU

6 kap. 13 a
§ FB

SU

6 kap. 6 § 1
st. SoL

SU

6 kap. 6 § 3
st. SoL

SU

14

Övervägande om vård i annat
hem än det egna fortfarande
behövs.

6 kap. 8 §
SoL

SU

15

Övervägande av om det finns skäl
att ansöka om flyttningsförbud
enligt 24 § LVU.

6 kap. 8 a §
SoL

SU

16

Övervägande av om det finns skäl
att ansöka om överflyttning av
vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB.

6 kap. 8 b §
SoL

SU

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 5 § SoL.

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.

OBS! Ej formellt
beslut

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.
OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.
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17

18

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
familjehem/jourhem
a) Enligt SKR:s riktlinjer
b) Vid frångående av SKR:s
riktlinjer

OBS! Gäller ej
konsulentstödda
familjehem
a) Socialsekreterare
b) Enhetschef
Se cirkulär från
Sveriges
kommuner och
regioner (SKR)

Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare
a) Socialsekreterare

a) som tidigare har varit
familjehem, enligt SKR:s riktlinjer
b) som tidigare har varit
familjehem, utöver SKR:s
riktlinjer i undantagsfall
c) Som inte tidigare har varit
familjehem

b) Enhetschef
c) Socialsekreterare,
enligt ”riktlinje”
beslutad av
socialnämnden.

Se SN/2020:78

2. LVU

1

2

Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn och
ungdom under 20 år.

6 § LVU

Beslut om att omedelbart
omhändertagande ska upphöra.

9 § LVU

SU
När SU:s beslut
inte kan avvaktas
(6 § 2 st LVU)
Ordföranden, 1:e
och 2:e vice
ordförande eller
annan ledamot i
SU som nämnden
har förordnat.
SU
När SU:s beslut
inte kan avvaktas
(6 kap. 39 § KL):
Ordföranden, 1:e
och 2:e vice
ordförande eller
annan ledamot i
SU som nämnden
har förordnat.

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.
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3

Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätten om vård enligt
LVU.

4 § LVU

SU

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.

4

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

11 § 1 st. LVU

SU

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.

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

11 § 2 st. LVU

5

När SU:s beslut
inte kan avvaktas
(11 § 3 st. LVU):
Ordföranden, 1:e
och 2:e vice
ordföranden eller
annan ledamot i
SU som nämnden
har förordnat
SU
När SU:s beslut
inte kan avvaktas
(11 § 3 st. LVU):
Ordföranden, 1:e
och 2:e vice
ordföranden eller
annan ledamot i
SU som nämnden
har förordnat.

Öppenvårdsinsatser som är
nödvändiga för att vård i eget
hem ska kunna genomföras

11 § 4 st LVU

Enhetschef

Beslut rörande den unges
personliga förhållanden i den
mån beslutet inte är att hänföra
till 11 § 1 och 2 st. LVU.

11 § 4 st. LVU

Socialsekreterare

8

Övervägande av vård med stöd av
2 § LVU.

13 § 1 st. LVU

SU

OBS! Ej formellt
beslut.

9

Omprövning av vård med stöd av
3 § LVU.

13 § 2 st. LVU

SU

OBS! Ej formellt
beslut.

10

Övervägande av om det finns skäl
att ansöka om flyttningsförbud
enligt 24 § LVU.

13b § LVU

SU

6

7

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.
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11

Övervägande av om det finns skäl
att ansöka om överflyttning av
vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB.

12

Beslut om att vård med stöd av 3
§ LVU ska upphöra när den inte
längre behövs (”omprövning”).

13

Beslut om uppföljning av den
unges situation i samband med
upphörande av LVU-vården.

14

15

16

17

18

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.

13c § LVU

SU

21 § st. LVU

SU

21b § LVU

SU

Beslut om hur rätt till umgänge
med den unge ska utövas när
överenskommelse inte kan nås
med föräldern eller
vårdnadshavaren
(umgängesbegränsning) samt
upphävande.

14 § 2 st. 1 p.
LVU

SU

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

14 § 2 st. 2 p.
LVU

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

14 § 3 st. LVU

SU

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.

Beslut om förebyggande insatser,
s.k. mellantvång (särskilt utsedd
kontaktperson eller behandling i
öppna former).

22 § 1 st. LVU

SU

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.

Prövning av om beslut om
förebyggande insats ska upphöra
att gälla.

