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Välfärdsnämnden – ansvarsområden från 1 januari 2023 – Reglemente 

Utdrag ur Välfärdsnämndens reglemente gällande från 1 januari 2023 

Kommunalvård- och omsorgsverksamhet 
Kommunal hälso- och sjukvård (HSL) 
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 
Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) 
Biståndsfrågor enligt SoL 
Skuldsanering enligt lagen om skuldsanering 
Familjerådgivning som åvilar kommunen 
Integration (verkställighet) 
Arbetsmarknadsenheten (AME) 
Samverkan mellan olika vårdgivare 
Tillstånd och tillsyn av alkohol  
Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten. 

Se reglementet i sin helhet för vidare information. 



Välfärdsnämndens förvaltningsorganisation 2022-09-13 – nivåer i delegationsordning       
Förvaltningschef 

Individ- och familjeomsorg Stöd Vård och omsorg Biståndsenheten/debitering  
administratör/utvecklare 

kommunal hälso-och sjukvård 

Avdelningschef IFO/Stöd Avdelningschef Stöd/IFO 
se även höger spalt 

Avdelningschef VoO Direkt under Avdelningschef Stöd: 

Biståndsenheten: 
IFO-handläggare LSS gruppboende Anhörigstöd/Demenssjuksköterska Enhetschef Bistånd/50% handläggare 50%) 
Administratör Enhetschef Biståndshandläggning LSS 

Frejvägen 2 Sörbygården (särskilt boende) Handläggare 50%(enhetschef Bistånd 50%) 
Vuxengrupp/ försörjningsstöd / beroende Frejvägen 4 Hemtjänst Hedekas Biståndshandläggning ÄO 
Enhetschef Allmänna vägen 2 (Dingle) Enhetschef Handläggare (Munkedal centrum inre/yttre) 
Socialsekreterare försörjningsstöd Ledsagarservice Handläggare (Svarteborg) (plan slutenvård) 
Socialsekreterare beroende/missbruk Köpta platser annan kommun genom avtal: Dinglegården (särskilt boende) Biståndshandläggning ÄO, soc.psykiatri 
Våld i nära relationer LSS boende Hemtjänst Svarteborg (Dingle/H-holm Handläggare (Hedekas) (socialpsykiatri) 

Enhetschef 
BOU-grupp/ utredning LSS Serviceboende Direkt under Förvaltningschef: 
Enhetschef Enhetschef Ekebacken (korttidsboende) 
Socialsekreterare förhandsbedömning Centrumvägen 8 Enhetschef (för Ekebacken och Rehab) Verksamhetsutvecklare 
Socialsekreterare utredning Avlösarservice Dagverksamhet Systemadministratör 

Kontaktperson Debitering avgifter 
BOU-grupp/ Placering o familjebehandling Personlig assistans Rehabenheten Avgiftshandläggare/färdtjänsthandläggare 
Enhetschef Socialpsykiatri Avgiftshandläggare 
Socialsekreterare placerade barn Boendestöd Allégården I (demensboende) 
Socialsekreterare familjehem Kontaktperson Enhetschef Kommunal hälso- och sjukvård 
Familjebehandlare  Köpta platser annan kommun genom avtal: Hälso- och sjukvårdschef 
Kurator Familjecentralen  Korttidsvistelse Allégården II (demensboende) Sjuksköterskor 

Bostad särskilt stöd Barn och Unga Enhetschef Hemsjukvård i ordinärt boende 
Köpta tjänster annan kommun genom avtal: Bostad särskilt stöd Psykiatri Särskilt boende och LSS/Socialpsykiatri 
Socialsekreterare Familjerätt – Sotenäs Hemtjänst Centrum, Nattpatrullen Medicinskt ansvarig sjuksköterska / 
Alkohol/serveringstillstånd - Lysekil Arbetsmarknadsenheten Enhetschef Verksamhetsutvecklare 
Familjerådgivning - Uddevalla Arbetsmarknadschef 
Kurator ungdomsmottagning 0.5 tjänst-VGR Jobbcentrum Hemtjänst Munkedal (Stale/Ytter) 
Socialjour - Uddevalla Daglig verksamhet LSS Enhetschef 
Barnahus - Uddevalla Sysselsättning SoL 

Integration 
Köpta platser annan kommun genom avtal: 
Daglig verksamhet enligt LSS 

Beslutsnivåer 
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Förvaltningschef 

(vid förfall av förvaltningschef fattar 
kommundirektör beslut) 

Avdelningschef IFO/Stöd 
Avdelningschef VoO 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska inom 
hälso- och sjukvårdsområdet 

Enhetschef inom: IFO/ LSS/ ÄO/ hemtjänst/ 
biståndsenheten, Arbetsmarknadschef, 
Hälso- och sjukvårdschef 

Socialsekreterare inkl. socialjouren, 
Familjerättssekreterare, Handläggare IFO, 
Alkoholhandläggare, Biståndshandläggare, 
Handläggare LSS, Avgiftshandläggare ÄO, 
Budget- och skuldrådgivare 

Delegationsordningens nr 1.2: Vid förfall av delegat beslutar närmsta chef. 



455 80 MUNKEDAL  •  Telefon växel 0524-180 00  •  Fax 0524-181 74  •  www.munkedal.se  •  munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

Innehållsförteckning – Välfärdsnämndens delegationsordning 

Kapitel 1 Förvaltningsövergripande delegation välfärdsnämnden Sida 
utlämnande av allmän handling, avvisande ombud/fullmakt, överklagan, 
brådskande ärenden, Dataskyddsförordning GDPR, vissa yttranden m.m. 

5 

Kapitel 2 Individ och familjeomsorg 9 
Beslut enligt Begravningslagen 10 
Beslut enligt Brottsbalken 10 
Beslut enligt Föräldrabalken 10 
Beslut enligt Körkortsförordningen 11 
Beslut enligt Lag om särskild personutredning i brottsmål m.m. 11 
Beslut enligt Lag om allmänt barnbidrag 12 
Beslut enligt Lag om god man för ensamkommande barn 12 
Beslut enligt Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) Tillfälliga gymnasielagen 12 
Beslut enligt Lag om personnamn 12 
Beslut enligt Lagen om offentligt biträde och förordningen om offentligt biträde 12 
Beslut enligt Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare LUL 12 
Beslut enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 13 
Beslut enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 14 
Beslut enligt Lotterilagen 20 
Beslut enligt Passlagen 20 
Beslut enligt Skadeståndslagen 20 
Beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL 20 
Beslut enligt Socialtjänstförordningen, SoF 28 
Beslut enligt Studiestödsförordningen 28 
Beslut enligt Äktenskapsbalken, Äktb 28 
Beslut enligt Ärvdabalken, ÄB 28 

2.1 Beslut enligt Alkohollagen AL, serveringstillstånd, tillsyn 29 
Kapitel 3 Avdelning Stöd - LSS och socialpsykiatri 31 

Beslut enligt Föräldrabalken 32 
Beslut enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL 32 
Beslut enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade , LSS 32 
Beslut enligt Kommunallagen, KL 35 
Beslut enligt LSS-förordningen, Socialtjänstförordningen SoF 35 
Beslut enligt Skadeståndslagen 35 
Beslut enligt Socialförsäkringsbalken 35 

Kapitel 4 Avdelning Vård och omsorg - Äldreomsorg, hemtjänst, hemsjukvård, m.m. 36 
Beslut enligt Skadeståndslagen 37 
Beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL 37 
Beslut enligt Socialtjänstförordningen, SoF 38 

Kapitel 5 Övriga verksamheter – 39 
5.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 40 

Beslut enligt Patientsäkerhetslagen -Tillsyn HSL, patientsäkerhet 40 
5.2 Biståndsenheten 40 

Beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL 40 
Kapitel 6 Ekonomi och upphandling 43 

6.1 Ekonomi 44 
6.2 Upphandling och inköp 44 

Kapitel 7 Fastigheter / Verksamhetslokaler 46 
7.1 Verksamhetslokaler 47 

Kapitel 8 Anvisningar och information till delegater 48 
8.1 Delegater i välfärdsnämndens delegationsordning 48 
8.2 Information – att fatta beslut enligt delegation 49 
8.3 Överklagan enligt kommunallagen och förvaltningslagen 52 
8.4 Checklista för anmälan av delegationsbeslut till välfärdsnämnden 53 
8.5 Lagförteckning 54 
8.6 Revideringshistorik/välfärdsnämndens delegationsordning 55 

HR delegation kring personal, anställning m.m. Se Kommunstyrelsens delegationsordning. 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet. 



Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2023-01-10 § 5   Dnr VFN 2022-128 

Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

Välfärdsnämndens
delegationsordning 

Kapitel 1

Förvaltningsövergripande delegation 

5



Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2023-01-10 § 5   Dnr VFN 2022-128 

Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

Kapitel 1 Förvaltningsövergripande delegation 

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) 
Kommunallagen, KL 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 
Smittskyddslagen 

Socialtjänstlagen SoL 
Tryckfrihetsförordningen, TF 

1.1 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) 
med personuppgiftsbiträden som hanterar 
personuppgifter för nämndens räkning 

Dataskydds-
förordningen 
(GDPR) 2016-
679 

Förvaltningschef 

1.2 Vid förfall för delegat beslutar närmsta chef 

1.3 Besluta om ledamot och ersättares deltagande i 
utbildning, kurser, seminarium och liknande 

a) besluta om ordförandens deltagande i utbildning,
kurser seminarium och liknande

(notering: deltagande i ovanstående skall redovisa 
utbildningens/kursens program, anmälan samt ordförandes 
delegationsbeslut att deltagandet är beviljat. Detta ska biläggas 
när betalning sker) 

Välfärdsnämndens 
ordförande 

a)  
Välfärdsnämndens 
1:e vice ordförande 

1.4 Besluta i ärenden som nödvändigtvis måste avgöras 
och inte kan vänta till nästa sammanträde 

(notering: 6 kap § 39 KL:   
En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som 
nämnden utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som 
är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
Enligt KL 6 kap. 40 § ska beslut enligt 39 § anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde  

Alternativet är att påkalla extra sammanträde med nämnden. 
Bestämmelsen motiveras med att det i vissa lägen kan vara 
viktigt med snabba beslut. Den har emellertid getts restriktivt 
innehåll. Det är endast ordföranden eller annan ledamot som 
nämnden utsett som kan få i uppdrag att besluta på nämndens 
vägnar.  
Genom att det anges att dessa beslut fattas på nämndens 
vägnar klargörs att besluten med denna § kan överklagas) 

6 kap 39 § KL Välfärdsnämndens 
ordförande 
ersättare: förste vice 
ordförande, eller vid 
förfall av denne, andre 
vice ordförande 

 1.5 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 
till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL-, LVU- och 
LVM- ärenden när ursprungsbeslutet fattats av 
välfärdsnämnden / myndighetsutskott 

(notering: 6 kap § 39 KL:   
”En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som 
nämnden utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som 
är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
Enligt KL 6 kap. 40 § ska beslut enligt 39 § anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde)  

Genom att det anges att dessa beslut fattas på nämndens 
vägnar klargörs att besluten med denna § kan överklagas. 

(Finns även i IFO:s kapitel 2 nr 2.131) 

10 kap 1-2 §§ 
SoL,    
6 kap. 38-39 
§§ KL
(se
kommentarer
§ 39)

Enligt välfärdsnämndens 
förordnande 
2023-01-10 § 5 
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
ordförande Mathias 
Johansson  
ersättare: utskottets 
förste vice ordförande 
Linda Wighed eller vid 
förfall av denne, andre 
vice ordförande Regina 
Johansson 
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Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2023-01-10 § 5   Dnr VFN 2022-128 

Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 1.6 Beslut att sekretessbelägga allmän handling, inom 
respektive ansvarsområde 

(notring: Prövning av begäran att lämna ut allmän handling 
enligt 6 kap. 3 § OSL görs av den som har handlingen i sin vård) 

2 kap. 2 § TF Avdelningschef 

1.7 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling som rör enskilds personliga 
förhållande till enskild eller annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild 

(notering: En sekretessprövning ska alltid göras. 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, Sekretess inom 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 

2 kap 14 § TF, 

6 kap 2-3 §§ 
och 
10 kap 14 § 
OSL 

Handläggare efter 
samråd med 
enhetschef/ 
avdelningschef 
ersättare:  
förvaltningschef 

(Rutiner finns Insidan 
styrdokument) 

1.8 Beslut om helt eller delvis avslag på begäran från 
enskild att ta del av allmänna handling som rör 
enskilds personliga förhållanden och avslaget avser 
i förhållande till vårdnadshavare, inom respektive 
ansvarsområde 

6 kap. 4 §, 
26 kap. 1 § 
och 
12 kap. 3 § 
OSL 

Avdelningschef 

1.9 Utlämnande av allmän handling som rör enskilds 
personliga förhållanden där den enskilde samtyckt 
till att handlingen får lämnas ut 

12 kap 2 § 1 
st. OSL 

Ansvarig 
handläggare 

1.10 Utlämnande av allmän handling som rör enskilds 
personliga förhållanden där den enskilde samtyckt 
till att handlingen får lämnas ut, men förbehåll 
lämnas om vidare utlämning av uppgifterna 

12 kap 2 § 2 
st. OSL 

Ansvarig 
handläggare 

1.11 Avge yttrande med anledning av besvär 
(överklagan) över delegats beslut  

(notering: annan delegation enligt SoL, LVU, LVM finns under 
respektive lagstiftning) 

Förvaltningschef 

1.12 Avge yttrande på välfärdsnämndens vägnar med 
undantag för kommunens mål, riktlinjer och 
principiella frågor; 

a) inom välfärdsförvaltningen

b) inom hälso- och sjukvårdsområdet

(finns även i MAS kapitel 5 nr 5.1.3) 

a) Förvaltningschef

b) Medicinskt
ansvarig
sjuksköterska

1.13 Avvisande av ombud/fullmakt 14 § 2 st. och 
15 § FL 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 

1.14 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 
avvisning av överklagande som kommit in för sent 

45 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

1.15 

forts. 

