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1 Delegering av beslutanderätt inom en nämnd 

1.1 Delegering av beslutanderätt 

Delegering av beslutanderätt innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende 

eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon som då blir delegat och därmed 

träder helt in i nämndens ställe. Det som benämns som nämnd i dokumentet 

gäller även för kommunstyrelsen. Ett beslut av en delegat ses därmed som ett 

nämndbeslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. Nämnden kan 

inte ändra ett beslut som är taget av delegaten, det finns ingen 

omprövningsmöjlighet. Nämnden kan dock när som helst återkalla 

delegationen, generellt eller i ett särskilt ärende. Nämnden kan också genom 

eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över 

ärendet och fatta beslut.  

Syftet med att delegera beslutanderätten är att avlasta nämnden från mindre 

viktiga ärenden exempelvis rutinärenden. Detta medför att den kommunala 

förvaltningen blir effektivare genom att beslutsvägarna blir kortare och 

handläggningen snabbare. 

1.2 Förutsättningar för nämndens rätt att delegera ärenden 

Delegation av ärenden inom en nämnd innebär beslut i två led. Först måste 

fullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till 

nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa 

ärenden eller ärendegrupper. Nämnden kan därefter besluta om delegation av 

denna beslutanderätt. Nämnden lämnar delegationsuppdrag genom särskilt 

beslut eller genom att fatta beslut om en delegationsordning där 

beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater.  

Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten 

ska delegeras med vissa undantag. 

Räckvidden för en nämnds delegationsbefogenhet framgår av 6 kap 34 § KL 

(se nedan) som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras. 

1.3 Ärenden som inte kan delegeras 

Nämndens beslutanderätt kan inte delegeras inom följande typer av ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet. Detta innebär nämndens övergripande ansvar för 

verksamheten. 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige eller yttranden med 

anledning av att nämndens eller fullmäktiges beslut har överklagats.  

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 

nämnden. 

5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Slutsatsen av ovan är att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som 

annars är av större vikt är inte får delegeras. Det är oftast ärenden som får 

stora konsekvenser för kommunen och där den politiska bedömningen är 

avgörande. En helt klar gräns för vad som är möjligt att delegera eller inte 

finns inte. I bedömningen kan man undersöka hur ofta ärendena 
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förekommer, hur stort det är i förhållande till budgeten, 

förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation. Det finns också en 

del ärenden, se punkten 5 ovan, där olika specialförfattningar reglerar 

delegeringsförbudet, exempelvis socialtjänstlagen. 

1.4 Delegering eller verkställighet 

Det som menas med beslut i kommunallagen kännetecknas av att 

beslutsfattaren måste göra överväganden och bedömningar och att det finns 

utrymme för alternativa lösningar. I vanliga fall kan denna typ av beslut 

överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.  

Många åtgärder som görs i den dagliga verksamheten är dock att beteckna 

som verkställighetsbeslut. Den här typen av beslut är all form av 

förberedande eller verkställande uppgifter som den en anställd utför i sitt 

dagliga arbete i tjänsten. I verkställighetsärenden baseras ställningstagandet 

på tidigare nämndbeslut, lagar, styrdokument, avtal eller liknande dokument. 

Beslut i den här typen av ärenden kan inte överklagas. Kännetecknande för 

verkställighetsärenden är att det saknas utrymme för självständiga 

bedömningar och beslutsalternativ.  

1.4.1 Exempel på verkställighetsärenden  

Gränsen mellan vad som är beslut i lagens mening och vad som är 

verkställighet kan vara svår att dra. Nedan listas några exempel på vad 

verkställighet kan innebära: 

- Avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa, 

- Tilldelning av förskole-/fritidshemsplats efter en klar turordning,  

- Inköp och upphandling inom fastställd budgetram och i enlighet med 

kommunens inköps- och upphandlingspolicy,  

- Avrop från ramavtal 

- Beslut i personalärenden enligt lagar och avtal eller kommunens 

styrdokument, 

- Personaladministration, exempelvis beviljande av semester och 

tjänstledigheter 

- Fastighetsförvaltning exempelvis löpande underhåll och reparationer 

av kommunens fastigheter 

- Mindre organisationsförändringar 

1.5 Delegation av rätt att överklaga 

Beslut att överklaga en dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, 

liksom beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade 

beslutet i sig är möjligt att delegera. Ett bemyndigande ska vara försett med 

förbehållet, att vad gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda 

får delegationen inte omfatta ärenden av principiell betydelse eller annars av 

större vikt.  

1.6 Beslut utan delegationsuppdrag 

Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegationsuppdrag kan ett 

sådant beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet 

inte kan sägas existera i kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli 

civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro och det rör 
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civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet 

via allmän domstol.  

1.7 Till vem kan nämnden delegera beslutanderätten 

En nämnd kan delegera sin beslutanderätt till:  

- ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden  

- en ledamot eller ersättare i nämnden  

- en anställd hos kommunen  

Det är inte tillåtet att delegera beslutanderätt till:  

- flera anställda i grupp  

- till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad 

delegation 

- anställd i kommunalt bolag 

Nämnden kan inte heller delegera ett helt verksamhetsområde till ett utskott 

eftersom utskottet då förvandlas till en nämnd. 

1.8 Vidaredelegering 

Nämnden kan ge förvaltningschef/verksamhetschef rätt att vidaredelegera 

sina delegeringsbeslut till annan tjänsteman, detta kallas för 

vidaredelegation. En förutsättning för vidaredelegation är att nämnden tagit 

beslut om att tillåta detta. Det ska även tydligt framgå av 

delegationsordningen vem som har fått beslutanderätten. Beslut som fattats 

p.g.a. vidaredelegation ska anmälas till förvaltningschefen. Någon uttrycklig 

skyldighet för förvaltningschefen att anmäla dessa beslut till nämnden 

föreligger däremot inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som villkor 

för delegeringen. 