22 § 3 st. LVU

SU

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.
OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.

När SU:s beslut
inte kan avvaktas
(6 kap. 39 § KL):
Ordföranden, 1:e
och 2:e vice
ordföranden eller
annan ledamot i
SU som nämnden
har förordnat.
SU
När SU:s beslut
inte kan avvaktas
(6 kap. 39 § KL):
Ordföranden, 1:e
och 2:e vice
ordförande eller
annan ledamot i
SU som nämnden
har förordnat.

27

19

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud.

27 § 1 st. LVU

SU
När SU:s beslut
inte kan avvaktas
(27 § 3 st. LVU):
Ordföranden, 1:e
och 2:e vice
ordförande eller
annan ledamot i
SU som nämnden
har förordnat.

20

Ansöka hos förvaltningsrätten om
flyttningsförbud.

24 § LVU

SU

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.

21

Övervägande om flyttningsförbud
fortfarande behövs.

26 § 1 st LVU

SU

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.

22

Beslut om att flyttningsförbud ska
upphöra, även tillfälligt
flyttningsförbud enligt 27 § LVU.

26 § 2 st. och
30 § 2 st. LVU

SU

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.

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

31 § LVU

Enhetschef

Beslut om läkarundersökning
samt att utse läkare och plats för
läkarundersökning.

32 § 1 st. LVU

Gruppledare

23

24

När SU:s beslut
inte kan avvaktas
(6 kap. 39 § KL):
Ordföranden, 1:e
och 2:e vice
ordförande eller
annan ledamot i
SU som nämnden
har förordnat.

28

25

26

27

Beslut att vårdnadshavare eller
förälder inför umgänge ska
uppmanas att lämna blod-, urin-,
utandnings- saliv-, svett- eller
hårprov i syfte att påvisa
drogfrihet.

Beslut att vårdnadshavare inför
prövning av LVU-vårdens
upphörande uppmanas att lämna
blod-, urin-, utandnings- saliv-,
svett- eller hårprov i syfte att
påvisa drogfrihet.

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra läkarundersökning.

32 a § LVU

SU
När SU:s beslut
inte kan avvaktas
(11 § 3 st. LVU):
Ordföranden, 1:e
och 2:e vice
ordföranden eller
annan ledamot i
SU som nämnden
har förordnat

32 b § LVU

SU
När SU:s beslut
inte kan avvaktas
(11 § 3 st. LVU):
Ordföranden, 1:e
och 2:e vice
ordföranden eller
annan ledamot i
SU som nämnden
har förordnat

43 § 1 p. LVU

SU
När SU:s beslut
inte kan avvaktas
(43 § 1 st. 1 p):
Ordföranden, 1:e
och 2:e vice
ordförande eller
annan ledamot i
SU som nämnden
har förordnat,
samt tjänstemän
enligt särskilt
förordnande från
nämnden.

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.

OBS! Förbud mot
generell
delegation till
tjänstemän, dock
möjligt med
personliga
förordnanden.

29

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

43 § 2 p. LVU

29

Beslut att ansökan hos
förvaltningsrätten om
utreseförbud

31 b § LVU

SU

30

Beslut om att utreseförbud ska
upphöra när det inte längre
behövs

31 c § 2 st. LVU

SU

Beslut om tillfälligt utreseförbud

31 d § LVU

SU

32

Beslut om att tillfälligt
utreseförbud ska upphöra

31 g § 2 st. LVU

SU

33

Beslut om tillfälligt undantag från
beslut om utreseförbud

31 i § LVU

SU

28

31

SU
När SU:s beslut
inte kan avvaktas
(43 § 1 st. 1 p):
Ordföranden, 1:e
och 2:e vice
ordförande eller
annan ledamot i
SU som nämnden
har förordnat,
samt tjänstemän
enligt särskilt
förordnande från
nämnden.

OBS! Förbud mot
generell
delegation till
tjänstemän, dock
möjligt med
personliga
förordnanden.

SU ska ompröva
ett beslut om
utreseförbud var
6:e månad från
att det
meddelades

30

3. Yttranden

1
2

3

4

5

6

Yttrande till åklagarmyndigheten.

11 § LUL

Gruppledare

Begäran om utredning om brott
avseende någon som inte fyllt 15
år.

31 § 2 st LUL

Gruppledare

Yttrande enligt namnlagen.