Beslut huruvida omprövning skall ske samt 
omprövning av beslut i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattas av delegat 

37 § och 38 § 
46 § 2 st 
FL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
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Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2023-01-10 § 5   Dnr VFN 2022-128 
 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

forts. (notering: Gynnande beslut för någon enskild part får endast 
ändras till den enskildes nackdel i särskilda fall, se anvisningar i 
FL 37-38 §§ och 46 § 2:a stycket) 
 

1.16 
 

Yttrande till tillsynsmyndighet i individärenden som 
omfattas av sekretess, där beslut fattats av delegat 
eller välfärdsnämndens utskott  
 
Övriga yttranden ska antas av välfärdsnämnden 
 
(notering: Tillsynsmyndighet är IVO. I första hand bör nämnden 
avge yttrande på grund av ärendets principiella betydelse) 
 
(finns även i avdelningar IFO, Stöd, VoO, Övrigas kapitel) 
 

13 kap 1 och 2 
§§ SoL och 
25 § LSS 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 
 
 

1.17 Skyldighet att lämna uppgift på begäran av 
smittskyddsläkare, inom respektive ansvarsområde 
 
(notering: myndigheter som i sin verksamhet får kännedom om 
uppgifter av betydelse för smittskyddet) 
 

6 kap 9 § 
smittskydds-
lagen 

Avdelningschef 
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Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2023-01-10 § 5   Dnr VFN 2022-128 
 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

 
 
 

Välfärdsnämndens 
delegationsordning  

 
 

Kapitel 2 
 

Avdelning Individ-och familjeomsorg 
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Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2023-01-10 § 5   Dnr VFN 2022-128 
 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

Kapitel 2   Avdelning Individ- och familjeomsorg  
 

OBS! se även kap. 1 förvaltningsövergripande delegation 
 

2.1 
 

Upplysningar i vapenärenden 
 
(notering: Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har 
samtyckt till det. (JO 1983/84 s 188 f.) 
 

 Socialsekreterare 
 

2.2 
 

Yttrande angående antagande av hemvärnsmän 
 
(notering: Vid yttrande över ansökan om intagande i hemvärnet 
ska endast uppgift inhämtas från socialtjänsten, om den sökande 
förekommer i socialtjänstens register eller inte) 
 

 Socialsekreterare 

Begravningslagen 
 
2.3 
 

Beslut att ordna gravsättning, inom respektive 
ansvarsområde 
 
beslut om tvångsgravsättning fattas av välfärdsnämnden 
 
(notering: Kommunen har rätt till ersättning för faktiska 
kostnader av dödsboet enligt 5 kap 2 § Begravningslagen, som 
debiteras enligt beslut i KF 2017-11-23 § 93: ersättning/taxa tas 
ut av dödsboet vid provisorisk dödsboförvaltning till 
självkostnadspris för handläggarens omkostnader enligt 
beräknad schablon som debiteras per timma, under förutsättning 
att medel finns i dödsboet. Se delegation enligt Ärvdabalken) 
 

5 kap. 2 § 
Begravnings-
lagen 

Handläggare IFO, 
Socialsekreterare 
 
 
 

Brottsbalken,  BrB 
 

2.4 
 

Yttrande till allmän domstol när den som begått 
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård 
 
a) Yttrande till domstol i brottsmål 
 
 
b) Yttrande till åklagarmyndigheten gällande den 
under 21 år 
 

31 kap. 2 § 1 
st.BrB 
 
31 kap. 1 § 1 
st. BrB 
 
 
32 kap. 1 § 
BrB 

Socialsekreterare 
 
 
a) Socialsekreterare 
 
 
b) Socialsekreterare 

Föräldrabalken,  FB 
 

2.5 
 
 

Godkännande av föräldraskap / 
faderskapsbekräftelse, inom respektive 
ansvarsområde 
 
 
a) Beslut om DNA-undersökning 
 
(notering: 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 enligt  
1 kap. 2 § FB) 
 

1 kap. 9 § 1  
st FB, 
1 kap. 4 § 1 
st. FB 
 
2 kap. 6 § FB 

Socialsekreterare,  
Familjerättssekreterare, 
Handläggare IFO, 
 
 
a) Socialsekreterare, 
Familjerättssekreterare 
 

2.6 
 

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

2 kap. 1 § FB Enhetschef IFO 

2.7 Beslut om nedläggning av faderskapsutredning 
 

2 kap. 7 § 
1p, 2p, 3p 
eller 4p FB 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
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Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2023-01-10 § 5   Dnr VFN 2022-128 
 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

2.8 
 

Beslut om att återuppta nedlagd utredning 
 

2 kap. 1 § FB Enhetschef IFO 

2.9 
 

Beslut om att inleda utredning om någon annan 
man än den som är gift med barnets moder kan 
vara far till barnet 
 
(notering: Beslut att inte påbörja utredning eller att lägga ned 
en påbörjad utredning beslutas av nämnden) 
 

2 kap. 9 § 1 
st. FB 

Enhetschef IFO 

2.10 
 
 
 

Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 
inom respektive ansvarsområde 

3 kap. 5 § 2 
st. och 6 § 2 
st. FB 
 

Socialsekreterare/ 
Familjerättssekreterare, 
Handläggare IFO 
 

  2.11 
 
 

Besluta om att vissa åtgärder inom hälso- och 
sjukvården samt socialtjänsten får vidtas trots att 
barnets vårdnadshavare inte är överens om det, 
förutsatt att vården krävs för barnets bästa 
 

6 kap 13 a 
FB  

 Välfärdsnämndens  
myndighetsutskott 

  2.12 Godkännande av föräldrars avtal om vårdnad, 
boende och umgänge 

6 kap §§ 6, 
14a och 15a 
FB 
 

Socialsekreterare/ 
familjerättssekreterare 
 

  2.13 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads- 
och umgängesmål 

6 kap. 19 § 
FB 

Socialsekreterare/ 
familjerättssekreterare 
 

  2.14 Beslut att utse utredare i vårdnads- och 
umgängesärenden 
 

6 kap. 19 § 3 
st. FB 

Enhetschef IFO 

  2.15 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 
beslut i tingsrätt 

6 kap. 20 § 
FB 

Socialsekreterare/ 
familjerättssekreterare 
 

 2.16 Yttrande i ärenden om förordnande av god man 
eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år  
 
(notering: det kan finnas framtidsfullmakt med önskemål som 
måste respekteras, enligt bestämmelse som trädde i kraft  
2017-07-01. Avser avdelning IFO)  
(Finns i avdelning Stöd med annan delegat) 
 

11 kap 16 § 
2 st. FB 

Socialsekreterare 

Körkortsförordningen 
 

  2.17 Yttrande i körkortsärende 
 

3 kap 8 § och  
5 kap 2 § 
Körkorts- 
Förordningen 
 

Socialsekreterare 

Lag om särskild personutredning i brottsmål m.m. 
 

  2.18 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder 
till åklagaren 

6 § Lag 
(1991:204) 
om särskild 
person- 
utredning i 
brottsmål  
 

Socialsekreterare 

  2.19 
 
 
 

Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder 
till domstol 

6 § Lag 
(1991:204) 
om särskild 
person- 
utredning i 
brottsmål  
 

Socialsekreterare 

11
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  2.20 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder 
till frivårdsmyndigheten 

6 § Lag 
(1991:204) 
om särskild 
person- 
utredning i 
brottsmål  
 

Socialsekreterare 

Lag om allmänt barnbidrag 
 

  2.21 Beslut om framställning till försäkringskassa om 
ändring av betalningsmottagare för allmänt 
barnbidrag 

4 § 3 st. Lag 
om allmänt 
barnbidrag 
 

Socialsekreterare/ 
familjerätts-
sekreterare 

Lag om god man för ensamkommande barn 
 

Info: 
 
Ej 
dele-
gation 

Beslut att väcka talan om/anmäla behov av särskilt 
förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken (FB) 
 
(notering: 6 kap 8a § FB avser om vårdnadshavaren är varaktigt 
förhindrad att utöva vårdnaden. 6 kap 9 § FB avser om 
vårdnadshavarna är avlidna) 
 

10 § Lag om 
god man för 
ensam-
kommande 
barn 

Beslutet får enligt 10 kap 
5 § SoL inte delegeras till 
annan, utan ska tas av 
nämnd. (till VFN) 
 
Ärendet ska beredas i 
välfärdsnämndens 
myndighetutskott. 
 

-Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, 
16 f § den tillfälliga gymnasielagen, träder i kraft 2018-07-01  

-Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) 
 

  2.22 Ersättning till ungdom som omfattas av 16 f §, den 
tillfälliga gymnasielagen, som söker ersättning 
under tiden verkställighet inhiberas enligt LMA § 3 a 
 

16 f §  
(2016:752), 
3 a § LMA 
  

Enhetschef IFO 

Lag om personnamn (2016:1013) 
 

2.23 Yttrande enligt namnlagen 14 § och 44 
§ Lag om 
personnamn 
 

Socialsekreterare 

Lagen om offentligt biträde 
Förordningen om offentligt biträde 

 
2.24 Anmälan om behov av offentligt biträde  3 § Lagen 

om offentligt 
biträde 
 

Socialsekreterare 

  2.25 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 
offentligt biträde  
 
 
 

 

3 § Lagen 
om offentligt 
biträde 
7 § förord-
ningen om 
offentligt 
biträde 
 

Socialsekreterare 

Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL 
 

2.26 
 
 
 

Yttrande till polis-/åklagarmyndighet 
 
a) Förhandsbesked/förenklat yttrande till 
polismyndigheten 
 

11 § 1 st. 
LUL 
 

Socialsekreterare 
 
a) Socialsekreterare 

2.27 Yttrande till Åklagarmyndigheten med anledning av 
eventuell utredning beträffande misstänkt under 15 
år 

31 § LuL 
 
Jmf med 33 § 
LuL 

Enhetschef IFO 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

2.28 Begäran om utredning enligt LuL för den som inte 
fyllt 15 år 
 
(notering: Utredningen skall ha betydelse för socialtjänstens 
avgörande om behovet av insatser för den unge) 
 

31 § 2 st. 
LUL 
 

Socialsekreterare 

  2.29 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 
 

38 § LUL Enhetschef IFO 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 
 

2.30 Beslut om att inleda utredning om skäl för 
tvångsvård 

7 § LVM Socialsekreterare, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 
 

  2.31 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 
påbörjad utredning skall läggas ned 
 

7 § LVM Enhetschef IFO 

2.32 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 
undersökningen 
 
(notering: Beslut om läkarundersökning skall fattas om sådan 
inte är uppenbart obehövlig) 
 

9 § LVM Socialsekreterare, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 
 

  2.33 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård 
enligt LVM 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

11 § LVM Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

2.34 
 
 

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM  
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

13 § LVM Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM  
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör 
i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 
 

13 § LVM Enligt välfärdsnämndens 
förordnande 
2023-01-10 § 5  
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
ordförande Mathias 
Johansson 
ersättare: utskottets förste 
vice ordförande Linda 
Wighed, eller vid förfall av 
denna, andre vice 
ordförande Regina 
Johansson 

  2.36 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 
13 § LVM skall upphöra 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

18 b § LVM Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.37 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 
13 § LVM skall upphöra 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör 
i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 
 

18 b § LVM Enligt välfärdsnämndens 
förordnande 
2023-01-10 § 5  
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
ordförande Mathias 
Johansson 
ersättare: utskottets förste 
vice ordförande Linda 
Wighed, eller vid förfall av 
denna, andre vice 
ordförande Regina 
Johansson 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

  2.38 
 

Beslut om att begära polishandräckning för att föra 
en person omhändertagen enligt LVM till 
läkarundersökning 

45 § 1 LVM Enhetschef IFO, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 
 

  2.39 Beslut om att begära polishandräckning för 
inställelse vid vårdinstitution 

45 § 2 LVM Enhetschef IFO, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 
 

  2.40  Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 
 
 

46 § LVM Socialsekreterare 
 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU   
(SFS 1990:52 ändrad t.o.m. SFS 2022:955 som trädde i kraft 2022-07-01)     

 
   Inledande bestämmelse LVU 

Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i 
samförstånd med den unge och hans eller hennes 
vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen 
(2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för den unges 
människovärde och integritet. 
Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, 
om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och 
det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med 
samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller 
henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne 
själv. 
Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men 
inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och 
personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan 
vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den 
unges samtycke. 
Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22, 24,  
31 a, 32 a och 32 b §§. Vid beslut enligt denna lag ska vad som 
är bäst för den unge vara avgörande.  Lag (2022:664) 
 
Trädde i kraft 2022-07-01 
 

1 § LVU Information 

  2.41 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård 
enligt LVU 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

4 § LVU Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

 2.42 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn 
och ungdom under 20 år 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

6 § 1 st.  
LVU 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

2.43 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn 
och ungdom under 20 år 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör 
i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 
 

6 § 1 och 2 
st. LVU  

Enligt välfärdsnämndens 
förordnande 
2023-01-10 § 5  
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
ordförande Mathias 
Johansson 
ersättare: utskottets förste 
vice ordförande Linda 
Wighed, eller vid förfall av 
denna, andre vice 
ordförande Regina 
Johansson 

2.44 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 
 

8 § LVU Enhetschef IFO 

  2.45 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 
6 § LVU skall upphöra 
 
 

9 § 3 st. LVU Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
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2.46 
 

Beslut om hur vården skall ordnas och var den  
unge skall vistas under vårdtiden 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

11 § 1 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.47 
 
 
  
   

Beslut om hur vården skall ordnas och var den  
unge skall vistas under vårdtiden 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör 
i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 

11 § 1 och 3 
st. LVU 

Enligt välfärdsnämndens 
förordnande 
2023-01-10 § 5  
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
ordförande Mathias 
Johansson 
ersättare: utskottets förste 
vice ordförande Linda 
Wighed, eller vid förfall av 
denna, andre vice 
ordförande Regina 
Johansson 

2.48 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

11 § 2 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

2.49 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör 
i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 

11 § 2 och 3 
st. LVU 

Enligt välfärdsnämndens 
förordnande 
2023-01-10 § 5  
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
ordförande Mathias 
Johansson 
ersättare: utskottets förste 
vice ordförande Linda 
Wighed, eller vid förfall av 
denna, andre vice 
ordförande Regina 
Johansson  

  2.50 
 
  
   

Beslut rörande den unges personliga förhållanden i 
den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 
2 stycket LVU 
 
(notering: T.ex. kortare vistelse utom familjehemmet eller 
hemmet för vård eller boende) 
 

11 § 4 st. 
LVU 

Socialsekreterare 
 

 2.51 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs (var 6:e månad) 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

13 § 1 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

2.52 Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska 
upphöra eller bestå, efter sex månader från 
verkställighet av vårdbeslut 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 
(trädde i kraft 2022-07-01) 
 

13 § 2 st. 
LVU och  
13 a § LVU 
 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

2.53 
 
 
 
 

Vid prövning om vården som beslutats med stöd av 
LVU ska upphöra för någon som är under 18 år och 
som är placerad i ett familjehem som avses i 6 kap. 
6 § första stycket SoL (2001:458), skall det också 
särskilt övervägas om det finns skäl att ansöka om 
flyttningsförbud enligt 24 § LVU  
 
(trädde i kraft 2022-07-01) 

13 b § LVU Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
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Info. 
  