1.9 Delegation av beslutanderätten i brådskande ärenden där 
nämndens avgörande inte kan avvaktas  

En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i nämnden att 

besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 

avvaktas. Det rör sig alltså här om ärenden som absolut måste avgöras. Vilka 

beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte 

av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse ska 

anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna typ av beslut anses som 

ett beslut som fattats av nämnden.  

1.10 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. Inför 

nämndens sammanträde görs en sammanställning över delegationsbeslut, 

som fattats sedan föregående sammanträde. Sammanställningen delges 

nämnden för godkännande. Godkännandet innebär att nämnden godkänner 

anmälan av fattade beslut, inte att nämnden ska godkänna besluten i sig. 

Anmälan av delegationsbeslut kan kompletteras med en muntlig 

föredragning om det är något ärende som nämnden bedömer som särskilt 

intressant. 

Förutom att nämndens informations- och kontrollbehov ska tillgodoses, har 

anmälan också betydelse för beslutets laga kraftvinnande. Ett beslut vinner 

nämligen laga kraft tre veckor efter att det tillkännagavs på kommunens 
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anslagstavla att det protokollförda beslutet justerats.  Det finns därmed två 

möjligheter för delegaten att få sitt beslut att vinna laga kraft, antingen kan 

delegaten skriva ett särskilt protokoll över beslutet som anslås eller räknas 

klagotiden från den dag, då anslag skedde om justering av protokollet från 

det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos nämnden. 

1.11 Överklagande av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt som beslut som är tagna av 

nämnden. 

1.11.1 Överklagande med stöd av kommunallagen 

Varje medlem i en kommun har rätt att överklaga kommunens beslut i 

enlighet med 10 kapitlet i kommunallagen. Delegationsbeslut som är fattade 

i enlighet med kommunallagen kan överklagas genom laglighetsprövning. 

Prövningen innebär att pröva om beslutet tillkommit på rätt sätt eller om 

beslutet innebär att kommunen har överskridit sina befogenheter. 

Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den tidpunkt då 

protokollet från det sammanträdet då beslutet anmäldes är justerat och 

anslaget på kommunens anslagstavla. 

1.11.2 Överklagande med stöd av förvaltningslagen 

Beslut mot enskild (myndighetsutövning) kan, med stöd av 

förvaltningslagen, överklagas av den som är part i beslutet och om beslutet 

går emot den som det berör, förvaltningsbesvär. På dessa 

delegationsbesluten ska även en besvärshänvisning göras där det framgår hur 

överklagan ska ske, inom vilken tid och var överklagan ska sändas. 

Överklagan ska ha inkommit till den beslutande myndigheten senast tre 

veckor från den dag då den berörda parten fått del av beslutet. 

1.12 Bemyndiganden 

Förutom att ge delegation att fatta beslut behöver kommunfullmäktige eller 

nämnden bemyndiga förtroendevalda eller tjänstemän att teckna kommunens 

firma 
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2 Delegerade ärenden 

2.1 Allmänna ärenden och juridiska frågor 

2.1.1 Brådskande ärenden 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentarer/ 
lagrum 

2.1.1.1 Brådskande ärenden Ordförande Vice ordf 6 kap 39 § KL 

 

2.1.2 Utlämnande av allmän handling 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentarer/ 
lagrum 

2.1.2.1 Beslut att inte lämna ut allmän 
handling 

Vchef Stf  

2.1.2.1 Yttrande vid överklagande av 
beslut att inte lämna ut allmän 
handling 

Vchef Stf  

 

2.1.3 Föra kommunens talan 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentarer/ 
lagrum 

2.1.3.1 Utse ombud och utfärda fullmakt 
att föra nämndens talan i mål och 
ärenden inför domstolar och 
myndigheter 

Vchef Stf  

2.1.4 Avtal 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentarer/ 
lagrum 

2.1.4.1 Träffa avtal och underteckna 
tillhörande handlingar inom 
nämndens verksamhetsområde 
(rätt att teckna firma) 

Vchef Stf Kontrasigneras av 
KC. 

2.1.4.2 Antagande av anbud och 
tecknande av avtal gällande 
upphandling av varor och tjänster 
mellan 100 000 kr och upp till 28 
% av tröskelvärdet inom 
styrelsens verksamhetsområde 
(direktupphandling) 

Budget-
ansvarig 
 
 

Stf Dokum.plikt enl 
LOU  
 
I samråd med 
upphandl.-
strateg 

2.1.4.3 Antagande av anbud och 
tecknande av avtal gällande 
upphandling av varor och tjänster 
över tröskelvärdet inom styrelsens 
verksamhetsområde 

V.chef Stf  

2.1.4.4 Antagande av anbud och 
tecknande av avtal gällande 
kommunövergripande 
upphandlingar. 

V.chef Stf  

2.1.4.5 Rätt att föra kommunens talan i 
ärenden och mål rörande 
upphandling vid allmän domstol 
eller förvaltningsdomstol 

Upphandl.- 
strateg 

Ekonomi- 
chef 

I samråd med 
kommunjurist 

Inköp under 100 000 kr samt avrop på befintliga ramavtal betraktas som 
verkställighetsbeslut och behöver ej anmälas som delegerade beslut. 
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2.1.5 Arkiv 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentarer/ 
lagrum 

2.1.5.1 Dokumenthanteringsplan – 
ändringar som inte påverkar 
gallringstiden 

Vchef Stf  

 