45 § 2 st. och 46 §
2 st. namnlagen
(1982:670)

Gruppledare

Yttrande till passmyndighet vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavarens medgivande.

3 § 2 st.
passförordningen
(1979:664)

Enhetschef

Beslut om framställning till
Försäkringskassan om ändring av
betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag i samband med
placering av barn och ungdom i
enskilt hem eller HVB.

106 kap. 6-7 §§
SFB

Socialsekreterare

Beslut om framställning till CSN om
ändring av betalningsmottagare för
studiebidrag.

2 kap. 33 § 2 st.
studiestödsförord
ning (2000:655)

Socialsekreterare
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C) Familjerätt
Nr Ärende

Lagrum

Delegat

6 kap. 12 SoL

SU

6 kap. 13 § SoL

SU

Anmärkning

1. Adoption
1

Medgivande att ett barn
tas emot för adoption.

2

Återkalla medgivande att
barn tas emot för
adoption.

3

Beslut om huruvida
adoptionsförfarande får
fortsätta, då barn
föreslagits för adoption

4

Utse utredare i
adoptionsärenden.

a) Enhetschef
b) SU
4 kap. 14 FB

Enhetschef

2. Föräldraskap

1
2

3

Godkännande av
faderskapsbekräftelse.

1 kap. 4 § FB

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.
OBS! B) kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.

6 kap. 14 § SoL

a) då samtycke ska ges
b) då samtycke nekas

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.

Familjerättssekreterare

Godkännande av
faderskapsbekräftelse
när parterna är sambor
och inga omständigheter
har framkommit som
ifrågasätter faderskapet
(S-protokoll).

1 kap. 4 § FB

Administratör

Beslut att inleda
utredning om
fastställande av
faderskap när fastställt

2 kap. 1 § FB

Enhetschef
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faderskap kan
ifrågasättas.

4

5

6

7

Beslut 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

Familjerättssekreterare

Beslut att inleda
utredning om en kvinna
ska anses som barnets
förälder i stället för den
man som barnets mor
var gift med.

2 kap. 9 § 1 st. FB

Familjerättssekreterare

Beslut om att återuppta
nedlagd
faderskapsutredning.

2 kap. 1 § FB

Familjerättssekreterare OBS!
Beslut att inte
påbörja en
utredning eller
att lägga ned en
påbörjad
utredning (2 kap.
7 och 9 §§ FB) ska
fattas av
nämnden pga
delegationsförbud, 10 kap. 5
§ SoL.

3 kap. 5-6 §§ FB

Enhetschef

Beslut att väcka och föra
talan i mål om
fastställande av
faderskap.
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3. Vårdnad, boende och umgänge

1

Beslut om föräldrars
avtal om vårdnad,
boende och umgänge

2

Beslut att ej godkänna
föräldrars avtal om
vårdnad om umgänge.

3

4

5

6

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

Familjerättssekreterare

6 kap. 6 § och 14 a §
2 st. FB

SU

6 kap 19 § 2 st. FB

Familjerättssekreterare

6 kap. 15 c § 3 st. FB

Enhetschef

Godkänna avtal om
underhållsbidrag för
framtiden om
betalningsperioderna
överstiger 3 månader
(inte engångsbelopp).

7 kap. 7 § FB

Familjerättssekreterare Gäller enbart barn
under 18 år.

Anmäla behov av ny
vårdnadshavare.

6 kap. 8 § FB

Delegat saknas, ska
beslutas av nämnden

Lämnande av
upplysningar till tingsrätt
i vårdnads-, boende och
umgängesmål.
Efter beslut i domstol om
ungängesstöd, utse viss
person att medverka som
umgängesstöd.

OBS! 10 kap. 5 §
SoL, delegationsförbud.
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D) Vuxen och missbruk
Nr Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

1. Tillfälligt boende

1

Beslut om bistånd i form av
tillfälligt boende i

4 kap. 1 § SoL

a) egen regi (jourlägenhet)
b) extern regi
c) lägenhet med eget
hyreskontrakt (socialt kontrakt

2

Beslut om bistånd i form av
tillfälligt bostadshyreskontrakt
(sociala kontrakt).

a) Gruppledare
b) Enhetschef
c) Enhetschef
4 kap. 2 § SoL

Enhetschef

2. Andra insatser med stöd av SoL

1

Beslut om bistånd i form av
öppenvårdsinsatser
a) i kommunens egen regi
b) med extern utförare

2

Beslut om bistånd åt vuxna i
form av placering/
omplacering i stödboende,
familjehem, HVB eller skyddat
boende/kvinnojour
a) i kommunens egen regi
b) med extern utförare

a) Socialsekreterare
b) Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

a) Socialsekreterare
b) SU
När SU:s beslut inte
kan avvaktas (6
kap. 39 § KL):
Ordföranden, 1:e
och 2:e vice
ordförande eller
annan ledamot i SU
som nämnden har

Se riktlinjer.
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förordnat.