Ej 
dele-
gation 
 
 

Ansökan om överflyttning av vårdnad 
 
(notering: när den unge varit placerad i samma familjehem 
under två år från det att placeringen verkställdes ska 
socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka 
om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB. Därefter ska 
frågan övervägas årligen)   
 
(trädde i kraft 2022-07-01) 
 

13 c § LVU 
 (och 6 kap. 8 
§ FB) 
 

Beslutet får enligt 10 kap 
5 § SoL inte delegeras till 
annan, utan ska tas av 
respektive kommuns 
nämnd. (till VFN) 
 
Ärendet ska beredas av 
välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

2.54 
 
 
 
 

Besluta hur den unges umgänge med 
vårdnadshavare och föräldrar som har 
umgängesrätt reglerad genom dom, beslut av 
domstol eller avtal, skall utövas 
 
a) när överenskommelse inte kan nås med 
föräldern eller vårdnadshavaren 
 
b) när överenskommelse inte kan nås med 
föräldern eller vårdnadshavare och i avvaktan på 
utskottets beslut 
 

14 § 2:a st. 
1 p. LVU 

 
 
 
 
 
a) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 
b) Enhetschef IFO, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 
  

 2.55 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas 
för föräldern eller vårdnadshavaren 
 
a) vid brådskande fall där utskottets beslut inte kan 
avvaktas  
 
 

14 § 2:a st. 
2 p. LVU 
 
14 § 2 p. 
LVU 
 
6 kap 39 § 
KL 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 
a) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
ordförande, 
ersättare: förste vice 
ordförande eller vid 
förfall av denne, andre 
vice ordförande 
 

  2.56 
 
 
 
 
 

Övervägande om beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort enligt 14§ 2 st. 1 och 
2 p fortfarande behövs (var tredje månad) 
 
(notering: Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång 
var tredje månad är skyldig att överväga om ett beslut om 
umgänge eller hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs. 
Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
  

14 § 3 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 
  

  2.57 Beslut om att vården skall upphöra 
 
(notering: Socialnämnden får inte besluta att vård enligt 2 § ska 
upphöra förrän de omständigheter som föranleder vården har 
förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. 
Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 
(trädde i kraft 2022-07-01) 
 

21 § LVU Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.58 Besluta om uppföljning av situationen för den som 
är under 18 år, när vård enligt 21 § LVU upphört  
 
(notering: om den unge ska återförenas med den eller dem som 
har vårdnaden om honom/henne när vården upphör men 
återföreningen behöver förberedas, ska socialnämnden följa upp 
den unges situation först när återföreningen har skett) 
 
(trädde i kraft 2022-07-01) 
 

21 b § LVU 
 

Socialsekreterare 

  2.59 
 
   
  forts. 

Besluta att konsultera sakkunniga samt i övrigt ta 
de kontakter som behövs vid en uppföljning enligt 
21 b § LVU 

21 c LVU 
 

Socialsekreterare 
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   forts. 
 
 

(notering: Socialnämnden får samtala med den unge utan 
vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är 
närvarande. En uppföljning ska avslutas senast sex månader 
från det att den inleddes. Uppföljningen ska också avslutas om 
nämnden inleder en utredning enligt 11 kap. 1 § första st. SoL) 
 
(trädde i kraft 2022-07-01) 
 

  2.60 
 
 
 
 
 

Beslut om regelbunden kontakt med särskilt 
kvalificerad kontaktperson som socialnämnden 
utsett eller att den unge ska delta i behandling i 
öppna former inom socialtjänsten 
 
(notering: Första stycket är också tillämpligt om den som är 
under 20 år och som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 
kap. 5 § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i 
uppenbart behov av fortsatta insatser för att hindra ett sådant 
beteende som avses i första stycket. 
När ett sådant beslut meddelas, ska en särskild behandlingsplan 
finnas.) 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 
(trädde i kraft 2022-07-01)  
 

22 § 1 p. och 
2 p. LVU 
 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.61 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd 
kontaktperson eller behandling i öppna former 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

22 § 1 st. 
och 2 st. LVU 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.62 
 
 
 

Prövning av om beslut om förebyggande insats skall 
upphöra att gälla 
 
(notering: Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång 
var 6:e månad skall pröva om insatsen fortfarande behövs. 
Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman.) 
 

22 § LVU Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.63 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st. 
LVU skall upphöra 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

23 § LVU Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.64 Ansökan hos Förvaltningsrätten om flyttningsförbud 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Jfr. 25 § LVU) 
 

25 § LVU Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.65 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

26 § 1 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.66 Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

26 § 2 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.67 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

27 § 1 st. 
LVU  

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.68 
 
   
 
 
 
  
 forts. 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör 
i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 

27 § 2 st. 
LVU 

Enligt välfärdsnämndens 
förordnande 
2023-01-10 § 5  
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
ordförande Mathias 
Johansson 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

forts. situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 

ersättare: utskottets förste 
vice ordförande Linda 
Wighed, eller vid förfall av 
denna, andre vice 
ordförande Regina 
Johansson 

  2.69 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 
§ LVU skall upphöra                      

30 § 2 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om den unges umgänge med förälder eller 
andra vårdnadshavare efter beslut om  
flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när 
överenskommelse inte kan nås  
 
a) i avvaktan på utskottets beslut 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör 
i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand)  

31 § LVU Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 
a) Enligt 
välfärdsnämndens 
förordnande 
2023-01-10 § 5  
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
ordförande Mathias 
Johansson 
ersättare: utskottets förste 
vice ordförande Linda 
Wighed, eller vid förfall av 
denna, andre vice 
ordförande Regina 
Johansson 

  2.71 Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten om 
utreseförbud 
 

31 b § LVU Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 

  2.72 Omprövning av om utreseförbud ska upphöra 
 

31 c § 1 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.73 Beslut om upphörande av utreseförbud 
 

31 c § 2 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.74 Beslut om tillfälligt utreseförbud 
 
(notering: Vid brådskande beslut, får delegeras till ordförande) 
 

31 d § 1 st. 
LVU 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.75 Beslut om tillfälligt utreseförbud  
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör 
i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 
 

31 d § 1 st. 
LVU 
 

Enligt välfärdsnämndens 
förordnande 
2023-01-10 § 5  
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
ordförande Mathias 
Johansson 
ersättare: utskottets förste 
vice ordförande Linda 
Wighed, eller vid förfall av 
denna, andre vice 
ordförande Regina 
Johansson  

  2.76 Beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud 
 

31 i § LVU Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.77 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt 
plats för läkarundersökningen 

32 § 1 st. 
LVU 

Enhetschef IFO, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 
 

  2.78 
  forts. 

Provtagning inför umgänge  
 

32 a § LVU 
 

Enhetschef IFO 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

   forts. 
 
 
 
 
 
 
   
   

(notering: har den unge beretts vård med stöd av 2 § LVU ska 
socialnämnden inför umgänge, om det finns anledning till det, 
kontrollera om en vårdnadshavare eller förälder är eller har varit 
påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra 
berusningsmedel, sådant som avses i 1 § lagen (1991:1969) om 
förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan vara som omfattas 
av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. 
Socialnämnden får då besluta att vårdnadshavaren eller 
föräldern ska uppmanas att lämna blod-, urin-, utandnings-, 
saliv-, svett- eller hårprov. Lag (2022:664) 
 
(trädde i kraft 2022-07-01) 
 

  2.79 Provtagning inför upphörande av vård 
 
(notering: har den unge beretts vård med stöd av 2 § LVU ska 
socialnämnden inför prövning av att vården ska upphöra, om det 
finns anledning till det, kontrollera om en vårdnadshavare eller 
förälder är eller har varit påverkad av någon sådan dryck eller 
vara eller något sådant medel som avses i 32 a §. 
Socialnämnden får då besluta att han eller hon ska uppmanas 
att lämna sådana prov som anges där. (Lag 2022:664) 
  
(trädde i kraft 2022-07-01) 
 

32 b § LVU 
 

Enhetschef IFO 

  Info. Ett beslut enligt 32 a § eller 32 b § får bara fattas i den mån 
åtgärden är försvarlig med hänsyn till dess syfte och övriga 
omständigheter. Socialnämnden ska i beslutet särskilt ange vad 
för slags prov som avses och syftet med åtgärden. 
 
Om vårdnadshavaren eller föräldern inte medverkar till 
provtagning får förhållandet tillmätas den betydelsen för 
socialnämndens umgänges- och vårdbeslut som 
omständigheterna motiverar. 
 
(trädde i kraft 2022-07-01) 
 

32 c § LVU Förtydligande av  
32 a § och 32 b § 
LVU 
 

 2.80 
  

Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning  
  
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

43 § 1. LVU Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

 2.81 
  

Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör 
i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 
OBS! Beslutanderätten kan inte delegeras till annan ledamot 
 

43 § 1. LVU Enligt välfärdsnämndens 
förordnande 
2023-01-10 § 5  
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
ordförande Mathias 
Johansson 
ersättare: utskottets förste 
vice ordförande Linda 
Wighed, eller vid förfall av 
denna, andre vice 
ordförande Regina 
Johansson 

 2.82 Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller omhändertagande 
med stöd av LVU 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

43 § 2 p. 
LVU 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

 2.83 
 
 
 
   
 
 
  forts. 

Beslut att begära polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård eller omhändertagande 
med stöd av LVU, samt återkallande av 
polishandräckning 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör 

43 § 2 p. 
LVU 

Enligt välfärdsnämndens 
förordnande 
2023-01-10 § 5  
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
ordförande Mathias 
Johansson 
ersättare: utskottets förste 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 forts. i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde) 

Förordnande: Enligt 43 § 2 p LVU ska polismyndigheten eller/och 
Kriminalvården lämna biträde bl.a. för att på begäran av 
socialnämnden, någon ledamot eller tjänsteman som nämnden 
förordnat, genomföra beslut om vård eller omhändertagande 
med stöd av denna lag, d.v.s. en handräckningsbegäran. 

JO har uttalat att ett förordnande skiljer sig från delegation på så 
sätt att det ska framgå vem som nämnden har bestämt att 
uppgiften ska anförtros till. Beslutet skiljer sig således från 
delegation genom att det inte är tillräckligt att ange att 
behörigheten tillkommer en anställd som har en viss 
arbetsuppgift. 
Att endast ange befattning, uppfyller inte det angivna kravet på 
hur ett förordnande ska vara utformat. 
Rätten att begära polishandräckning enligt LVU är alltså 
personlig. 

vice ordförande Linda 
Wighed, eller vid förfall av 
denna, andre vice 
ordförande Regina 
Johansson  

Förvaltningschef Johanna 
Eklöf 
Avdelningschef Anna 
Thydén  
Enhetschefer IFO: Maria 
Edlund, Lisa Berndtzen och 
Robert Legén. 

Socialsekreterare i 
socialjouren:  
ändring 2023-03-16 § 33 
Carina Gustavsson, Marika 
Axelsson, Eva Nilsson, 
Therese Karlsson, Annelie 
Berntsson Berg, Inga-Lill 
Carlsson, Solveig Larsson, 
Pernilla Martinsson,  
Anna-Karin Ödbrant, 
Helena Larsson 

Lotterilagen 

 2.84 Yttrande angående värdeautomatspel 44 § 
Lotterilagen 

Handläggare för 
alkoholtillstånd 

Passlagen 

 2.85 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 
utan vårdnadshavares medgivande 

11 a § 
passlagen 

Socialsekreterare 

Skadeståndslagen 

 2.86 Beslut om att ersätta enskild person för 
egendomsskada vid myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp till ett basbelopp 
inom avdelning IFO:s ansvarsområde 

(notering: 3 kap.2 § Skadeståndslagen: ”Staten eller kommun 
ska ersätta; 
1. Personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som
vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i
verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar,
och
2. Skada på grund av att någon annan kränkts på ett sätt som
anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan
myndighetsutövning.) (Lag 2001:732)”

(finns även i avdelningar Stöd och Vård och omsorg) 

3 kap. 2 § 
Skadestånd- 
slag 

Avdelningschef IFO 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) SoL 
(SFS 2001:453 ändrad t.o.m. 2022:1034 - 2022-07-01) 

 2.87 

 forts. 

Beslut om framställning om överflyttning av ärende 
till nämnd i annan kommun inom avdelning IFO:s 
verksamhet 

(notering: Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i 
fråga om en enskild person kan flyttas över till en annan 
kommun. En kommun som anser att ett ärende ska flyttas över 
ska begära det hos den andra kommunen. Ärendet ska då flyttas 

2 a kap 10 § 
SoL 

Avdelningschef IFO 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

 forts. 
 