2.1.6 Behandling av personuppgifter 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentarer/ 
lagrum 

2.1.6.1 Behandling av personuppgifter Vchef Stf GDPR 

2.1.7 Juridiska frågor 

Nr Ärendetyp Delegat Komm. Lagrum 

2.1.7.1 Beslut att föra talan i ärenden 
eller mål vid allmän domsstol el. 
förvaltningsdomstol 

Vchef  10 kap 2§ SoL 

2.1.7.2 Utse ombud att föra nämndens 
talan 

Vchef  10 kap 2§SoL 

2.1.7.3 Beslut ifall omprövning ska ske Delegat i 
urspr.beslut 

 27§ FvL 

2.1.7.4 Omprövning av beslut o yttrande i 
ärenden där utsprungsbeslut 
fattats av delegat 

Delegat i 
urspr.beslut 

 27§ FvL 

2.1.7.5 Prövning av att överklagande 
skett i rätt tid, avvisning av över-
klagande som kommit in för sent 

Delegat i 
urspr.beslut 

 24§ 1 st FvL 

2.1.7.6 Överklagande o yrkande om 
inhibition när förvalt.rätt el 
kammarrätt ändrat nämndens 
beslut som ursprungligen fattats 
av delegat samt avgivande av 
yttrande i SoL-, LVU- och LVM-
ärenden där ursprungsbeslut 
fattats av delegat 

Delegat i 
urspr.beslut 

Beslut avser 
inte mynd.-
utövning mot 
enskild i 
ärende av 
principiell 
beskaffenhet 
el annars av 
större vikt 

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

2.1.7.7 Överklagande o yrkande om 
inhibition när förv.rätt el 
kammarrätt ändrat nämndens 
beslut o detta beslut urspr. fattats 
av delegat samt avgivande av 
yttrande i LSS-ärende  

Delegat i 
urspr. beslut 

 27§ LSS, 6 kap 
33§ o 34 § 3KL 

2.1.7.8 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till förv.rätt 
o kammarrätt i SoL- ,LVU och 
LVM-ärenden  

Avd.chef  10 kap 1-2§§ 
SoL,6 kap 
36§KL  

2.1.7.9 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltn.rätt och kammarrätt iLSS-
ärenden  

Omr. chef Se 8.8 27§LSS, 6 kap 
36§ KL 

2.1.7.10 Avvisande av ombud Utskott  9§ FvL 

2.1.7.11 Yttrande till åklagare vid åtals-
prövning 

1 socialsekr  46§ LVM 

2.1.7.12 Yttrande till åklagarmyndigheten 1 socialsekr  11§ 1 st Lag m 
särsk.bestämme
lser om unga 
lagöverträdare 

2.1.7.13 Yttrande till åklagarmyndigheten 
med anl av ev.utredning betr 
misstänkt under 15 år 

1 socialsekr  33§ jfr m 31§ 
LUL 
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2.1.7.14 Begäran hos åklagare om 
föreande av bevistalan 

1 socialsekr  37§ LUL 

2.1.7.15 Lämnande av upplysningar o 
förslag på åtgärder till åklagaren 

1 socialsekr  6§ Lag 
(1991:204) om 
särskild 
personutredn i 
brottmål m.m. 

2.1.7.16 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till domstol 

1socialsekr  6§ Lag 
(1991:204) om 
särskild 
personutredn i 
brottmål m.m. 

2.1.7.17 Lämnande av upplysningar och 
förslag på åtgärder till 
frivårdsmyndigheten 

1 socialsekr  6§ Lag 
(1991:204) om 
särskild 
personutred i 
brottmål m.m. 

2.1.7.18 Yttrande till allmän domstol när 
den som begått brott kan bli 
föremål för LVM-vård 

1 socialsekr  31 kap 2§ 1 st 
Brb 

2.1.7.19 Anmälan om behov av offentligt 
biträde 

1 socialsekr  33§ jft m 31 § 
LUL 
 

2.1.7.20 Yttrande över ansökan om 
rättshjälp genom offentl.biträde 
samt yttrande över 
kostnadsräkning 

1 socialsekr Se 8.15 3§lag om offentl 
biträde, 7§ 
förordn.om 
offentl biträde 

2.1.7.21 Yttrande enl namnlagen 1 socialsekr  45 o 46 §§ 
namnlagen 

2.1.7.22 Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande 
      -Vid samtycke 

- ej samtycke 
 

Återkallelse av medgivande till 
adoption 

 
 
Socialsekr 
Utskott 
 
Utskott 

SKL cirkulär 
1997:79 

6 kap 14§SoL 
 
 
 
 
6 kap 13§ SoL 

2.1.7.23 Yttrande i körkortsärende Socialsekr  3 kap 8§ o 5 kap 
2§ körkorts-
förordn. 

2.1.7.24 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

1 socialsekr  3§ 2 st pass-
förordningen 

2.1.7.25 Yttrande om äktenskapsdispens Socialsekr  15 kap 1§ ÅB 

 Yttrande om förordn av god man 
el.förvaltare för någon som har 
fyllt 16 år 

Socialsekr  11 kap 16§ 2 st 
FB 

2.1.7.26 Yttrande om värdeautomatspel Utskott  44§ lotterilagen 

2.1.7.27 Upplysningar i vapenärenden Socialsekr Får end 
lämnas ut 
om enskild 
har samtyckt 

 

2.1.7.28 Dödsboanmälan 1 socialsekr Tingsrätt ska 
underrättas 
vem som är 
delegat 

20 kap 8a§ ÄB 

2.1.7.29 Beslut att ordna gravsättning 1 socialsekr 
Omr.chef 

Kommunen 
har rätt till 
ersättning 
för kostnad 
av dödsboet 

5 kap 21 
Begr.lagen 

2.1.7.30 Yttrande till tillsynsmyndighet Utskott Tillsyns-
myndighet 
är IVO, JO 
och JK i 
första hand 

13 kap 2§ SoL 
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bör nämnd 
avge 
yttrande pga 
ärendets 
principiella 
betydelse 

2.1.7.31 Anmälan till socialstyrelsen om 
missförhållande i enskild 
verksamhet 

Utskott  13 kap 5§SoL 

2.1.7.32 Beslut om polisanmälan vid 
misstanke om brott mot underårig 
samt vissa grövre brott 

Områdeschef Avser 
misstanke 
om brott enl 
BrB 3,4 o 6 
kap som 
föreskrivet 
lindrigare 
straff än 
fängelse i 2 
år. 