3

Beslut om tillfällig placering för
vuxen

4 kap. 1 § SoL

a) i kommunens egen regi
b) med extern utförare

4

Beslut om bistånd i form av
kontakfamilj eller
kontaktperson.

5

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/kontaktfamilj

a) Socialsekreterare
b) Enhetschef
4 kap. 1 § SoL

a) enligt SKR:s riktlinjer
b) vid frångående av SKR:s
riktlinjer.

6

7

8

Beslut med anledning av
ansökan om förhandsbesked
p.g.a. skyddsbehov.
Beslut om att föra talan i
förvaltningsrätten om återkrav
av ersättning från enskild enligt
8 kap. 1 § 1 st. SoL.
Beslut om att helt eller delvis
efterge ersättningsskyldighet
enligt 8 kap. 1 § 1 st. SoL.

Max 2 månader

Socialsekreterare

a) Socialsekreterare
b) Enhetschef

2 kap. 8 § p. 2
SoL

Enhetschef

9 kap. 3 § SoL

Enhetschef

9 kap. 4 § SoL

SU
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3. LVM
1

Beslut att inleda utredning.

7 § LVM

Socialsekreterare
Socialsekreterare
vid socialjouren i
Eskilstuna

2

3

4

Beslut om att utredning inte
7 § LVM
ska inledas eller att påbörjad
utredning ska läggas ned,
alternativt övergå i en
utredning enligt 11 kap. 1 § SoL.

Beslut om läkarundersökning
samt utse läkare för
undersökningen.

Beslut om omedelbart
omhändertagande.

9 § LVM

Gruppledare
Socialsekreterare
vid socialjouren i
Eskilstuna

Gruppledare
Socialsekreterare
vid socialjouren i
Eskilstuna

13 § LVM

SU
När SU:s beslut inte
kan avvaktas (33 §
2 st. LVM):
Ordföranden, 1:e
och 2:e vice
ordförande eller
annan ledamot i SU
som nämnden har
förordnat.

5

6

Beslut om upphörande av
omedelbart omhändertagande
och återkallande av ärendet
hos förvaltningsrätten.

Ansökan om vård enligt LVM
hos förvaltningsrätten.

18 b § LVM

SU
När SU:s beslut inte
kan avvaktas (18 b
§ LVM):
Ordföranden, 1:e
och 2:e vice
ordförande eller
annan ledamot i SU
som nämnden har
förordnat.

11 § LVM

SU

OBS! Kan ej
delegeras till
tjänsteman, 10
kap. 4 § SoL.
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7

8
9

10

Beslut om att begära
polishandräckning för att föra
en missbrukare till
läkarundersökning, LVM-hem
eller sjukhus.
Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning.
Yttrande till allmän domstol då
den som begått brottslig
gärning kan bli föremål för vård
enligt LVM.
Ansökan om offentligt biträde
för enskild

45 § 1 p. LVM

Gruppledare

46 § LVM

Gruppledare

31 kap. 2 § BrB

Gruppledare

42 § LVM

Socialsekreterare
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E) Ekonomiskt bistånd
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

1

Beslut om månatligt
ekonomiskt bistånd enligt
riksnorm och riktlinjer.

4 kap. 1 och 3
§§ SoL

Handläggare

Beslut om avslag eller
reducering av månatligt
ekonomiskt bistånd när
sökande utan godtagbart skäl
avböjer att delta i anvisad
verksamhet.