 

över om den som berörs av ärendet har starkast anknytning till 
den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes 
önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i 
övrigt framstår som lämpligt. En begäran enligt andra stycket 
ska vara skriftlig. Den andra kommunen ska skriftligen och utan 
dröjsmål meddela sin inställning) 
 
(notering: Avser även ärenden enligt LVU och LVM) 
(finns även i avdelning Vård och omsorg) 
 
 

  2.88 
 
 
 
 
 

Beslut om mottagande av ärende från annan 
kommun inom avdelning IFO:s verksamhet 
 
(finns även i avdelning Vård och omsorg) 
 

2 a kap 10 § 
SoL 
 
 

Avdelningschef IFO 

  2.89 
 
 
 
 
  

Besluta att hos IVO ansöka om prövning gällande 
begäran om överflyttning av ärende i tvist om 
vilken kommun som är ansvarig 
 
(finns även i avdelning Vård och omsorg) 
   

2 a kap 11 § 
SoL 
 

Förvaltningschef 
 

  2.90 Besluta att överklaga IVO:s beslut gällande 
överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL till 
Förvaltningsrätten 
 
(finns även i avdelning Vård och omsorg) 
 

16 kap 4 § 
SoL 

Avdelningschef IFO 

  2.91 Godkännande av familjehem          Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.92 Bevilja ersättning till familjehem för inkomstbortfall 
 

 Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.93 
 

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

3 kap 6a § 2 
st. SoL  
4 kap 1 § 
SoL 
 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.94 
 

Beslut om bistånd till kontaktperson eller 
kontaktfamilj för barn som fyllt 15 år utan 
vårdnadshavarens samtycke  
  

3 kap.6 b § 
SoL  
4 kap 1 § 
SoL 
 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 

Beslut om tillfällig vistelse i jourhem, tillfällig 
placering i familjehem för barn och ungdom, 
tillfälligt under utredning i maximalt fyra månader, 
inom respektive ansvarsområde  
 
(notering: Inte varaktig vård, högst fyra månader under 
lagstadgad utredningstid) 
 
a) Beslut om tillfällig placering i jourhem eller 
tillfällig placering i familjehem, särskilt beslut under 
utökad utredningstid/överslussning till 
stadigvarande placering, som längst två månader 
utöver utredningstiden 
 
(notering: i de fall det placerade barnet/ungdomen behöver 
kvarstanna i den tillfälliga placeringen under tiden som eventuell 
utredning färdigställs avseende matchning till stadigvarande 
placering, alternativt flytt tillbaka till familjen, så ska det för 
förlängningen krävas ett nämndbeslut (utskottet) som längst två 
månader utöver utredningstiden) 

4 kap 1 § 
SoL 
 
 
 
 
 
 
4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef IFO, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 

 

 
a) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
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  2.96 Beslut om bistånd avseende inskrivning på 
familjeförskola 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare 

  2.97 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 
vård (placering/omplacering) i familjehem 

4 kap 1 § 
SoL 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

2.98 
 
 
 

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 
vård (placering/omplacering) i Hem för vård och 
boende (HVB),  
 
a) beräknad varaktighet högst 1 månad 
 
b) beräknad varaktighet mer än 1 månad 

4 kap 1 § 
SoL 

 

a) Enhetschef IFO, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 

b) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.99 
  
  
 
  
  
 

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i ålder  
16-20 år (placering/omplacering) i form av vård i 
Stödboende 
 
a) beräknad varaktighet högst 1 månad 
 
b) beräknad varaktighet mer än 1 månad 

4 kap 1 § 
SoL 

 
 
 
 
a) Enhetschef IFO 
 
b) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.100 
 
 
 

Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende 
eller i familjehem 
 
a) beräknad varaktighet högst 1 månad 
 
b) beräknad varaktighet mer än 1 månad 
 
(notering: Observera lagen om offentlig upphandling, men också 
kravet på individuell bedömning i biståndsärenden) 
 

4 kap 1 § 
SoL 

 
 
 
 
a) Enhetschef IFO 
 
b) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.101 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i 
samband med placering, omplacering eller flyttning 
från familjehem eller för vård eller boende 
 
a) enligt riksnorm 
 
b) enligt kommunens riktlinjer 
 

4 kap 1 § 
SoL 
 
 

 
 
 
 
a) Socialsekreterare 
 
b) Socialsekreterare 

  2.102 Beslut om ersättning till privat hem (ej familjehem) 
för vård eller boende  
(arvode och omkostnadsersättning) 
 

 Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.103 Beslut om bistånd i form av kontaktperson / 
kontaktfamilj, inom respektive ansvarsområde 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

  2.104 Beslut om bistånd i hemmet/familjebehandling 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare 

  2.105 Beslut om bistånd i form av jourlägenhet 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare 

  2.106 
 
 
 
 forts. 

 

Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för 
missbrukare 
 
a) Beslut om köp av öppenvård i annan kommun 

4 kap 1 § 
SoL 
 
4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare 
 
 
a)Avdelningschef IFO 
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 forts. 
 
   

eller hos annan vårdgivare (extern vårdgivare)  
 

  2.107 Beslut om avslag vid ansökan om vård enligt  
4 kap 1 § SoL på behandlingshem 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare 
 

  2.108 
 

 
 

Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt  
4 kap 1 § SoL, inom respektive ansvarsområde 
 
(finns även i biståndsenhetens kapitel nr 5.5.2.11) 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

  2.109 Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt  
4 kap 2 § SoL trots att den enskilde önskar att 
insatsen fortsätter 
 

4 kap § 1 
SoL 
 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.110 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 
försörjningsstöd enligt 4 kap 3 § SoL, beslutet 
avses per månad; 
 
a) utöver riksnorm 10 % av basbeloppet 
 
b) utöver riksnorm 20 % av basbeloppet  
 
c) utöver riksnorm 30 % av basbeloppet 
 
d) upp till ett basbelopp 
 

4 kap § 1 
och 4 kap 2 
§ SoL 

 
 
 
 
a) Socialsekreterare 
 
b) Enhetschef IFO 
 
c) Avdelningschef IFO 
 
d) Förvaltningschef 

  2.111 Beslut om ekonomiskt bistånd till  
begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet samt villkor om 
återbetalning, inom respektive ansvarsområde 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare, 
Handläggare IFO 

  2.112 
     
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 

Beslut i ärenden om försörjningsstöd; 
 
a) enligt riksnorm, inom respektive ansvarsområde 
 
b) över riksnorm, inom respektive ansvarsområde 
 
c) med villkor om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärder  
 
d) vägrande av eller nedsättning av fortsatt  
försörjningsstöd 
 
(notering: En individuell bedömning skall alltid göras i 
biståndsärenden. Beslut om villkor förutsätter en bedömning av 
sökandens hela sociala situation) 
 

 
 
4 kap 3 § 
SoL 
 
 
 
4 kap 4 § 
SoL 
 
4 kap 5 § 
SoL 

 
a) Socialsekreterare, 
Handläggare IFO 
 
b) Avdelningschef IFO, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 
 
c) Socialsekreterare 
 
 
d) Socialsekreterare 

  2.113 Besluta och lämna budget- och skuldrådgivning till 
skuldsatta personer 
 

5 kap 12 § 
SoL 

Budget- och 
skuldrådgivare  

  2.114 
 
 
 
 
 
 

Medgivande att underårig tas emot för 
stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som 
inte tillhör någon av dennes/dennas föräldrar eller 
annan vårdnadshavare 
 
(notering: Ett beslut om att bereda en underårig vård i ett visst 
familjehem är att betrakta som ett medgivande enligt 6 kap. 
Utredning av familjehemmet skall alltid ske) 
(kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 

6 kap 6 § 
SoL 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
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  2.115 
  
 

Övervägande om vård i annat hem än det egna 
fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och 
utformas. 
 
(notering: Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång 
var 6:e månad är skyldig att överväga om vård enligt 
socialtjänstlagen fortfarande behövs. Den är tillämplig vid både 
SoL-placeringar och privata placeringar som nämnden har 
lämnat medgivande till 
(kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman.) 
 
(trädde i kraft 2022-07-01) 
 

6 kap 8 § 
SoL 
 
 
 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.116 
 
 
   
   

Överväga om det finns skäl att ansöka om 
flyttningsförbud enligt 24 § LVU, gällande ett barn 
som placerats enligt 6 kap 6 § 1:a st. SoL 
 
(notering: När ett barn är placerat i ett sådant hem som avses i 
6 kap. 6 § första st. och en vårdnadshavare eller barnet, om 
barnet har fyllt 15 år, begär att vården ska upphöra, ska 
socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka 
om flyttningsförbud enligt 24 § LVU (Lag 2022:665) 
 
(kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 
(trädde i kraft 2022-07-01) 
 

6 kap 8 § a 
SoL, 
24-25 §§ 
LVU 
 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.117 Överväga om barn som varit placerade i samma 
familjehem under två år från det placeringen 
verkställdes, om det finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnad enligt 6 kap. 8 § 
föräldrabalken.  
 
(notering: frågan ska därefter övervägas årligen.  
Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 
Trädde i kraft 2022-07-01 
  
(OBS! Ansökan hos Tingsrätten om överflyttning av 
vårdnad enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken ska beslutas av 
välfärdsnämnden i sin helhet. Ärendet ska då först 
beredas i välfärdsnämndens myndighetsutskott) 
 

6 kap 8 § b 
SoL 
 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.118 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 
kommun, inom respektive ansvarsområde 
      

6 kap 11 § 
SoL  

Avdelningschef IFO, 
Enhetschef 
socialpsykiatri 
 

  2.119 
 
 
 
 

Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit 
familjehemsförälder 
 
(notering: Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden och de nya 
vårdnadshavarna) 
 

6 kap 11 § 
SoL 

Enhetschef IFO 

  2.120 Beslut om medgivande till internationell adoption 6 kap 6 och 
12 §§ SoL 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.121 
   
 
 
    
 
 
 
 forts. 

Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande, inom respektive 
ansvarsområde; 
 
a) vid samtycke 
 
b) ej samtycke 

6 kap 14 § 
SoL 

 
 
a) Socialsekreterare, 
Familjerättssekreterare 
 
b) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
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   forts. 
 

 
 
 
 

 
(notering: Det förutsätts att nämnden eller den ansvarige 
tjänstemannen vid tvekan angående de rättsliga 
förutsättningarna för adoptionens genomförande, konsulterar 
den förmedlande adoptionsorganisationen och Statens nämnd för 
internationella adoptioner) 
 

 

  2.122 
  
 
 
 
 
 
   

Besluta ta ut avgift/underhållsstöd av de föräldrar 
vars barn under 18 år är placerade i familjehem 
eller på HVB. Ersättningsnivån ska följa SKR:s 
anvisningar för beräkning 
 
a) beräkna underhållsbidragets storlek samt besluta 
om jämkning. 
 
(notering: Enligt beslut i KF 2015-11-26 § 91) 
 

8 kap 1 § 2 
st. SoL,  
6 kap 2 § 
SoF   

Enhetschef IFO 
 
 
 
 
a) Enhetschef IFO 
 

   2.123 Beslut om ersättning för uppehälle (egenavgift) vid 
stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär när 
bistånd ges i form av plats i hem för vård eller 
boende eller i familjehem (vuxna) 
 
(notering: Enligt SKR:s rekommendation) 
 

8 kap 1 § 
SoL  
6 kap 1 § 
SoF   

Socialsekreterare 
 

  2.124 
 
 
 
 
 
 

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 1 § och 4 kap 2 § SoL 
 
(notering: Beslutet om ekonomisk hjälp skall innehålla uppgift 
om den eller de omständigheter som utgör grund för 
återbetalningsplikten (9 kap 2 §) 
 

9 kap 2 §  
1 st SoL 

Socialsekreterare 
 

   2.125 
 

Beslut om att återkräva ekonomisk hjälp utöver 4 
kap 2 § SoL 
 

9 kap 2 § 
SoL 

Enhetschef IFO 
 

   2.126 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 1 § och 4 kap 2 § som utgått obehörigen eller 
med för högt belopp 
 

9 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef IFO 
 

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

9 kap 3 § 1 
st. SoL 

Enhetschef IFO 
 

  2.128 Beslut om att föra talan hos förvaltningsrätt om 
återkrav för ekonomisk hjälp enligt 9 kap 1 § SoL 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman)  
        

9 kap 3 § 
SoL 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  2.129 Beslut om att föra talan om ersättning hos 
förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 2 § och 8 
kap 1 § SoL  
 

9 kap 3 § 1 
st. SoL 

Enhetschef IFO 
 

  2.130 
 
 
 

Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat 
välfärdsnämndens beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten samt angivande 
av yttrande i SoL-, LVU- och LVM- ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av delegat  
 
(notering: Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i 
ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt)  
 
 
 

10 kap 1-2 
§§ SoL,  
3 kap 10 §  
6 kap 33 § 
och 34 § 3 
KL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
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  2.131 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 
till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL-, LVU- och 
LVM- ärenden när ursprungsbeslutet fattats av 
välfärdsnämnden / myndighetsutskottet 
 
(notering: 6 kap § 39 KL:   
”En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som 
nämnden utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som 
är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
Enligt KL 6 kap. 40 § ska beslut enligt 39 § anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde)  
 
Alternativet är att påkalla extra sammanträde med nämnden. 
Bestämmelsen motiveras med att det i vissa lägen kan vara 
viktigt med snabba beslut. Den har emellertid getts restriktivt 
innehåll. Det är endast ordföranden eller annan ledamot som 
nämnden utsett som kan få i uppdrag att besluta på nämndens 
vägnar. Genom att det anges att dessa beslut fattas på 
nämndens vägnar klargörs att besluten med denna § kan 
överklagas. 
 