12 kap 10§SoL 

2.1.7.33 Beslut om polisanmälan ang brott 
mot den egna verksamheten 
(ek.bistånd, avgifter m.m.) 

Utskott Vid 
brådskande 
ärenden 
arbetslednin
g 

12 kap 10§SoL 
10 kap 2 § OSL 

2.1.7.34 Uppgiftslämnande till smittskydds-
läkare 

MAS  29§ 
smittskydds-
lagen 
 

2.1.7.35 Anmälningsskyldighet enl 
smittskyddslagen 

MAS  31§ 1 st 
smittskydds-
lagen 

 

2.2 Arbetsgivarärenden 

2.2.1 Anställning m.m. 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentarer/ lagrum 

2.2.1.1 Anställning av vchef KC  I samverkan med HR chef 

2.2.1.2 Tillfälligt förordnande av 
vchef 

KC Stf KC I samverkan med HR chef 

2.2.1.3 Anställning av områdeschef Vchef Stf  I samverkan med HR chef 

2.2.1.4 Förflyttning/omplacering 
områdeschef 

Vchef Stf  I samverkan med HR chef 

2.2.1.5 Beslut om arbetstagares 
kvarstående i tjänst efter 
uppnådd pensionsålder 

Vchef Stf I samverkan med HR chef 

 

2.2.2 Anställnings upphörande* 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentarer/ lagrum 

2.2.2.1 Uppsägning av vchef KC  I samverkan med HR chef 

2.2.2.2 Varsel om uppsägning och 
uppsägning av 
områdeschef 

Vchef Stf  I samverkan med HR chef 
 
 

2.2.2.3 Avsked av vchef KC  I samverkan med HR chef 

2.2.2.4 Avsked av områdeschef Vchef Stf  I samverkan med HR chef 

2.2.2.5 Beslut om avstängning eller 
andra disciplinära åtgärder 

Vchef * Stf  I samverkan med HR chef 

* Överenskommelse i ekonomiska förhållanden och annan erforderlig åtgärd 

i samband med anställnings upphörande vid övertalighet eller organisations-

förändring lyfts via nämnden till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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2.2.3 Förhandlingar 

Nr Ärendetyp Delegat Ersättare Kommentarer/ lagrum 

2.2.4.1 Beslut om 
avgångsförmåner och 
särskild avtalspension 

Vchef Stf KC I samverkan med HR chef 

2.2.4.2 MBL § 10, rätts- och 
intressetvister samt 
tecknande av lokala 
kollektivavtal 

HR-chef KC  

2.2.4.3 Beslut om skyddsarbete i 
samband med stridsåtgärd 

HR-chef KC  

2.2.4.4 Beslut om att ingå lokalt 
kollektivavtal inom flera 
verksamhetsområden 

HR-chef KC  

 

 

2.3 Individ och familjeomsorg 

Nr Ärendetyp Delegat Komm. Lagrum 

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

Utskott  6 kap 6§SoL  

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

Utskott  6 kap 8§ SoL 

2.3.3 Vägran att samtycke till att 
adoptionsförfarande får fortsätta 

Utskott  6 kap 14§ SoL 

2.3.4 Beslut om att föra talan hos 
länsrätt om återkrav 9 kap 1§SoL  

Utskott  9 kap 3§ SoL 

2.3.5 Beslut om ansökan hos länsrätt 
om vård enligt LVU 

Utskott  4§ LVU 

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

Utskott  11 § 1 st LVU 

2.3.7 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn och 
ungdomar under 20 år 

Utskott Möjlighet för 
ordförande 
att fatta 
beslut 

6 § 1 st LVU 

2.3.8 Beslust om att den unge får vistas 
i sitt eget hem under vårdtiden 

Utskott  11§ 2 st LVU 

2.3.9 Övervägande om vård med stöd 
av 2§ LVU fortfarande behövs 

Utskott  13§ 1o2st LVU 

2.3.10 Prövning om vård med stöd av 3§ 
LVU ska upphöra 

Utskott  13§ 1o3st LVU 

2.3.11 Övervägande om beslut om 
umgänge el. hemlighållande av 
vistelseort enl 14§ 2st 1o2 
fortfarande behövs 

Utskott Övervägand
e var 3:e 
månad 

14§ 3st LVU 

2.3.12 Beslut om att vården ska upphöra Utskott  21§ 1st LVU 

2.3.13 Beslut om regelbunden kontakt m 
utsedd kontaktperson el. 
behandling i öppna former 

Utskott  22§ 1st LVU 

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

Utskott Omprövning 
var 6:e 
månad 

22 §  st LVU 

2.3.15 Beslut om förebyggande insats 
enl 22§ 1 st LVU ska upphöra 

Utskott  22 § 3st LVU 
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2.3.16 Ansökan hos länsrätt om 
flyttningsförbud 

Utskott  24§ LVU 

2.3.17 Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

Utskott  26§ 1st LVU 

2.3.18 Beslut om flyttningsförbud ska 
upphöra 

Utskott  26§ 1st LVU 

2.3.19 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud Utskott  27§ 1st LVU 

2.3.20 Beslut att begära polishand-
räckning för att genomföra läkar-
undersökning 

Utskott  43§ 1st LVU 

2.3.21 Beslut att begära polis-
handräckning för genomföra 
beslut om vård el. 
omhändertagande med stöd av 
LVU 

Utskott  43§ 2st LVU 

2.3.22 Beslut om ansökan hos länsrätt 
om vård enl LVM 

Utskott  11§ LVM 
 
 

2.3.23 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av missbrukare 

Utskott  13§ LVM 

2.3.24 Beslut i ärenden om 
försörjningsstöd 

a) enl riksnorm o.riktlinjer 
 

b) över riksnorm o. riktlinjer 
c) villkor om praktik el. 