4 kap. 5 § SoL

Handläggare

2

3

Beslut om ekonomiskt bistånd
till livsföring i övrigt enligt
riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

a) upp till 5000 kr
b) upp till 10 000 kr
c) upp till 20 000 kr
d) över 20 000 kr

4

5

Beslut om bistånd enligt LMA
till utlänningar som har ansökt
om uppehållstillstånd i Sverige
och som omfattas av
kommunens ansvar enligt
lagen.
Beslut om ekonomiskt bistånd
för hyresskuld och/eller
elkostnader

a) Handläggare
b) Socialsekreterare
c) Enhetschef
d) SU

3 a § 2-3 st.
LMA

Beslut om ekonomiskt bistånd
till tandvård med en
slutsumma på
a) upp till 10 000 kronor
b) upp till 20 000 kronor
b) därutöver

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

a) upp till 10 000 kronor
b) upp till 20 000 kronor
c) över 20 000 kronor

6

Anmärkning

a) Handläggare
b) Socialsekreterare
c) SU
4 kap. 1 § SoL

a) Socialsekreterare
b) Enhetschef
b) SU

OBS!
Kostnaderna ska
återsökas från
Migrationsverket.
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7

Beslut om ekonomiskt bistånd
till begravningskostnader

4 kap. 1 § SoL

a) upp till 20 000 kronor
b) därutöver

8

a) Handläggare
b) SU

Beslut om ekonomiskt bistånd
till saneringskostnader med en
slutsumma
a) upp till 10 000 kronor
b) upp till 20 000 kronor
c) därutöver

9

Beslut om övrigt ekonomiskt
bistånd till livsföring i övrigt
utanför riktlinjer för
ekonomiskt bistånd

a) Socialsekreterare
b) Enhetschef
c) SU
4 kap. 1 § SoL

a) upp till 20 000 kr
b) därutöver

a) Enhetschef
b) SU

10

Beslut om bistånd i form av
förmedling av egna medel.

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

11

Beslut om att återkräva
ersättning enligt 4 kap. 1 §
SoL.

9 kap. 1 och 2
§§ SoL

Socialsekreterare

12

Beslut om att föra talan om
återkrav i förvaltningsrätten.

9 kap. 3 § SoL

SU

13

Beslut om att helt eller delvis
efterge ersättningsskyldighet
enligt 9 kap. 1 och 2 §§ SoL.

9 kap. 4 § SoL

SU
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F) Äldre- och funktionshinderomsorg

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

1. Insatser med stöd av SoL

1

2

Beslut om bistånd enligt
riktlinjer i form av
hemtjänst, matdistribution
och trygghetslarm

Beslut om bistånd enligt
riktlinjer i form av särskilt
boende

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL

a) Gruppledare
b) SU

a) i kommunens egen regi
b) som drivs av annan

3

Beslut om bistånd enligt
riktlinjer i form av
korttidsboende, avlastningsplats eller växelvård

4 kap. 1 § SoL

a) Socialsekreterare
b) SU

a) i kommunens egen regi
b) som drivs av annan

4

Tillfälligt beslut om bistånd i
form av plats på
korttidsboende eller utökad
hemtjänst i akuta situationer

5

Beslut om bistånd enligt
riktlinjer i form av
boendestöd

6

Beslut om bistånd enligt
riktlinjer i form av
dagverksamhet.

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL

Sjuksköterska

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Gäller vardagar
utanför
ordinarie
kontorstid
(07.30-16.30)
och helger.
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7

Beslut om bistånd enligt
riktlinjer i form av daglig
sysselsättning.

8

Beslut om bistånd enligt
riktlinjer i form av
kontaktperson.

9

10

11

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

Beslut om bistånd i form av
4 kap. 1 § SoL
medboende när endast en
make eller sambo har behov
av- och har beviljats bistånd i
form av särskilt boende.
Beslut med anledning av
ansökan om förhandsbesked
p.g.a. funktionsnedsättning
eller allvarlig sjukdom.

2 a kap. 8 § p. 1
SoL

Socialsekreterare

Gruppledare

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson
a) enligt SKR:s riktlinjer

a) Socialsekreterare

b) vid frångående av SKR:s
riktlinjer

b) Enhetschef
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2. Insatser med stöd av LSS

1

Beslut om
personkretstillhörighet

1 och 7 §§ LSS

Delegat i insatsbeslut OBS! Beslut om
personkretstillhörighet kan
inte fattas
ensamt, utan är
en del av ett
beslut om
insats enligt 9 §
LSS.
Beslut om
personkretstillhörighet kan
inte överklagas
särskilt.