 (finns även i övergripande kapitel 1 nr 1.5) 
 

10 kap 1-2 
§§ SoL,            
6 kap. 39 § 
KL 

Enligt välfärdsnämndens 
förordnande 
2023-01-10 § 5  
Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
ordförande Mathias 
Johansson 
ersättare: utskottets förste 
vice ordförande Linda 
Wighed, eller vid förfall av 
denna, andre vice 
ordförande Regina 
Johansson 

  2.132 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 
allmän domstol eller förvaltningsdomstol 
 
(notering: Här stadgas att det är välfärdsnämnden 
(socialnämnden) eller utsett ombud som kan föra kommunens 
talan i ärenden socialtjänstens angelägenheter. 
Välfärdsnämnden kan delegera rätten till tjänsteman) 
 

10 kap 2 § 
SoL 

Avdelningschef IFO 

  2.133 Utse ombud att föra nämndens talan 
 

10 kap 2 § 
SoL 
 

Avdelningschef IFO 
 

  2.134 Beslut om att inleda utredning, inom respektive 
ansvarsområde 
 
(notering: Se Socialstyrelsens Allmänna råd, Handläggning och 
dokumentation inom socialtjänsten) 
 

11 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare, 
Familjerättssekreterare, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 
 

  2.135 Beslut om att inleda utredning oavsett den 
enskildes samtycke 
 

11 kap 1 §, 
11 kap 2 § 
SoL 

Socialsekreterare 

  2.136 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 
inledd utredning skall läggas ned 

11 kap 1 §  
och 11 kap 4 
§ SoL 
 

Enhetschef IFO, 
   Socialsekreterare i  
 socialjouren 

 
  2.137 
 

Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd 11 kap 1 § 
11 kap 4 § 
16 kap 1 § 
SoL 
 

Enhetschef IFO 
 

  2.138 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör 
barn 

11 kap 2 § 
SoL 
 

Enhetschef IFO 
 

  2.139 Beslut om uppföljning när utredning av barns behov 
av stöd eller skydd avslutats utan beslut om insats 
 
(notering: en sådan uppföljning får ske om barnet utan att 
förhållanden som avses i LVU (1990:52) föreligger, bedöms vara 
i särskilt behov av nämndens stöd och skydd men samtycke till 
sådan åtgärd saknas)  
 
 

11 kap. 4 a § 
SoL 
 

Enhetschef IFO 
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  2.140 
   
     
 

Beslut om uppföljning av ett barns situation efter 
det att en placering med stöd av denna lag i ett 
familjehem eller i ett hem för vård eller boende har 
upphört   
(notering: en sådan uppföljning får ske om barnet, utan att 
förhållanden som avses i LVU (1990:52) föreligger, bedöms vara 
i särskilt behov av nämndens stöd och skydd men samtycke till 
sådan åtgärd saknas.  
Bestämmelser om uppföljning när vård enligt LVU upphör finns i 
21 b och 21 c LVU, lag (2022-665) 
 
(trädde i kraft 2022-07-01)   
 

11 kap 4 b 
SoL 
 

Socialsekreterare 

  2.141 
 
 
 
 

Vid en uppföljning enligt 11 kap 4 a eller 4 b får 
nämnden ta de kontakter som anges i 2 § första 
stycket och samtala med barnet i enlighet med 10 § 
tredje stycket. 
 
(notering: uppföljningen ska avslutas senast två månader från 
det att utredningen som gäller ett barns behov av stöd och 
skydd avslutats eller placeringen har upphört eller när nämnden 
dessförinnan finner skäl att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § 
första stycket. 
Nämnden ska underrätta barn som fyllt 15 år och 
vårdnadshavare som berörs om beslutet att inleda respektive 
avsluta uppföljningen. Lag (2012:776) 
 

11 kap 4 c 
SoL 
 

Socialsekreterare 

2.142 
 

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 
statliga myndigheter i forskningssyfte 
 
(Gäller främst individärenden som omfattas av sekretess och 
mestadels inom socialtjänst. 12 kap 6 § SoL: ”Socialnämnden 
ska lämna ut personuppgifter osv”)  
 

12 kap 6 § 
SoL  
 

Förvaltningschef 
 

2.143 Underrättelse till åklagare om ungdomsvård eller 
ungdomstjänst inte kommer till stånd eller den som 
överlämnats till sådan påföljd bryter mot föreskrift 
 

12 kap 8 § 
SoL 

Socialsekreterare 

2.144 Beslut om polisanmälan angående brott mot den 
egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter 
m.m.)  
        
(notering: I brådskande ärenden arbetsledning) 
 

12 kap 10 § 
SoL 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

2.145 
 
 

Beslut om polisanmälan angående misstanke om 
vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott 
 
(notering: Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap. 
samt misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i två år. Såväl anmälan som 
uppgiftslämnande) 
 

12 kap 10 § 
SoL   
10 kap 21 
och 23 §§ 
OSL 

Enhetschef IFO 

2.146 
 
 

Yttrande till tillsynsmyndighet i individärenden som 
omfattas av sekretess, där beslut fattats av delegat 
eller välfärdsnämndens utskott 
 
Övriga yttranden ska antas av välfärdsnämnden. 
 
(notering: Tillsynsmyndighet är IVO. I första hand bör 
nämnden/styrelsen avge yttrande på grund av ärendets 
principiella betydelse) 
(finns även i övergripande, avdelningar Stöd, VoO:s kapitel) 
 

13 kap 1 och 
2 §§ SoL 
 
 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
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2.147 
 
 
 
 
 
 

Anmälan om missförhållande i verksamheten 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 
 
a) Efter utredning av rapport avgöra om anmälan 
ska inlämnas till tillsynsmyndighet  
 
b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 
ärendet kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till förvaltningschef anmälda händelser skall 
delges välfärdsnämndens utskott. Tillsynsmyndighet är 
Inspektionen för vård och omsorg IVO) 
 
(finns även i MAS, avdelningar Stöd och Vård och omsorg) 
 
Enligt beslut i välfärdsnämnden 2019-09-19 § 64, ska alla 
anmälningar enligt Lex Sara delges välfärdsnämnden som 
information på möte. 
 

14 kap  
2-7 §§ SoL 
 
14 kap 6,7 
§§ SoL 
 
14 kap 7 § 
SoL 

 
 
 
a) Förvaltningschef   
 
 
b) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

Socialtjänstförordningen (2001:937)  SoF 
 

2.148 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov 
av god man/förvaltare, inom respektive 
ansvarsområde 
 

5 kap 3 § 
SoF  

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

2.149 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 
behov av god man/förvaltare inte längre föreligger, 
inom respektive ansvarsområde 
 

5 kap 3 § 
SoF  

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

2.150 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
förhållanden beträffande förvaltningen av 
underårigs egendom 
(notering: Avser all slags egendom) 
 

5 kap 3 § 
SoF  

Enhetschef IFO 
 

2.151 Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 
 

5 kap 2 § 
SoF  

Socialsekreterare 

Studiestödsförordningen 
 

2.152 Beslut om framställan till CSN om ändring av 
betalningsmottagare för studiestöd i samband med 
placering av barn och ungdom i enskilt hem eller 
HVB. 
 

2 kap. 33 § 
Studiestöds-
förordningen 
 

Socialsekreterare 

Äktenskapsbalken,  Äktb 
 

2.153 Yttrande beträffande äktenskapslicens, inom 
respektive ansvarsområde 
 

15 kap. 1 § 
Äktb 

Socialsekreterare, 
Familjerättssekreterare 

Ärvdabalken, ÄB 
 

2.154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
forts. 

Avyttrande av dödsbo, inom respektive 
ansvarsområde 
 
a) Besluta att ta ut ersättning från dödsbo gällande 
provisorisk dödsboförvaltning, inom respektive 
ansvarsområde 
 
(notering: kommunen har rätt till ersättning för faktiska 
kostnader av dödsboet enligt 18 kap 2 § ÄB) 
(beslut i KF 2017-11-23 § 93: ersättning/taxa tas ut av 
dödsboet vid provisorisk dödsboförvaltning till självkostnadspris 

18 kap 2 § 
ÄB 
 
18 kap 2 § 
ÄB   

Handläggare IFO, 
Socialsekreterare 
 
a)Handläggare IFO, 
Socialsekreterare 
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forts. 
. 
 

 

för handläggarens omkostnader enligt beräknad schablon som 
debiteras per timma, under förutsättning att medel finns i 
dödsboet) 

2.155 
 
 

Dödsboanmälan, inom respektive ansvarsområde 
 
(notering: Skatteverket skall underrättas om vem som är 
delegat) 
 

20 kap. 8 a § 
ÄB 

Handläggare IFO, 
Socialsekreterare 
 
 

2.1  Alkoholärenden och serveringstillstånd (IFO)   
(alkoholhandläggare avser extern delegat via avtalssamverkan med Lysekils kommun) 

 
Alkohollagen (SFS 2010:1622) 

 
2.1.1 Serveringstillstånd till allmänheten eller förening, 

företag eller annat slutet sällskap för servering året 
runt eller årligen under viss tidsperiod 
(stadigvarande serveringstillstånd) 
 

8 kap. 2 § Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

2.1.2 
 

Ändrad serveringstid inom rekommenderad tid 
enligt kommunens riktlinjer 
 
 

8 kap. 19 § 
 

Alkoholhandläggare 
(via avtalssamverkan) 

2.1.3 
 
 

Beslut om att godkänna ombyggnation eller utökad 
serveringsyta 
 

8 kap. 14 §  
8 kap. 16 § 

Alkoholhandläggare 
(via avtalssamverkan) 

2.1.4 
 
 
 
 

Beslut om att godkänna ändringar av 
ägarförhållanden vid stadigvarande 
serveringstillstånd 
 

8 kap 12 §  Alkoholhandläggare 
(via avtalssamverkan) 

  2.1.5        
 
 

Serveringstillstånd till allmänheten eller i förening, 
företag eller annat slutet sällskap vid enstaka 
tidsperiod eller vid enstaka tillfälle eller i högst två 
månader, alternativt fram till nästkommande möte i 
myndighetsutskottet 
 

8 kap 2 §  
1 och 2 st. 

Alkoholhandläggare 
(via avtalssamverkan) 

2.1.6 Beslut med anledning av konkursbo om att få 
fortsätta rörelsen 
 

9 kap 12 §  
2 st. 

Alkoholhandläggare 
(via avtalssamverkan) 

2.1.7 
 
 

Meddela tillståndshavaren en erinran, varning eller 
återkalla tillståndet 
 

9 kap 17 § 
9 kap 18 §  
pkt 2 och 3 
 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

2.1.8 
 
 
. 

Akut återkallelse av tillfälliga alkoholtillstånd  9 kap 17 §  
9 kap 18 § 
pkt 2 och 3 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskotts 
ordförande,  
ersättare: förste vice 
ordförande, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande 
 

2.1.9 
 
 
 

Beslut att återkalla serveringstillstånd då tillstånd 
inte längre nyttjas samt återkallelse av tillstånd på 
tillståndshavarens begäran  
 

9 kap 18 §  
pkt 1 

Alkoholhandläggare 
(via avtalssamverkan) 

2.1.10 Rätt att tillskriva den som innehar stadigvarande 
alkoholtillstånd och anmäler försäljning av 
egenkryddad sprit för servering som snaps i den 
egna serveringsrörelsen för att meddela att 
villkoren för att sälja kryddad sprit inte är uppfyllda 

8 kap 3 §  
 

Alkoholhandläggare 
(via avtalssamverkan) 
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2.1.11 
 
 
 
 

Rätt att bevilja stadigvarande tillstånd till 
cateringverksamhet 
 
a) Rätt att bevilja stadigvarande tillstånd till 
cateringverksamhet som det senaste halvåret 
beviljats alkoholtillstånd i en annan kommun där de 
fortfarande är verksamma 
 

8 kap 4 § 
 
 
 
8 kap 4 § 
 

Alkoholhandläggare 
(via avtalssamverkan) 
 
a)Alkoholhandläggare 
(via avtalssamverkan) 

2.1.12 Rätt att tillskriva den som innehar stadigvarande 
serveringstillstånd och anmäler att provsmakning 
av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 
alkoholdrycker ska äga rum i de lokaler där 
serveringstillståndet gäller, meddela att villkoren 
för provsmakning av dessa drycker inte är uppfyllda 
 

8 kap 6 §  
pkt 1 
 

Alkoholhandläggare 
(via avtalssamverkan) 

2.1.13 Rätt att bevilja ansökan om provsmakning av 
spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa drycker 
från partihandlare som enskilt eller gemensamt 
ansöker om tillfälligt tillstånd för provsmakning av 
dessa drycker 
 

8 kap 6 §  
pkt 2 
 

Alkoholhandläggare 
(via avtalssamverkan) 

2.1.14 
 
 
 

Rätt att tillskriva den som tillverkar alkoholdrycker 
från råvaror som produceras på den egna gården 
och har stadigvarande alkoholtillstånd och anmäler 
provsmakning av dessa drycker, meddela att 
villkoren för provsmakning av dessa drycker inte är 
uppfyllda 
 

8 kap 7 §  
1 st 
 

Alkoholhandläggare 
(via avtalssamverkan) 

2.1.15 
 

Rätt att bevilja ansökan från den som tillverkar 
alkoholdrycker från råvaror som produceras på den 
egna gården och saknar stadigvarande 
alkoholtillstånd rätt att erbjuda provsmakning på 
tillverkningsstället 
 

8 kap 7 §  
p. 2 
 

Alkoholhandläggare 
(via avtalssamverkan) 

2.1.16 Rätt att bevilja ansökan för flera tillståndshavare 
att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme 
 

8 kap 14 §  
p. 2 

Alkoholhandläggare 
(via avtalssamverkan) 

2.1.17 
  
 
  

Beslut att inte bevilja serveringstillstånd på grund 
av att sökanden inte lämnat in erforderliga 
ansökningshandlingar eller inte betalt 
ansökningsavgiften 
 

8 kap 10 §  
1 st 

Alkoholhandläggare 
(via avtalssamverkan) 

2.1.18 Förbjuda detaljhandel eller servering av folköl klass 
II, eller meddela varning 
 

9 kap 19 § Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

2.1.19 Yttranden, överklagande och begäran om inhibition 
som fattas med stöd av alkohollagen 
 

10 kap 1 § Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
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Välfärdsnämndens 
delegationsordning  

 
 

Kapitel 3 
 

Avdelning Stöd 
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Kapitel 3  Avdelning Stöd    
LSS /socialpsykiatri 

 
 OBS se även kap. 1 förvaltningsövergripande delegation 

 
Föräldrabalken, FB 

 
   3.1 Yttrande i ärenden om förordnande av god man 

eller förvaltare för någon som fyllt 16 år 
 
(notering: det kan finnas framtidsfullmakt med önskemål som 
måste respekteras, enligt bestämmelse som trädde i kraft 2017-
07-01. Avser avdelning Stöds verksamhet) 
 
(finns i avdelning IFO med annan delegat)  
 

11 kap 16 § 
2 st. FB 

Biståndshandläggare 

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL 
Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

 
  3.2 
  
 
 
 
 
 
 

Anmälan om missförhållande i verksamheten 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 
 
a) Efter utredning av anmälan avgöra om anmälan 
ska inlämnas till tillsynsmyndighet  
 
b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 
ärendet kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till förvaltningschef anmälda händelser skall 
delges kommunstyrelsens myndighetsutskott. Tillsynsmyndighet 
är Inspektionen för vård och omsorg IVO) 
 
(finns även i MAS, avdelning IFO och Vård och omsorg) 
 
Enligt beslut i välfärdsnämnden 2019-09-19 § 64, ska alla 
anmälningar enligt Lex Sara delges välfärdsnämnden som 
information på möte. 
 