kompetenshöj.åtgär 
d) vägrande av 

el.nedsättning av fortsatt 
försörj.stöd 
 

 
 
Socialsekr 
 
Utskott 
Socialsekr 
 
Socialsekr 
  
 

  
 
4 kap 1§ SoL 
4 kap 2§ SoL 
4 kap 4§ SoL 
 
4 kap 5§ SoL  

2.3.25 Beslut att återkräva ek.bistånd enl 
4 kap 1§ SoL 

Utskott  9 kap 1-2§SoL 

2.3.26 Beslut om bistånd i form av 
förvaltning av egna medel 

Socialsekr  4 kap1§ SoL  

2.3.27 Hyresskulder max10.000kr 

 
 
 
Mer än 10.000kr 

Socialsekr 
 
Utskott 

 4 kap1§SoL 

2.3.28 Elskulder en månadsavgift 

 
 
 
Mer än en månadsavgift 

Socialsekr   
 
Utskott 

 4 kap 2§SoL 

2.3.29 Övriga skulder upp till 10.000kr 

 
 
 
Mer än 10.000kr 

1 social.sekr   
 
 
Utskott 

 4 kap 2§SoL 

2.3.30 Socialt kontrakt max 12 mån Utskott  4 kap 2§SoL 

2.3.31 Hyresgaranti 1 social.sekr  4 kap 2§SoL 

2.3.32 Beslut om hjälp i hemmet 
(hemtjänst) 

Socialsekr  4 kap 1§SoL 

2.3.33 Beslut om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader och utgifter i 

omedelbar anslutning till dödsfallet samt 
villkor om återbetalning 

Socialsekr  4 kap 2§SoL 

2.3.34 Beslut om bistånd barn o ungdom 
i form av vård i familjehem 
(placering/omplacering) 

Utskott  4 kap 1§ SoL 

2.3.35 
 
 

Beslut om vistelse i jourhem el. 
akuthem för barn o ungdom 
återrapport nästkommande Au/nämnd 

1 social.sekr  4 kap 1§ SoL 
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2.3.36 Beslut om bistånd åt barn o 
ungdom i form av vård i hem för 
vård el. boende HVB 
(placering/omplacering) 

Utskott  4 kap 1§ SoL 

2.3.37 Beslut om ekonomiskt bistånd åt 
barn o ungdom i samband med 
placering, omplacering el. flyttning 
från familjehem el. hem för vård 
el.boende 

Utskott  4 kap1§SoL 

2.3.38 Beslut om bistånd åt vuxna i form 
av vård i hem för vård el. boende 
el. i familje-hem 
(placering/omplacering) 
 
-tillfällig vistelse max 3mån 

Utskott 
 
 
 
 
1social.sekr 

 4 kap1§SoL 

2.3.39 Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode o omkostnads-

ersättning) 
-enl riktlinjer 
-utanför riktlinjer 

 
 
 
1social.sekr 
Utskott 

  

2.3.40 Beslut om extra kostnad vid 
placering 
Max 10 000 kr 
Över 10 000 kr 

 
 
1 socialsekr 
Utskott 

 4 kap1§SoL 

2.3.41 Beslut om bistånd i form av 
förordnande o upphörande av 
kontaktperson/familj 
-ersättning för kostnad för sådan 
åtgärd 

 
Social.sekr 
 
1 social.sekr 
 

 4 kap 1§ SoL 

2.3.42 Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsats av föräldra- och 
familjestöd 

Social.sekr  4 kap 1§ SoL 

2.3.43 Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsats för missbrukare 

Social.sekr  4 kap 1§ SoL 

2.3.44 Beslut om upphörande av 
biståndsinsats 4 kap 1§SoL 

Social.sekr  4 kap 1§ SoL 

2.3.45 Beslut om upphörande av 
biståndsinsats enl 4 kap 1§ SoL 
trots att den enskilde önskar 
fortsatt insats 

Utskott  4 kap 1§ SoL 

2.3.46 Beslut om placering av 
ensamkommande barn och 
ungdomar i avvaktan på utredning 
enl 11 kap 1§ SoL 
-vid stödboende/HVB-hem enl 
avtal om abonnemangs-platser 
-vid stödboende/HVB-hem utanför 
avtal om abonnemangsplatser 
-placering på kommunens interna 
HVB-hem 

 
 
 
 
Socialsekr 
 
Avd-chef 
 
Avd-chef 

 4 kap 1§ SoL 
 
 
 
 
 
 
 
SoO 160616 
§69 

2.3.47 Beslut om tillfällig placering av 
ensamkommande barn i 
nätverkshem i avvaktan på 
utredning enl 11 kap 1§ SoL samt 
familjehemsutredning 

Avd-chef  4 kap 1§ SoL 

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

Socialsekr  8 kap1§1stSoL  
6 kap1§SoF 
Cirkulär 08:81 
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2.3.49 Beslut om ersättning för uppehälle 
(egen avgift) vid stöd och 
hjälpinsatser av behandlings-
karaktär när bistånd ges i form av 
plats i hem för vård eller boende i 
familjehem (vuxna) 

Socialsekr  8 kap1§1stSoL 
6 kap 1§ SoF 

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

Socialsekr  4§3st Lag om 
allmänt barn-
bidrag 

2.3.51 Beslut om att underrätta 
försäkringskassa om att nämnden 
ska uppbära folkpension och 
barntillägg 

Socialsekr  1-3§§ kungör-
else(1962:393) 
om rätt för 
kommun el. annan 
att uppbära folk-
pension 

2.3.52 Beslut om anmälan till 
försäkringskassa om att nämnden 
ska uppbära sjukpenning för den 
som bereds vård i hvb-hem eller 
familjehem enl SoL som ger vård 
o behandling åt missbrukare av 
alkohol / narkotika 
 