2

Beslut om insats i form av
biträde av personlig
assistent

7 § och 9 § 2 p LSS

a) upp till 20 timmar i veckan
b) därutöver

3

Ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig
assistans

a) Gruppledare
b) SU
7 § och 9 § 2p LSS

a) upp till 20 timmar i veckan
b) därutöver

4

Beslut om insats i form av
ledsagarservice

a) Gruppledare
b) SU
7 § och 9 § 2 p LSS

a) upp till 15 h/månad
b) därutöver

a) Socialsekreterare
b) Gruppledare

5

Beslut om insats i form av
biträde av kontaktperson.

7 § och 9 § 4 p. LSS

6

Beslut om insats i form av
avlösarservice

7 § och 9 § 5 p LSS

a) upp till 15 h/månad
b) därutöver

Socialsekreterare

a) Socialsekreterare
b) Gruppledare
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7

Beslut om insats i form av
korttidsvistelse utanför det
egna hemmet
(korttidsboende eller
familjehem)

7 § och 9 § 6 p LSS

a) Gruppledare
b) Enhetschef

a) i kommunens egen regi
b) i verksamhet som drivs av
annan

8

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

9

Beslut om boende i
familjehem för barn och
ungdomar

10

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

7 § och 9 § 7 p LSS

Gruppledare

7 § och 9 § 8 p LSS

SU

7 § och 9 § 8 p LSS

a) Gruppledare
b) SU

a) i kommunens regi
b) som drivs av annan

11

Beslut om insats i form av
bostad med särskild service
för vuxna el. annan särskilt
anpassad bostad för vuxna

7 § och 9 § 9 p LSS

a) Gruppledare
b) SU

a) i kommunens egen regi
b) som drivs av annan

12

13

14

Beslut om insats i form av
daglig verksamhet för
personer i yrkesverksam
ålder som saknar
förvärvsarbete och inte
utbildar sig
Beslut att utbetala
assistansersättning till annan
person än den som är
berättigad till insatsen
Beslut om
återbetalningsskyldighet för
felaktig eller för hög
assistansersättning.

7 § och 9 § 10 p LSS

Socialsekreterare

11 § LSS

Enhetschef

12 § LSS

Enhetschef
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15

16

17

Beslut om förhandsbesked
om rätten till insatser enligt
LSS för person som inte är
bosatt i kommunen eller där
annan kommun är
”placeringskommun”.
Beslut om akuta insatser
enligt LSS för enskild på
tillfälligt besök i kommunen.
Beslut om
sjuklöneersättning vid
personlig assistents
sjukfrånvaro

16 § 2 st. LSS

Gruppledare

16 § 4 st. LSS

Gruppledare

9 § 2 p. LSS

Avgiftshandläggare
Socialsekreterare

3. Färdtjänst och riksfärdtjänst

1

Beslut om tillstånd till
färdtjänst med
regelkompletteringar.

6-9 §§ färdtjänstL

Handläggare på
barn-, utbildningsoch kulturförvaltningen

2

Beslut om att återkalla
tillstånd till färdtjänst.

12 § färdtjänstL

Handläggare på
barn-, utbildningsoch kulturförvaltningen

3

Beslut om tillstånd till
riksfärdtjänst med
regelkompletteringar.

4-7 §§ lag om
riksfärdtjänst

Handläggare på
barn-, utbildningsoch kulturförvaltningen

4

Beslut om att återkalla
tillstånd till riksfärdtjänst.

9 § lag om
riksfärdtjänst

Handläggare på
barn-, utbildningsoch kulturförvaltningen

4. Bostadsanpassning

1

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
a) upp till 100 000 kronor
b) upp till 200 000 kronor
c) därutöver

Lag om
bostadsanpassningsbidrag (2018:222)
a) Socialsekreterare
b) Enhetschef
c) SU
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2

Beslut om återbetalning av
erhållet
bostadsanpassningsbidrag.

21 § lag om
bostadsanassningsbidrag

Enhetschef

5. Avgifter

1

2

3

4

5

6

7

Beslut om att ta ut avgift av
brukare inom äldre- och
funktionshinderomsorgen
enligt av kommunfullmäktige
fastställd taxa.

8 kap. 2 § SoL

Avgiftshandläggare

Beslut om avgift från föräldrar
vars barn är under 18 år och
får omvårdnad i ett annat hem
än det egna. Avser barn som
har boende enligt 9 § 8 LSS.

20 § LSS och 5 §
förordningen
(1993:1090) om stöd
och service till vissa
funktionshindrade

Avgiftshandläggare

Beslut om avgift för färdtjänst
och riksfärdtjänst.