14 kap  
2-7 §§ SoL, 
24 a-f §§ 
LSS  
 
14 kap 6,7 
§§ SoL,  
24 f § LSS 
 
14 kap 7 § 
SoL,  
24 f § LSS 

 
 
 
a) Förvaltningschef  
 
b) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
 

3.3 
 

Godkännande av familjehem  Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

3.4 
 

Beslut om personkretstillhörighet 
 
(notering: Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt 
utan är en del av beslut om insats enligt 9 § LSS. Kan 
överklagas) 
 

1 och 7 §§ 
LSS 

Biståndshandläggare 

3.5 
 

Biträde av personlig assistent; 
 
a) till och med 20 timmar per vecka 
 
b) över 20 timmar per vecka 
 
(notering: Avser inte personer som fyllt 65 år) 
 

7 § och 9 § 
p. 2 LSS 

 
 
a)Biståndshandläggare 
 
b) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

3.6 
 
 
 
forts. 
 

Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent 
vid tillfälligt utökade behov 
 
a) till och med 20 timmar per vecka 
 

7 § och 9 § 
p. 2 LSS 

 
 
 
a)Biståndshandläggare 
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 forts. b) över 20 timmar per vecka 
 
(notering: Avser inte personer som fyllt 65 år) 
 

b) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

3.7 
 
 
 
 

Bevilja ledsagarservice                      
 
a) till maximalt 20 timmar per månad 
 
b) över 20 timmar per månad 
 

7 § och 9 § 
p. 3 LSS 
 

 
 
a) Biståndshandläggare 
 
b) Enhetschef Bistånd 
 

3.8 
 

 

Biträde av kontaktperson 7 § och 9 § 
p. 4 LSS 

Biståndshandläggare 
 

3.9 
 

Avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § 
p. 5 LSS 
 

Biståndshandläggare 
 

3.10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet; 
 
a) inom kommunen eller hos annan vårdgivare där  
samverkansavtal finns och i form av stödfamilj,   
inom respektive ansvarsområde 
 
b) hos annan huvudman  

7 § och 9 § 
p. 6 LSS 

 
 
a)Biståndshandläggare 
 
 
b) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

3.11 
 
 
 
 
 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför 
det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 
under lov; 
 
a) inom kommunen 
 
b) hos annan huvudman 

7 § och 9 § 
p. 7 LSS 

 
 
 
a) Biståndshandläggare 
 
b) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

3.12 Beslut om boende i bostad med särskild service för 
barn och ungdomar; 
 
a) inom kommunen eller hos annan vårdgivare där 
samverkansavtal finns, hos annan huvudman samt 
elevhemsboende 
 

7 § och 9 § 
p. 8 LSS 
 
 
 

 
 
 
a) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

3.13 Beslut om boende i familjehem för barn och 
ungdomar; 
 
a) ej stadigvarande högst 3 månader 
 
b) stadigvarande 

7 § och 9 § 
p. 8 LSS 

 
 
a)Biståndshandläggare 
 
b) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

3.14 
 

Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 
service för vuxna eller annan särskild anpassad 
bostad; 
 
a) inom kommunen eller hos annan vårdgivare där  
samverkansavtal finns 
 
b) hos annan huvudman 
 
(notering: b) OBS! lagen om offentlig upphandling) 
 

7 § och 9 § 
p. 9 LSS 

 
 
 
 
a) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 
b) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 

3.15 Beslut om upphörande av insats enligt LSS   Biståndshandläggare 
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3.16 
 
 
 

Beslut om daglig verksamhet för personer i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig;   
 
a) inom kommunen eller hos annan vårdgivare där  
samverkansavtal finns 
 
b) hos annan huvudman 
 
(notering: Avser endast personkrets 1 och 2) 
 

7 § och 9 § 
p. 10 LSS 

 
 
 
 
a)Biståndshandläggare 
 
 
b) Förvaltningschef 
 

3.17 Besluta att hos IVO ansöka om prövning gällande 
begäran om överflyttning av ärende i tvist om vilken 
kommun som är ansvarig 
 
(finns även i avdelningar IFO och Vård och omsorg) 
 

9 § p. 8 och 
p. 9 LSS 

Förvaltningschef 

3.18 Besluta att överklaga IVO:s beslut gällande 
överflyttning av ärende enligt 9 § punkt 8 och 9 
LSS till Förvaltningsrätten 
 
(finns även i avdelningar IFO och Vård och omsorg) 
 

27 § p. 1 LSS Förvaltningschef 

3.19 
 
 

Beslut om att utbetala ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för personlig assistans till annan person 
än den som är berättigad till insatsen 
 

11 § LSS Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 

3.20 Beslut om återbetalningsskyldighet 
 
(notering: Avser även ärenden där ekonomiskt stöd lämnats på 
felaktiga grunder) 
 

12 § LSS Enhetschef Bistånd 
 

3.21 
 
 
 

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

15 § p. 6 LSS Biståndshandläggare 
 

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

15 § p. 6 LSS Biståndshandläggare            

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

16 § 2 st. 
LSS 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

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

16 § 3 st. 
LSS 

Enhetschef Bistånd 

3.25 
 
 

Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare 
 
a) beslut om köp av plats i annan kommun eller hos  
annan vårdgivare där samverkansavtal finns 
 
(notering: Obs. lagen om offentlig upphandling) 
 

17 a LSS Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 
a) Avdelningschef 
Stöd 

3.26 
 
 
 
 
forts. 
 

Yttrande till tillsynsmyndighet i individärenden som 
omfattas av sekretess, där beslut fattats av delegat 
eller välfärdsnämndens utskott 
 
Övriga yttranden ska antas av välfärdsnämnden 
 

25 § LSS Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
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forts. 
 

(notering: Tillsynsmyndighet är IVO. I första hand bör nämnden 
avge yttrande på grund av ärendets principiella betydelse) 
 
(finns även i övergripande, IFO, VoO:s kapitel) 
 

3.27 Avvisning av överklagan som inkommit för sent 
avseende LSS 
 

 Enhetschef Bistånd 

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
Kommunallagen, KL 

 
3.28 Överklagande och yrkande om inhibition när 

förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat 
välfärdsnämndens beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande 
av yttrande i LSS-ärenden 
 

 Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
 
 

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
LSS-förordningen (1993:1090), 

Socialtjänstförordningen (2001:937), SoF 
 

3.29 
 
 
 
 
 

Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 
18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det 
egna 
 
(notering: Beslutet är inte överklagbart) 
 

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

Enhetschef 
LSS/socialpsykiatri 
 

3.30 Anmälan av personskada i verksamhet enligt LSS 
 
(notering: Dessa ärenden bör inte delegeras till tjänsteman) 

 LSS- 
förordningen 
(1996:17)  
 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

Skadeståndslagen 
 

3.31 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om att ersätta enskild person för 
egendomsskada vid myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp till ett basbelopp 
inom avdelning Stöds ansvarsområde 
 
3 kap.2 § Skadeståndslagen: ”Staten eller kommun ska ersätta; 
1. Personskada sakskada eller ren förmögenhetsskada, som 
vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i 
verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, 
och  
2. Skada på grund av att någon annan kränkts på ett sätt som 
anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan 
myndighetsutövning.) (Lag 2001:732)” 
 
(finns även i avdelningar IFO och Vård och omsorg)  
 

3 kap. 2 § 
Skadestånds-
lag 
 

Förvaltningschef 

Socialförsäkringsbalken 
 

3.32 
 
 

Beslut om att anmäla behov av ersättning för 
personlig assistent till försäkringskassa 
 
(notering: Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om 
personlig assistent enl. LSS, inte enligt SoL, och att det kan 
antas att den enskilde har rätt till ersättning från 
försäkringskassan.) 
 

110 kap. 6 § 
Social-
försäkrings-
balken 
(SFB) 

Biståndshandläggare 

Observera att ytterligare delegation för biståndshandläggare och enhetschef LSS/socialpsykiatri 
finns i kapitel 5.2 Biståndsenheten.  
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Kapitel 4  Avdelning Vård och omsorg 
Äldreomsorg, hemtjänst, hemsjukvård, rehab samt annan omsorg 

 
OBS! se även kap. 1 förvaltningsövergripande delegation 

 
4.1 Avge yttrande med anledning av besvär 

(överklagan) över delegats beslut inom avdelning 
Vård och omsorg 
 
(Notering: annan delegation enligt SoL finns under respektive 
lagstiftning) 
 

 Förvaltningschef 

Skadeståndslagen 
 
4.2 Beslut om att ersätta enskild person för 

egendomsskada vid myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp till ett basbelopp 
inom avdelning vård och omsorgs ansvarsområde 
 
(notering: 3 kap.2 § Skadeståndslagen: ”Staten eller kommun 
ska ersätta; 
1. Personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som 
vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i 
verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, 
och  
2. Skada på grund av att någon annan kränkts på ett sätt som 
anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan 
myndighetsutövning.) (Lag 2001:732)” 
 
(finns även i avdelningar Stöd och IFO med annan delegat) 
 

3 kap. 2 § 
Skadestånds-
lagen 
 

Avdelningschef VoO 
 

Socialtjänstlagen (SoL) 
 
4.3 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 

annan vårdgivare 
 
a) Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 
annan vårdgivare där samverkansavtal finns 
 
(notering: Obs. lagen om offentlig upphandling) 
 

2 kap 5 § 
SoL 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 
a) Avdelningschef 
VoO 
 

4.4 
 
 
 
 

Beslut om framställning om överflyttning av ärende 
till nämnd i annan kommun 
 
(notering: Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i 
fråga om en enskild person kan flyttas över till en annan 
kommun. En kommun som anser att ett ärende ska flyttas över 
ska begära det hos den andra kommunen. Ärendet ska då flyttas 
över om den som berörs av ärendet har starkast anknytning till 
den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes 
önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i 
övrigt framstår som lämpligt. En begäran enligt andra stycket 
ska vara skriftlig. Den andra kommunen ska skriftligen och utan 
dröjsmål meddela sin inställning) 
 
(finns även i avdelning IFO) 
 

2 a kap 10 § 
SoL Lag om 
ändring i 
socialtjänstlag
en (2001:453) 
 

Avdelningschef VoO 
 

4.5 Beslut om mottagande av ärende från annan 
kommun inom avdelning Vård och omsorgs 
verksamhet. 
 
(se notering 4.4) 
 

2 a kap 10 § 
SoL  
SFS 
(2011:328) 

Avdelningschef VoO 
 
 

37



Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2023-01-10 § 5   Dnr VFN 2022-128 
 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

4.6 
 
 
 
 

Besluta att hos IVO ansöka om prövning gällande 
begäran om överflyttning av ärende i tvist om 
vilken kommun som är ansvarig 

(Ny notering: Om berörda kommuner inte är överens om att 
flytta över ärendet, får den kommun som begärt överflyttning 
ansöka om det hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En 
sådan ansökan får också göras av en kommun, som inte inom 
en månad har fått svar från en annan kommun på en begäran 
om överflyttning. IVO ska pröva ansökningen så snart som 
möjligt. Beslut i ärendet ska meddelas inom tre månader från 
det att ansökan kom in, om det inte finns särskilda skäl för en 
längre handläggningstid. Lag (2012:944). 

(finns även i avdelning IFO) 
 

2 a kap 11 § 
SoL  

Förvaltningschef 

4.7 Beslut om bistånd i form av tillfälligt utökad hjälp i 
hemmet, dock längst i 14 dagar 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef hemtjänst 
 

4.8 
 
 

Yttrande till tillsynsmyndighet i individärenden som 
omfattas av sekretess, där beslut fattats av delegat 
eller välfärdsnämndens utskott 
 
Övriga yttranden ska antas av välfärdsnämnden. 
 
(notering: Tillsynsmyndighet är IVO. I första hand bör 
nämnden/styrelsen avge yttrande på grund av ärendets 
principiella betydelse) 
 
(finns även i övergripande, IFO, Stöds kapitel) 
 

13 kap 1 och 
2 §§ SoL och 
25 § LSS 

Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 
 
 

4.9 Anmälan om missförhållande i verksamheten 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 
 
a) Efter utredning av anmälan avgöra om anmälan 
ska inlämnas till tillsynsmyndighet  
 
b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 
ärendet kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till förvaltningschef anmälda händelser skall 
delges välfärdsnämndens utskott. Tillsynsmyndighet är 
Inspektionen för vård och omsorg IVO) 
(finns även i MAS, avdelning IFO och Stöd) 
 
Enligt beslut i välfärdsnämnden 2019-09-19 § 64, ska alla 
anmälningar enligt Lex Sara delges välfärdsnämnden som 
information på möte. 
 