Socialsekr  3 kap 15§ AL 
 

2.3.53 Beslut om att underrätta 
försäkringskassa om att nämnden 
ska uppbära ersättning enl AFL 

Socialsekr  17 kap 1§ AFL 
33§ SoL 

2.3.54 Beslut om att föra talan om 
ersättning hos länsrätt om 
återkrav enl 9 kap 2§ o 8 kap 1§ 
SoL 

1socialsekr  9 kap 3§1 st 
SoL 

2.3.55 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet enl 9 kap   
1-2§§ o 8 kap 1§ SoL  
 

Socialsekr  9 kap 4§ SoL 

2.3.56 Beslut om att inleda utredning 
(barn) 

Socialsekr  11kap 1o2§§ 
SoL 
 

2.3.57 Beslut om att inleda utredning 
(vuxna) 

Socialsekr  Socialstyr.allm 
råd 1994:3 

2.3.58 Beslut om att utredning inte ska 
inledas el att inledd utredning ska 
läggas ned (barn o vuxna) 

1socialsekr 
Social-
sekreterare 
med 
samordnings 
ansvar. 

 11kap 2§SoL  

2.3.59 Förlängd utredningstid i ärenden 
som rör barn 

Utskott  11kap 2§SoL  

2.3.60 Beslut om att utredning inte ska 
föranleda åtgärd 

1 socialsekr  11 kap 2§SoL  

2.3.61 Beslut om framställning om 
överflyttning av ärende till annan 
kommun 

Utskott  Även LVU och 
LVM-ärenden 

2.3.62 Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare som 
tidigare varit familjehems-förälder 

Utskott  16 kap 11§SoL 
Särsk. avtal bör 
ingås mellan 
nämnd o de nya 
vårdn.havarna  

2.3.63 Beslut i fråga om mot-tagande av 
ärende från annan kommun 

Utskott  2 kap 10§ SoL 
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2.3.64 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov av 
god man/förvaltare 

1 socialsekr  SoF 
Ansökan om 
överflyttning av 
vårdnaden 
beslutas av 
socialnämnd 

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

1 socialsekr  SoF 

2.3.66 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om förhållande 
betr förvaltning av underårigs 
egendom 

1 socialsekr  SoF 

2.3.67 Framställan till domstol om behov 
av målsägande-biträde för 
underårig 

Socialsekr  SoF 

2.3.68 Beslut om korttidsboende för barn 
enl SoL.  
Förtydligande 2021-03-09 

1 socialsekr  4 kap 1§ SoL 
 

2.3.69 Skuldsanering 
Socialnämnden ska till 
Kronofogdemyndigheten eller en 
domstol som handlägger ett 
ärende om skuldsanering på 
begäran lämna uppgifter om 
gäldenärens personliga och 
ekonomiska förhållanden som är 
av betydelse för prövningen av 
ärendet 

Socialsekr 
eller 
handläggare 
budget- och 
skuldrådgivn. 

 59§ SksanL 

 

2.4 Vård enligt LVU 

Nr Ärendetyp Delegat Komm. Lagrum 

2.4.1 Begäran om förlängd tid för 
ansökan om vård 

Avd.chef  8§ LVU 

2.4.2 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enl 6§ LVU ska 
upphöra 

Ordförande  9§ 3st LVU 

2.4.3 Beslut rörande den unges 
personliga förhållande i den mån 
beslutet inte är att hänföra till 11§ 
1o2 st LVU 

Socialsekr  11§ 4st LVU 
Ex kortare 
vistelse utom 
fam.hem el. 
HVB-hem 

2.4.4 Beslut om hur rätt till umgänge 
med den unge ska utövas 
-när överenskommelse inte kan 
nås med förälder el. 
vårdnadshavaren 
 
-när överenskommelse inte kan 
nås med föräldrer el. 
vårdnadshavren och i avvaktan 
på utskottets beslut 

 
 
 
 
Utskott 
 
 
1socialsekr 
 

  
 
 
 
14§ 2st 1 LVU 
 
 
14§ 2st 1 LVU 

2.4.5 Beslut att begära polis-
myndighetens biträde för att 
genomföra beslut om vård el. 
omhändertagande med stöd av 
LVU 

Avd.chef  43§ 2p LVU 
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2.4.6 Beslut om att den unges 
vistelseort inte ska röjas för 
föräldern el. vårdnadshavaren 
 
-i avvaktan på utskottets beslut 

Utskott 
 
 
 
1 socialsekr 

 14§ 2st 2 LVU 
 
 
 
 
14§ 2st 2 LVU 

2.4.7 Beslut om att tillfälligt 
flyttningsförbud enl 27§ LVU ska 
upphöra 

Ordförande  30§ 2st LVU 

2.4.8 Beslut om den unges umgänge 
med förälder el. andra 
vårdnadshavare efter beslut om 
flyttningförbud el. tillfälligt 
flyttningsförbud när 
överenskommelse inte kan nås 

Utskott  31§ LVU 

2.4.9 Beslut om läkarundersökning, att 
utse läkare samt plats för 
undersökningen 

1socialsekr  32§ 1st LVU 

2.4.10 Beslut om utreseförbud och 
barnäktenskapsbrott mm. 

Ordförande i SN 
Utskott 

 31a§ LVU 

 

2.5 Vård enligt LVM 

Nr Ärendetyp Delegat Komm. Lagrum 

2.5.1 Beslut om att utredning inte ska 
inledas el. att påbörjad utredning 
ska läggas ned alt. Övergå i en 
utredning enl 11 kap 1§ SoL  

Socialsekr  7§ LVM 

2.5.2 Beslut om vilken tjänste-man som 
ska vara kontaktman och svara 
för kontakterna med miss-
brukaren och olika vård-givare 

Socialsekr  8§ LVU 

2.5.3 Beslut om läkar-undersökning 
samt utse läkare för 
undersökningen 

Socialsekr  9§ LVM 
Beslut om 
läkarundersöksk
a fattas o sådan 
inte är 
uppenbart 
obehövlig 