10 § färdtjänstL
8 § lag om
riksfärdtjänst

Avgiftshandläggare

8 kap. 2 § SoL

Avgiftshandläggare

4 kap. 2 SoL

Enhetschef

9 kap. 3 § SoL

Enhetschef

9 kap. 4 § SoL

Enhetschef

Jämkning av avgift för
hemtjänst, service och
omvårdnad samt boende.
Beslut om nedskrivning aveller befrielse från skuld
avseende debiterad avgift
inom området äldre - och
personer med
funktionsnedsättning.
Beslut om att föra talan i
förvaltningsrätten om återkrav
av ersättning från enskild
enligt 8 kap. 1 § SoL.
Beslut om att helt eller delvis
efterge ersättningsskyldighet
enligt 8 kap. 1 § SoL.

Handläggare på
barn-, utbildningsoch kulturförvaltningen

Enligt taxa
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G) Vuxenutbildning
Nr Ärende

Lagrum

Delegat

20 kap. 7 § SkolL

Rektor

1. Vuxenutbildning och SFI

1

2

3

4

5

Beslut om att böcker och
andra lärverktyg, som varje
elev på vuxenutbildningen har
för eget bruk och får behålla
som sin egendom, ska
anskaffas av eleverna själva
eller erbjudas mot avgifter
som högst motsvarar
huvudmannens
anskaffningskostnader
Beslut om att utbildningen på
viss kurs ska upphöra, om elev
saknar förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen
eller annars inte gör
tillfredsställande framsteg.
Beslut att på nytt bereda
utbildning för den vars
utbildning på grundläggande
nivå, gymnasial nivå eller i
svenska för invandrare har
upphört enligt SL 20 kap. 9 § 2
st., om det finns särskilda skäl
för det.
Beslut om att en sökande kan
tas emot till grundläggande
vuxenutbildning, om de villkor
som anges i SL 20 kap. 11 § är
uppfyllda
Lämna yttrande avseende en
sökande till en grundläggande
vuxenutbildning som anordnas
av en annan huvudman

20 kap. 9 § 2 st. SkolL Rektor

20 kap. 9 § 3-4 st.
SkolL

Rektor

20 kap. 13 § SkolL

Rektor

20 kap. 14 § 1 st
SkolL

Rektor

Anmärkning
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6

7

8

9

10

11

12

13

Beslut om en sökande till
grundläggande
vuxenutbildning ska tas emot
(mottagande).
Beslut om ersättning för
elever på grundläggande
vuxenutbildning som anordnas
av en annan kommun.
Beslut om rätt att delta i
utbildning på gymnasial nivå
som inte erbjuds av
hemkommunen enligt 19d §.
Lämna yttrande avseende en
sökande till en
vuxenutbildning på gymnasial
nivå som anordnas av en
annan huvudman.
Beslut om att en sökande till
gymnasial vuxenutbildning ska
tas emot (mottagande).
Beslut om att en sökande till
gymnasial vuxenutbildning ska
antas utan att den sökande
enligt 19, 19a och 19b har
erhållit beslut om mottagande
enligt 22 § (antagande).
Beslut om att undervisningens
omfattning ska minskas om
eleven begär det och
huvudmannen finner att det
är förenligt med utbildningens
syfte.
Beslut om en person ska tas
emot till utbildning i svenska
för invandrare.

20 kap. 14 § 2 st.
SkolL

Rektor

20 kap. 15 § SkolL

Rektor

20 kap. 19d § 1 st.
SkolL

Rektor

20 kap. 21 § 2 st.
SkolL

Rektor

20 kap. 22 § SkolL

Rektor

20 kap. 23 § SkolL

Rektor

20 kap. 24 § SkolL

Rektor

20 kap. 33 § SkolL

Rektor
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2. Särskild utbildning för vuxna

1

Beslut om att böcker och
andra lärverktyg, som varje
elev på särskild
vuxenutbildning har för eget
bruk och får behålla som sin
egendom, ska anskaffas av

21 kap. 6 § 2 st. skolL

Rektor

21 kap. 7 § SkolL

Rektor

21 kap. 7 § 3 st. SkolL

Rektor

21 kap. 7 § 4 st. SkolL

Rektor

21 kap. 9 § 2 st. SkolL

Rektor

21 kap. 9 § 3 st. SkolL

Rektor

eleverna själva eller erbjudas
mot avgifter som högst
motsvarar huvudmannens
anskaffningskostnader.