14 kap  
2-7 §§ SoL 
 
14 kap 6,7 
§§ SoL 
 
 
14 kap 7 § 
SoL 

 
 
 
a) Förvaltningschef 
 
 
b) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

  4.10 Besluta att överklaga IVO:s beslut gällande 
överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL till 
Förvaltningsrätten 
 
(finns även i avdelning IFO) 
 

16 kap 4 § 
SoL 

Avdelningschef VoO 

Socialtjänstförordningen (SoF) 
 
4.11 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov 

av god man/förvaltare, inom respektive 
ansvarsområde 
 

5 kap 3 § 
SoF 

Enhetschef ÄO, 
Biståndshandläggare 

4.12 
 
 

Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 
behov av god man/förvaltare inte längre föreligger, 
inom respektive ansvarsområde 

5 kap 3 § 
SoF 

Enhetschef ÄO, 
Biståndshandläggare 
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Kapitel 5 Övriga verksamheter   
-Medicinskt ansvarig sjuksköterska - tillsyn HSL, patientsäkerhet 

-Biståndsenheten (SoL) 
 

OBS! se även kap. 1 förvaltningsövergripande delegation 
 

5.1  Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 
Socialtjänstlagen SoL 

 
5.1.1 Anmälningsskyldighet till IVO om händelser som 

har medfört eller kunnat medföra allvarlig 
vårdskada 
 
Se 29 resp. 24 §§ HSL. Vårdgivaren ansvarar för att anmälan 
görs. Se också SOSFS 2005:28 (M). 
 

3 kap 3-7 §§ 
Patient-
säkerhets-
lagen 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 
 

5.1.2 Svara för hur dokumentationen avseende det 
organisatoriska ansvaret för 
patientsäkerhetsarbetet är fördelat i verksamheten 
samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse 
 

3 kap 9-10 
§§ Patient-
säkerhets-
lagen 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 
 

5.1.3 Avge yttrande på välfärdsnämndens vägnar med 
undantag för kommunens mål och riktlinjer; 
 
a) inom välfärdsförvaltningen  
 
b) inom hälso- och sjukvårdsområdet 

 
 

 
 
a) Förvaltningschef 
 
b) Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 
 

5.1.4 Anmälan om missförhållande i verksamheten 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 
 
a) Efter utredning av anmälan avgöra om anmälan 
ska inlämnas till tillsynsmyndighet  
 
b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 
ärendet kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till förvaltningschef anmälda händelser skall 
delges välfärdsnämndens utskott. Tillsynsmyndighet är 
Inspektionen för vård och omsorg IVO) 
 
(finns även i avdelning IFO, Stöd och Vård och omsorg) 
 
Enligt beslut i välfärdsnämnden 2019-09-19 § 64, ska alla 
anmälningar enligt Lex Sara delges välfärdsnämnden som 
information på möte. 
 

14 kap  
2-7 §§ SoL 
 
14 kap 6,7 
§§ SoL 
 
14 kap 7 § 
SoL 

 
 
 
a) Förvaltningschef 
 
 
b) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 
 
 

5.2  Biståndsenheten 
 

Socialtjänstlagen, SoL 
 
5.2.1 Besluta att överklaga IVO:s beslut gällande 

överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL till 
Förvaltningsrätten 
 
(finns även i avdelningar IFO och Stöd)  
 

16 kap 4 § 
SoL 

Förvaltningschef 
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5.2.2 
 
 
 
 

 

Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet 
 
a) till maximalt 100 tim per månad 
 
b) mer än 100 timmar per månad 
 

4 kap 1 § 
SoL 

 
a) Biståndshandläggare 
 
b) Enhetschef 
biståndsenheten 

5.2.3 Beslut om bistånd i form av trygghetslarm 
 

4 kap 1 § 
SoL 
 

Biståndshandläggare 

5.2.4 Beslut om bistånd i form av särskilt boende  4 kap 1 § 
SoL 

Enhetschef 
biståndsenheten 
 

5.2.5 Beslut om bistånd i form av boendestöd 
  

4 kap 1 § 
SoL 
 

Biståndshandläggare 

5.2.6 Beslut om bistånd i form av avlastningsplats/ 
avlösning, växelvård, korttidsboende 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 

5.2.7 Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet 
 

4 kap 1 § 
SoL  
 

Biståndshandläggare 

5.2.8 Beslut om bistånd i form av omsorgsresa till och 
från kommunens dagverksamhet  
 

4 kap 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 

5.2.9 Beslut om ledsagarservice max 20 timmar per 
månad under 6 månader 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 

5.2.10 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 
 

4 kap 1 § 
SoL 
 

Biståndshandläggare 

5.2.11 Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt 4 
kap 1 § SoL, inom respektive ansvarsområde 
 
(finns även i IFOs kapitel nr 2.108) 
 

4 kap 1 § 
SoL 

Socialsekreterare, 
Biståndshandläggare 

5.2.12 Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift 
inom äldre- och handikappområdet inom respektive 
ansvarsområde 
 
(notering: Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift 
inom äldre- och handikappområdet. Den enskildes minimibelopp 
skall höjas om varaktigt behov (biståndsbedömning) över 200 
kr/mån föreligger enligt 8 kap 7-8 § § SoL. Kommunen får 
minska minimibeloppet om den enskilde inte har en varaktig 
kostnad för post enl 8 kap 7 § SoL) 
 

8 kap 8 § 
SoL 

Avgiftshandläggare 
ÄO 
 
 
 

5.2.13 Jämkning av avgift för hjälp i hemmet, service och 
omvårdnad samt boende 
 

8 kap 2 § 
SoL 

Avgiftshandläggare 
ÄO 

5.2.14 Beslut om av- eller nedskrivning av fordran;  
(redan debiterad avgift) 
 
a) högst 19 % av basbeloppet 
 
b) i övriga fall 

8 kap 2-9 §§ 
SoL  

 
a)Avgiftshandläggare 
ÄO 
 
b) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 

5.2.15 
 
 
 
  
forts. 

Anmälan om missförhållande i verksamheten; 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 
 
a) Beslut att inleda utredning samt avgöra om 
anmälan ska inlämnas till tillsynsmyndighet  

Se 14 kap  
2-7 §§ SoL 
 

 
 
 
a) Förvaltningschef 
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Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2023-01-10 § 5   Dnr VFN 2022-128 
 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 forts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 
ärendet kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till MAS anmälda händelser skall delges 
välfärdsnämnden utskott. Tillsynsmyndighet är Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO) 
 
(Finns i sektor Omsorg; avdelningar Stöd, IFO, VoO)  
 
Enligt beslut i välfärdsnämnden 2019-09-19 § 64, ska alla 
anmälningar enligt Lex Sara delges välfärdsnämnden som 
information på möte. 
 

 
14 kap 6,7 
§§ SoL 
 
14 kap 7 § 
SoL 

 
b) Välfärdsnämndens 
myndighetsutskott 
 
 
 

Observera att ytterligare delegation för biståndshandläggare enhetschef bistånd och enhetschef 
LSS/socialpsykiatri finns i kapitel 3-Stöd.  
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

 
 
 

Välfärdsnämndens  
delegationsordning 

 
 

Kapitel 6 
 

Ekonomi 
Upphandling och inköp 
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Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2023-01-10 § 5   Dnr VFN 2022-128 
 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

Kapitel 6. Ekonomi, upphandling och inköp  
 

6.1   Ekonomi 
 

Hänvisning: Jämkning, avskrivning av avgifter inom äldre- och handikappområdet enligt 
Socialtjänstlagens 8 kapitel, se kapitel 5 Biståndsenheten.   
Se även respektive avdelnings delegation om övriga avgifter. 
 
6.1.1 
 

Försäljning av inventarier för; 
 
a) högst 1 prisbasbelopp  
 
b) över 1 prisbasbelopp 
 

  
 
a) Förvaltningschef 
 
b) Kommundirektör 

6.1.2 
 

Beslutsattestant för var och en av nämndens 
verksamheter                                          
 
Notering: Förteckning över dessa ska hållas aktuell och ska 
årligen anmälas till nämnden. 
 

 Förvaltningschef 
 
 

6.1.3 
 
 
 
 

Besluta om anstånd med eller avbetalning av skuld 
till kommunen till ett högsta belopp av; 
 
a) ½ prisbasbelopp och högst 60 dagar 
 
b) över ½ - 5 prisbasbelopp  
 

  
 
 
a) Handläggare 
 
b) Ekonomichef 
 

  6.1.4 
 

Besluta om undantag från bestämmelser om taxa 
eller annan avgift till ett belopp av högst 1 
prisbasbelopp 
 

 Förvaltningschef 
 

  6.1.5 Beslut om omdisponering av budgetram under 
löpande verksamhetsår (ej låsta anslag) 
 
a) inom ansvarsområden och mellan verksamheter 
 
b) mellan ansvarsområden efter samråd med 
avdelningschefer 
 

  
 
 
a) Avdelningschef 
 
b) Förvaltningschef 

6.2   Upphandling och inköp  
 

6.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Genomförande av upphandling 
 
a) Beslut om att inköpscentral genomför 
upphandling och tecknar samt förlänger ramavtal.  

b) Beslut om att sluta avtal med SKL Inköpscentral 
om att genomföra upphandling samt teckna och 
förlänga ramavtal som Munkedals kommun har 
möjlighet att ansluta sig till 

c) Beslut om att delta i övriga externt samordnade 
upphandlingar.  
 

  
 

a) Förvaltningschef 
 

b) Ekonomichef 
 

 
c) Förvaltningschef 
 

6.2.2 
 

Beslut att avbryta pågående upphandling   Förvaltningschef 
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Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2023-01-10 § 5   Dnr VFN 2022-128 
 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

6.2.3 Anta leverantör för tilldelning (anbud)   Förvaltningschef 

6.2.4 
 
 
. 
 
 

Teckna/förlänga avtal i löpande verksamhet inom 
ramen för fastställd budget, om inte annat anges i 
delegeringsordningen i övrigt 
 
a) Över 20 prisbasbelopp 
 
b) Upp till 20 prisbasbelopp 
 

  
 
 
 
a) Förvaltningschef 
 
b) Avdelningschef 
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Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2023-01-10 § 5   Dnr VFN 2022-128 
 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

 
 
 

Välfärdsnämndens  
delegationsordning 

 
 

Kapitel 7 
 

Fastigheter / verksamhetslokaler 
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Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2023-01-10 § 5   Dnr VFN 2022-128 
 
Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

Kapitel 7. Fastigheter/Verksamhetslokaler  
 

7.1 Verksamhetslokal 
 

7.1.1 Uppsägning av hyresavtal för internt förhyrd 
verksamhetslokal för villkorsändring  
 

 Förvaltningschef 
 

7.1.2 Uppsägning, slutlig, av hyresavtal för internt förhyrd 
verksamhetslokal            
                

 Förvaltningschef 
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Kapitel 8.1  Delegater i Välfärdsnämndens delegationsordning 

Kapitel 1 Övergripande – gäller alla verksamheter inom välfärdsnämnden 
Välfärdsnämndens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott  
Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande 
Förvaltningschef  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Delegaten i ursprungsbeslutet (tex vid överklagan, kan vara utskott) 
Handläggare (ansvarig handläggare inom respektive arbetsområde) 
Särskilda personers förordnanden (LVU, LVM)  

Kapitel 2 Avdelning Individ- och familjeomsorg 
Välfärdsnämndens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott  
Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande 
Förvaltningschef 
Avdelningschef IFO 
Enhetschef IFO 
Socialsekreterare 
Socialsekreterare i socialjouren (Uddevalla) 
Familjerättssekreterare 
Handläggare IFO 
Budget- och skuldrådgivare 
Alkoholhandläggare 
Särskilda personers förordnanden (LVU, LVM)  

Kapitel 3 Avdelning Stöd 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott  
Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande 
Förvaltningschef 
Avdelningschef Stöd 
Enhetschef LSS 
Enhetschef LSS/socialpsykiatri 
Enhetschef personlig assistans 
Enhetschef Bistånd 
Biståndshandläggare 
Handläggare LSS 

Kapitel 4 Avdelning Vård och äldreomsorg  
Välfärdsnämndens myndighetsutskott  
Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande 
Förvaltningschef 
Avdelningschef VoO 
Enhetschef ÄO 
Enhetschef hemtjänst 
Biståndshandläggare 

Kapitel 5 Övriga verksamheter 
Välfärdsnämndens myndighetsutskott  
Välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande 
Förvaltningschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Enhetschef biståndsenheten 
Biståndshandläggare 
Avgiftshandläggare ÄO 

Kapitel 6 Ekonomi, inköp och upphandling 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Ekonomichef 

Kapitel 7 Fastigheter / verksamhetslokal 
Förvaltningschef 
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Kapitel 8.2  Information - att fatta beslut enligt delegation 
 
Delegationsordning 
Med delegering menas att välfärdsnämnden överför självständig beslutanderätt åt 
delegaten. Detta innebär att delegaten ges i uppdrag att på välfärdsnämndens  
vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Delegeringsärendena specificeras i en av 
välfärdsnämnden särskilt antagen delegationsordning, där det framgår vilka 
delegater som finns för olika ärenden eller ärendegrupper. Beslut som fattas utan 
delegering i ett ärende saknar laga verkan, det vill säga att beslutet gäller inte, om 
det inte är frågan om ren verkställighet. 
Kommunallagen (KL) (2017:725) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet 
inom kommunens verksamhet. 
 
Kommunallagen (KL) 5 kap. - Fullmäktige 
KL 5 kap. 1 § första stycket – fullmäktiges uppgifter 
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
för kommunen, främst 
1. mål och riktlinjer för verksamheten, 
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder, och beredningar, 
5. val av revisorer, 
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,  
8. folkomröstning i kommunen samt 
9. extra val i fullmäktige. 
Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i denna lag eller i andra 
författningar. 
 
KL 5 kap. 2 §  
Kommunfullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket 
eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får inte 
delegeras till nämnderna.  
 