2.5.4 Beslut om att begära polis-
handräckning för att föra en 
missbrukare till läkar-
undersökning 

1 socialsekr  45§ 1LVM 

2.5.5 Beslut om att begära polis-
handräckning för inställelse vid 
vårdinstitution 

1 socialsekr  45§ 2 LVM 

2.5.6 Beslut om ersättning till 
kommunen för uppehälle vid stöd 
och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär när bistånd 
ges i form av plats vid hvb-hem 
el.boende i familjehem (vuxna) 

Socialsekr  8 kap 1§ SoL 
och SoF  
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2.6 Föräldrabalken 

Nr Ärendetyp Delegat Komm. Lagrum 

2.6.1 Godkännande av faderskaps-
bekräftelse 

Assistent 
IFO/ 
Socialsekr 
Behandlare 

 1 kap 4§ FB 

2.6.2 Beslut om att inleda utredning om 
fastställande av faderskap när 
dom el. bekräftelse finns och 
faderskap kan ifrågasättas 

1 socialsekr  
 

 2 kap 1§ FB 

2.6.3 Beslut om att återuppta nedlagd 
utredning 

1 socialsekr  2 kap 1§ FB 

2.6.4 Beslut om att inleda utredning om 
någon annan man än den som är 
gift med barnets mor kan vara far 
till barnet 

1 socialsekr/ 
Integrsamord 
 

 2 kap 9§ FB 

2.6.5 Beslut att väcka och föra talan i 
mål om faderskap 

1 socialsekr  3 kap 5§ och 6§ 
2 st FB 

2.6.6 Lämnande av upplysning till 
tingsrätt i vårdnads- och 
umgängesmål1 

Socialsekr  6 kap 19§ FB 

2.6.7 Lämnande av upplysning inför 
interimistiskt beslut i tingsrätt 

Socialsekr  6 kap 20§ FB 

2.6.8 Beslut att utse utredare i 
vårdnads- och umgängesärenden 

1 socialsekr  6 kap 19§ 2stFB 

2.6.9 Beslut om anmälan till över-
förmyndaren om behov av god 
man /förvaltare 

1 socialsekr  42§ 2st SoF 

2.6.10 Beslut om anmälan till över-
förmyndaren om att behov av 
förvaltare inte längre föreligger 

1 socialsekr  42§ 2st SoF 

2.6.11 Beslut att godkänna avtal om 
vårdnad, boende och umgänge 

1 socialsekr  6 kap 6§ 14a§ 
2st 15§ FB 
Cirk. 1998:174 
SN§13.99 

2.6.12 Beslut att ej godkänna föräldrars 
avtal om vårdnad och umgänge 

1 socialsekr  6 kap 6§ 14a 2st 
15§ FB 
 

2.6.13 Beslut i vissa frågor om vård av 
barn där endast en av barnets 
vårdnadshavare samtycker till 
vården 

Utskott  6 kap §13a 

 

 

2.7 Omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt hälso- och 
sjukvård 

Nr Ärendetyp Delegat Komm. Lagrum 

2.7.1 Beslut om bistånd i form av hjälp i 
hemmet 

Socialsekr   

2.7.2 Beslut om bistånd i form av 
särskilt boende för service och 
omvårdnad av äldre 
Inom kommunen 
Utanför kommunen 

 
 
 
1 Socialsekr 
Utskott 

 4 kap 1§ SoL 

2.7.3 Beslut med anl av ansökan enl 2 
kap 3§ SoL om insatser enl 4 kap 
1§ SoL  

Socialsekr  2 kap 3§ o 4 kap 
1§SoL  

2.7.4 Beslut om bistånd i form av 
korttidsplats 

Socialsekr  4 kap 1§ SoL 
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2.7.5 Beslut om bistånd i form av plats i 
dagverksamhet 

Socialsekr  3kap 1§ SoL 
 

2.7.6 Utfärdande av tandvårdsintyg och 
munhälsovårdsbedömning 

Socialsekr   8 a§Tandvårds-
lagen  

2.7.7 Beslut om ledsagarservice och 
bistånd i form av kontaktperson 

Socialsekr  4 Kap 1§ SoL 

2.7.8 Beslut om nedsättning av eller 
befrielse från avgift inom äldre- 
och handikappområdet 

Avgifts-
handläggare 

 8 kap 2§ SoL 

2.7.9 Jämkning och beslut om avgift för 
hemtjänst, service, omvårdnad 
samt boende 

Avgifts-
handläggare 

 8 kap 2§ SoL 

2.7.10 Undertecknande av hyreskontrakt 
särskilt boende 

Avgifts-handl  So 2016-09-08 
§85 

2.7.11 Beslut om köp av plats i annan 
kommun eller hos annan vård-
givare 

Utskott  Lagen om 
offentlig upp-
handling 

2.7.12 Beslut om framställning om över-
flyttning av ärende till nämnd i 
annan kommun 

Utskott  2a kap10 § SoL 

2.7.13 Beslut om mottagande av ärende 
från annan kommun 

Socialsekr  2a kap 10§ SoL 

2.7.14 Beslut om anmälan till överför-
myndaren om behov av god man 
/förvaltare 

1 Socialsekr  SoF 

2.7.15 Beslut om anmälan till överför-
myndaren om att behov av 
förvaltare inte längre föreligger 

1 Socialsekr  SoF 

 

 

 

 

 

2.8 LSS samt hälso- och sjukvård 

Nr Ärendetyp Delegat Komm. Lagrum 

2.8.1 Beslut om personkretstillhörighet Socialsekr  Beslut om 
personkretstill-
hörighet fattas inte 
särskilt utan är en 
del av beslut om 
insats enl 9§ LSS 

2.8.2 Beslut om personlig assistent Utskott  7§ 9§ 2 LSS 

2.8.3 Beslut om ekonomiskt stöd för att 
bekosta personlig assistent vid 
tillfälligt utökade behov 

1 Socialsekr  Se 6.15 

2.8.4 Beslut om ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för personlig 
assistent 

Utskott  7§ 9§ 2 LSS 
 
 