2

Lämna yttrande avseende
sökande till en särskild
vuxenutbildning som anordnas
av en annan huvudman.

3

Beslut om att en sökande till
grundläggande särskild
vuxenutbildning ska tas emot.

4

Beslut om mottagande till
särskild vuxenutbildning på
gymnasial nivå.

5

6

Beslut att kurs på särskild
vuxenutbildning ska upphöra
om eleven saknar
förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen
eller annars inte gör
tillfredsställande framsteg.
Beslut att på nytt bereda
utbildning för den vars
utbildning på grundläggande
nivå eller gymnasial nivå har
upphört enligt SL 21 kap. 9 § 2
st., om det finns särskilda skäl
för det.
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3. Särskilda utbildningsformer och övriga bestämmelser

1

2

Beslut att förklara elev
behörig att delta i utbildning i
folkhögskola som motsvarar
kommunal vuxenutbildning i
svenska för invandrare i
samband med beslut om
mottagande enligt SL 20 kap.
33 §.

24 kap. 14 § SkolL

Rektor

Beslut om ersättning till
folkhögskola som tagit emot
elev till utbildning i svenska
för invandrare.

24 kap. 15 § SkolL

Rektor
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H) Alkoholärenden

Nr

Ärende

Lagrum

1

Beslut i fråga om
a) stadigvarande
serveringstillstånd

8 kap. 2 och 4
§§ AL

b) tillfälliga serveringstillstånd

2

Beslut om
a) ändring av stadigvarande
serveringstillstånd

4

5

6

Beslut ifråga om
serveringstillstånd för
provsmakning.
Beslut ifråga om att godkänna
anmälan, inleda och avsluta
tillsyn samt inleda och avsluta
tillsynsutredning.
Beslut i fråga om konkursbos
ansökan om att fortsätta
verksamheten.

a) SU

b) Alkoholhandläggare,
Katrineholms kommun

8 kap. 2, 4, 14
och 19 §§ AL

b) tillfällig ändring av
stadigvarande
serveringstillstånd

3

Delegat

a) SU

b) Alkoholhandläggare,
Katrineholms kommun

8 kap. 6 § 1 st.
och 7 § 2 st.
AL

8 kap. 6,7 och
18 §§ samt 9
kap. 11-12 §§
AL
9 kap. 12 § 2
st. AL

Alkoholhandläggare,
Katrineholms kommun

Alkoholhandläggare,
Katrineholms kommun

Alkoholhandläggare,
Katrineholms kommun

Beslut i fråga om
a) erinran
b) varning

9 kap. 17 § AL
9 kap. 19 § AL

a) Förvaltningschef
b) SU

Anmärkning
Avser tillstånd
till allmänheten
och slutna
sällskap.
Avtalssamverkan
med
Katrineholms
kommun, se
SN/2019:84.
Avser
serveringsyta,
tid, dryck,
utvidgning till
uteservering och
vid
komplettering
med catering
och gemensam
serveringsyta.
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7

8

Beslut om omedelbar
återkallelse av
serveringstillstånd.

Beslut i fråga om återkallelse
av serveringstillstånd
a) stadigvarande

9 kap. 18 § AL

SU
När SU:s beslut inte kan
avvaktas (6 kap. 39 §
KL):
Ordföranden, 1:e och
2:e vice ordförande
eller annan ledamot i
SU som nämnden har
förordnat.

9 kap. 18 § AL
a) SU

b) tillfälligt serveringstillstånd

b) Alkoholhandläggare
Katrineholms kommun

c) serveringstillstånd när
verksamheten upphör

c) Förvaltningschef

d) serveringstillstånd för
gemensamt
serveringsutrymme

d) SU

9

Beslut om att vid visst tillfälle
förbjuda eller inskränka
försäljning av alkoholdrycker.

10

Beslut om att begära
polishandräckning för att
kunna utöva tillsyn.

11

Beslut ifråga om dispens för
att lämna restaurangrapport.

12

Beslut i fråga om återbetalning
av avgift.

13

Beslut om överklagande och
yrkande om inhibition samt
yttrande till domstol.

3 kap. 10 § 2
st. AL

9 kap. 9 § AL

FoHMFS
2014:5

SU

Alkoholhandläggare
Katrineholms kommun

Alkoholhandläggare
Katrineholms kommun

8 kap. 10 § AL

SU

10 kap. 1 § AL

Delegat i
ursprungsbeslutet