Kommunallagen (KL) 6 kap. – Styrelsen och övriga nämnder 
KL 6 kap. 37 § - Delegering av ärenden 
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta 
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får 
enligt KL 7 kap 5-8 §§ även uppdra åt en anställd att besluta.  
 
KL 6 kap. 38 § - Delegeringsförbud, när beslutanderätten inte får delegeras  
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  
2. framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 
nämnden i sin helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, 
eller 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
Se även begränsningar i delegation i Socialtjänstlagen 10 kap. 4-5 §§ och 
Socialtjänstlagen 5 kap. 2 § om delegationsförbud)  
 
KL 6 kap. 39 § - Delegering i brådskande ärenden 
Paragrafen anger regler för delegering av beslut i ärenden som nödvändigtvis måste 
avgöras snabbt och nästa sammanträde inte kan avvaktas. Alternativet är att påkalla 
ett extra sammanträde. 
Bestämmelsen motiveras med att det i vissa lägen kan vara viktigt med snabba 
beslut. Den har emellertid getts restriktivt innehåll. Det är endast ordföranden eller 
annan ledamot som välfärdsnämnden utsett som kan få i uppdrag att besluta på 
välfärdsnämndens vägnar. Genom att det anges att dessa beslut fattas på 
välfärdsnämnden vägnar klargörs att besluten med denna § kan överklagas. Beslut 
som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
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Dessa beslut ska alltså redovisas till välfärdsnämnden för att protokollföras och 
därmed tillkännages (anslås) på kommunens offentliga anslagstavla på hemsidan för 
att uppfylla medborgarens rätt att inom tre veckor kunna överklaga beslutet.  

KL 7 kap 8 § - Anmälan av delegationsbeslut  
Nämnden beslutar om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av 
uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska 
protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.  
Tidpunkt för anmälan bör väljas bland annat med hänsyn till berördas möjlighet till 
information och kontroll, samt för vissa beslut, med hänsyn till att 
delegeringsbesluten bör vinna laga kraft inom rimlig tid (efter 3 veckors 
överklagningstid). Anmälan ska därför inlämnas till välfärdsförvaltningens registrator 
eller nämndens sekreterare utan dröjsmål efter fattat beslut. 

Enligt välfärdsnämnden beslut 2023-01-10 § 5 ska samtliga beslut fattade enligt 
välfärdsnämndens delegationsordning redovisas vid det sammanträde som hålls 
närmast efter det att beslutet fattades.   

KL 7 kap. 5-6 §§ - Vidaredelegering    
Enligt kommunallagens 7 kap. 6 § anges att en nämnd med stöd av 7 kap. 5 § 
uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, 
får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en anställd inom 
kommunen att besluta istället. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschefen.  

Välfärdsnämnden beslutade 2023-01-10 § 5 att medge att förvaltningschefen har 
rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd, som i sin tur ska 
återredovisa besluten till förvaltningschefen. Förvaltningschefen i sin tur ska redovisa 
vidaredelegerade beslut till välfärdsnämnden, vid det sammanträde som hålls 
närmast efter det att beslutet fattades. Därigenom anslås beslutet via 
protokollet och vinner därmed laga kraft efter tre veckor (Överklagningstid).   

KL 9 kap. 30 – 31 §§  Gemensam nämnd – delegering av ärenden 
En gemensam nämnd får, utöver vad som anges i 7 kap. 5 §, även under samma 
förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna att 
besluta på nämndens vägnar. 

Om en gemensam nämnd med stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt en förvaltningschef 
inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt 
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller i 
någon av de samverkande kommunerna att fatta beslutet. 

Återkallelse av delegation  
välfärdsnämnden kan när som helst återkalla en delegation. Det kan göras generellt 
eller i ett särskilt ärende. välfärdsnämnden kan också genom eget handlande 
föregripa ett beslut i ett särskilt ärende, genom att själv ta över ärendet och besluta. 

Däremot kan välfärdsnämnden inte ändra ett beslut som redan fattats av en delegat. 
Delegationen innebär att beslutsfattaren beslutar i välfärdsnämndens ställe. Om 
välfärdsnämnden anser att en delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt nämndens 
intentioner, kan välfärdsnämnden däremot återkalla delegationen.  

Förordnande  
Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska framgå vem som 
nämnden har bestämt att uppgiften ska anförtros till. Det är alltså inte tillräckligt att 
ange att behörigheten tillkommer en anställd som har en viss arbetsuppgift.  
Att endast ange befattning, uppfyller inte det angivna kravet på hur ett förordnande 
ska vara utformat. Rätten är alltså personlig och ska namnges.  
(enligt JO, kompletterande beslutanderätt, enligt Lag med särskilda bestämmelsen 
om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

Socialtjänstlagen 
50



I socialtjänstlagen 10 kap. 4 § finns föreskrifter för delegering i socialnämnd, där det 
bland annat finns begränsningar i vissa ärenden som endast får delegeras till utskott 
men inte tjänstemän. Det finns även total begränsning, delegeringsförbud, i vissa 
ärenden som då ska beslutas av nämnden. 
 
Medicinskrättslig delegering 
Utanför kommunallagens bestämmelser om delegering faller bestämmelserna om 
medicinskrättslig delegering. Det innebär att en befattningshavare med viss formell 
kompetens inom den kommunala hälso- och sjukvården överför arbetsuppgifter till 
annan som har reell men saknar formell kompetens (lagen om yrkesverksamhet på 
hälso- och sjukvårdens område) (SFS 1998:531). 
 
Skillnad mellan verkställighet och delegation 
Enligt lagstiftning eller annat nationellt regelverk som reglerar en verksamhet anges 
ibland vem (t.ex. rektor enligt skollagen) som har rätt att fatta beslut och hur 
bedömnings ska göras. Om lagstiftningen är så pass tydlig att handläggaren inte kan 
utföra en egen bedömning anses beslutet som verkställighet. Handläggaren 
verkställer då lagens/regelverkets intentioner. Där det inte tydligt framgår vem som 
ska fatta beslutet, kan nämnden välja att själv besluta i ärendet eller medge att 
någon fattar beslut på nämndens vägnar, alltså enligt delegation. Delegering innebär 
att självständig beslutanderätt förs över från välfärdsnämnden till delegaten. 
Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om ren verkställighet. I 
sådana ärenden saknas utrymme för självständiga bedömningar. Frågor hur man ska 
hantera ärendet är då redan bestämt i lagstiftning, kommunens upprättade regler, 
avtal eller andra styrdokument.  
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Kapitel 8.3  Överklagan  
 
Överklagan med stöd av kommunallagen, laglighetsprövning  
Kommunallagen (KL) 1 kap. 5 § - Medlem av kommunen  
den som är folkbokförd i kommunen, äger fastighet i kommunen och är taxerad för 
kommunalskatt där. Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av 
Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som är bosatt i kommunen 
men som, enligt 5 § folkbokföringslagen, inte ska folkbokföras där. 
 
KL 13 kap. 1 § - Rätten att överklaga 
En medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad 
genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. 
Lagligheten av en gemensam nämnds beslut får överklagas på samma sätt av varje 
medlem av de samverkande kommunerna. 
Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma sätt av varje 
medlem av de kommuner som ingår i kommunalförbundet samt 
förbundsmedlemmarna. 
 
KL 13 kap. 5 § - Tiden för överklagande 
Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag 
då det tillkännages på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet 
justerats.  
Tiden för överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att 
tillkännagivandet skett på anslagstavlorna i samtliga samverkande kommuner. 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på den offentliga 
anslagstavlan under hela överklagandetiden för att tiden ska löpa ut. 
 
KL 13 kap. 8 § - Grunder för upphävande av beslut 
Ett överklagat beslut ska upphävas, om 

1. det inte kommit till på lagligt sätt, 
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, 
3. det organ som fattat beslutet inte har haft rätt att gör det, eller 
4. beslutet strider mot lag eller annan författning. 

 
Om delegeringsbeslutet skrivits in i särskilt protokoll och efter protokollets justering 
tillkännagetts på välfärdsnämndens anslagstavla, räknas klagotiden 3 veckor 
(överklagningstiden) från den tidpunkt tillkännagivandet om justering av protokollet 
skett på kommunens anslagstavla.  
 
Överklagan med stöd av förvaltningslagen (FL)  
Rätt att överklaga sådana beslut har endast den som beslutet angår, det vill säga är 
part i ärendet, i motsats till vad som gäller vid beslut som överklagas enligt 
kommunallagen. 
 
FL 44 § - Ett överklagande av ett beslut ska ha inkommit till beslutsmyndigheten 
inom tre veckor från den dag då den som överklagar har tagit del av beslutet genom 
den myndigheten. Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, 
ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag beslutet 
meddelades. 
 
FL 45 § - Beslutsmyndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om 
det kommit in för sent ska myndigheten besluta att överklagandet inte får tas upp till 
prövning. 
 
FL 46 § - Om överklagandet inte avvisas ska beslutsmyndigheten skyndsamt 
överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till överinstansen. Om en 
myndighet ändrar ett beslut som har överklagats, ska den överlämna även det nya 
beslutet till överinstansen. Överklagandet ska anses omfatta det nya beslutet. 
 
Notering: Beslut som överklagas med stöd av förvaltningslagen bör därför alltid expedieras till parten med 
mottagningsbevis, som visar datum när beslutet hämtades ut och parten tog del av beslutet. Det är från 
och med det datum överklagningstiden med tre veckor börjar gälla. Om personen ärendet gäller delges 
beslutet personligen, bör denne ändå skriftligen underteckna att den mottagit beslutet. Besvärshänvisning 
för överklagan ska alltid medfölja beslutet. 
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8.4 Checklista för anmälan av delegationsbeslut till 
välfärdsnämnden: 
 
Välfärdsnämnden beslutade 2019-01-10 § 4 att samtliga beslut fattade enligt 
välfärdsnämndens delegationsordning ska redovisas vid det sammanträde som hålls 
närmast efter det att beslutet fattades.  
 
Delegationsordningens uppbyggnad 
Delegationsordningen bygger i vissa kapitel på laghänvisningarnas nummerföljd i 
kapitel och §. Vid tillägg och ändringar i delegationsförteckningen kan därför 
löpnummerföljden brytas och hamna i oordning. Varje delegation har ett specifikt 
nummer som inte kan ändras förrän hela delegationsordningen revideras, då 
delegaternas tidigare anmälda delegationsbeslut ska kunna identifieras.  
 
Anmälningarna anger även det datum som välfärdsnämnden antog 
delegationsordningen, beroende på att om man t.ex. vill kontrollera en delegats rätt 
att fatta beslut några år bakåt i tiden, måste det framgå vilken delegationsordning 
som vid den tidpunkten var gällande. Därför finns kapitlet 8.6 -Historik 
 
Delegationsanmälan ska innehålla: 
 
1. datum och § när välfärdsnämnden beslutat anta den aktuella   
    delegationsordningen (anges på 1:a sidan och i sidhuvudet),  
 
2. nummerhänvisning i delegationsordningen,  
 
3. datum när beslutet fattades,  
 
4. vad beslutet gäller (man kan ange ärendemeningen i delegationsordningen), 
 
5. vem som fattat beslutet, delegaten, 
 
6. identifikation, t.ex, diarienummer, egen löpnummerserie/år eller en 
    sammanställning/månad (om en delegat fattar en stor mängd av  
    samma typ av beslut).  
     
7. lämna redovisningen till nämndens registrator omedelbart efter att 
 beslutet fattats. Beslutet anmäls därmed vid välfärdsnämndens nästkommande  
 möte, 
 
8. gör en anteckning i diariet/akten om när delegationsbeslutet anmäldes till  
 välfärdsnämnden. 
 
 
 
Kontakta Välfärdsnämndens registrator för hjälp med registrering. 
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8.5  Lagförteckning  
  
 
AL Alkohollagen 
 Begravningslagen  
BrB Brottsbalken  
 Förordningen om offentligt biträde 
FvL Förvaltningslagen 
FB Föräldrabalken  
GDPR Dataskyddsförordningen (GDPR) 2016:679 (General Data Protektion Regulation)  
KL  Kommunallagen 
 Körkortsförordningen 
 Lag om allmänt barnbidrag  
 Lag om särskild personutredning i brottsmål 

Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) 
            Lag om god man för ensamkommande barn 
 Lag om personnamn 
 Lagen om facklig förtroendeman 
 Lagen om offentligt biträde   
LOU Lagen om offentlig upphandling 
LOV Lagen om valfrihetssystem 
LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade 
LUL Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  
LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 Lex Sarah 
 Lotterilagen 
 LSS förordningen 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
 Passlagen 
PSL Patientsäkerhetslagen 
PUL Personuppgiftslagen 
 Skadeståndslagen  
 Skuldsaneringslagen 
SFB Socialförsäkringsbalken 
SoF Socialtjänstförordningen 
SoL Socialtjänstlagen 
 Studiestödsförordningen 
TF Tryckfrihetsförordningen 
Äktb Äktenskapsbalken 
ÄB Ärvdabalken 
 
 
 
Myndighetsförkortning: 
 
IVO Inspektionen för vård och omsorg 
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8.6 Historik – Revidering, ändring, tillägg  
 
Gällande: Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2023-01-10 § 5 
Dnr VFN 2022-128 
Ändring införd enligt VFN beslut 2023-03-16 § 33 
 
____________________________________________________________ 
 
2. VFN 2023-03-16 § 33 - Tillägg och ändring samt borttagande i förordnande: 
Kapitel 6.1 Ekonomi: Nytt nr 6.1.5 omdisponering budgetram. 
Kapitel 6.2 Ekonomi och upphandling: Nr 6.2.5 avtal LoV tagits bort enl. KF beslut.  
Kapitel 2 IFO: Upphävande av förordnande för 2 personer i socialjouren. 
 
1. Delegationsordningen antagen av välfärdsnämnden 2023-01-10 § 5 ersätter: 
Välfärdsnämndens delegationsordning antagen 2022-02-17 § 15 med ändringar 
införda till och med 2022-09-22 § 65, Dnr VFN 2022-18  
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