2.8.5 Beslut om ledsagarservice Socialsekr  7§ 9§ 3 LSS 

2.8.6 Beslut om biträde av 
kontaktperson 

Socialsekr  7§9§ 4 LSS 

2.8.7 Beslut om avlösareservice i 
hemmet 

Socialsekr  7§9§ 5 LSS 

2.8.8 Beslut om korttidsvistelse utanför 
det egna hemmet 
Inom kommunen 
Utanför kommunen 

 
 
1 Socialsekr 
Utskott 

 7§9§ 6 LSS 

2.8.9 Beslut om korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför 

 
 
 

 7§9§ 8 LSS 
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det egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt lov 
Inom kommunen 
Utanför kommunen 

 
1 Socialsekr 
Utskott 

2.8.10 Beslut om boende i familjehem för 
barn och ungdomar 

Utskott  7§9§ 8 LSS 

2.8.11 Beslut om boende i bostad med 
särskild service för barn o 
ungdomar 
-Inom kommunen 
-Inom huvudman 

Utskott  7§9§ 8 LSS 
 
OBS lag om offentl 
upphandl LOU 

2.8.12 Beslut om boende för vuxna i 
bostad med särskild service etc 
-inom kommunen 
-utom kommunen 

 
 
Socialsekr 
Utskott 

 7 § 9 § 9 LSS  
Obs lag om offentl 
upphandl LOU 

2.8.13 Beslut om daglig verksamhet för 
personer i yrkesverksam ålder 
som saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig 

Socialsekr 
 

Person-
krets 1 o 
2 

7 § 9 § 10 LSS 

2.8.14 Beslut om att utbetala 
assistansersättning till annan 
person än den som är berättigad 
till insats 

Omr.chef  11§LSS 

2.8.15 Beslut om upphörande a insats 
enligt LSS 

Socialsekr 
 

  

2.8.16 Beslut om återbetalnings-
skyldighet 

Utskott  12 § LSS 

2.8.17 Förhandsbesked om rätt till insats 
enl LSS för person som inte är 
bosatt i kommunen  

1 Socialsekr 
 

 16 § 2 st LSS 

2.8.18 Beslut om att utreda behovet för 
enskild på tillf.besök i kommunen 
och besluta om insats enl LSS 

Socialsekr 
 

 16 § 3 st LSS 

2.8.19 Beslut om avgift fr föräldrar vars 
barn är under 18 år som får 
omvårdnad i ett annat hem än det 
egna 

Omr.chef  20§ LSS, 5§ 
LSSförord. 43-
44 §§ SoF 

2.8.20 Beslut om att anmäla behov av 
ersättning för personl. assistent till 
F-kassa 

Socialsekr 
 

 5§2st LASS 
SFS 2010:111 
SFB 2010:110 
Vid ans enl LSS 

2.8.21 Beslut om ersättning till familje-
hem (arvode o omkostn.ers) 
Inom SKR:s riktlinjer 
Utanför SKR:s riktlinjer 

 
 
1 Socialsekr 
Utskott 

 Se 2.14 

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

1 Socialsekr 
 

 15§ 6LSS 

2.8.23 Anmälan till överförmyndare att 
förmyndare, förvaltare el god man 
inte längre behövs 

Utskott  15§ LSS 

2.8.24 Beslut om att till IVO anmäla 
allvarligt missförhållande el. risk 
för detta 

SAS Lex Sarah 14 kap 2§ SoL 
24a-g §LSS 

2.8.25 Lag om färdtjänst och lag om 
riksfärdtjänst 

Handläggs 
av 
Värmlands 
trafik  
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2.8.26 Lag om tillsyn över hälso- och 
sjukvården 
 
Beslut om att till IVO anmäla viss 
skador och sjukdomar inom 
kommunal hälso och sjukvård 

MAS  24§ HSL 
Lex Maria 

 

 

 

 

2.9 Omsorg om personer med psykiska funktionshinder 

Nr Ärendetyp Delegat Komm. Lagrum 

2.9.1 Beslut om bistånd i form av 
boendestöd 

Socialsekr 
 

 4 kap 1§ SoL 

2.9.2 Beslut om bistånd i form av 
särskilt boende för psykiskt 
funktionshindrade 
Inom kommunen 
Utanför kommunen 

 
 
 
1 Socialsekr 
Utskott 

 kap 1§ Sol 
 
 
 

2.9.3 Beslut om ledsagning för psykiskt 
funktionshindrade 

Socialsekr 
 

 4 kap 1§ SoL 

2.9.4 Beslut om case management Socialsekr  

4 kap 1§ SoL 

 

2.10 Flyktingverksamhet  

2.10.1 Socialt kontrakt 

Nr Ärendetyp Delegat Komm Lagrum 

2.10.1.1 Socialt kontrakt för bostäder till 
nyanlända 

Utskott   4 kap 2 §  SoL 

 

Förkortningar delegat 

Vchef Verksamhetschef 

Kchef/KC Kommunchef 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

SAS Socialt ansvarig samordnare 

Förkortningar lagrum 

AL Alkohollagen  

BrB Brottsbalken 

Begr Begravningslagen 

FB Föräldrabalken 

FL Förvaltningslagen 

HSL Hälso- och sjukvårdslagen 

KL Kommunallagen 

LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen 

SFB Socialförsäkringsbalken 

SoF Socialtjänstförordningen 

SoL Socialtjänstlagen 
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TF Tryckfrihetsförordningen 

ÄktB Äktenskapsbalken 

 

HVB Hem för vård och/eller boende 

IFO Avdelningen för individ och familjeomsorg 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 

JO Justitieombudsmannen 

JK Justitiekanslern 

KFM Kronofogdemyndigheten 

SKL Sveriges kommuner och Landsting 


