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SN § 62   
 
Godkännande av dagordningen 
 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i 
nämnden 

 
Kitty Andersson (S) anmäler följande ärenden som läggs till efter ärende 9 i 
dagordningen:  

• Initiativärende gällande omorganisation av schema rörande byte av 10 
timmars arbetspass för nattpersonal/nattpatrull 

• Initiativärende gällande rapport om händelser på samhället nattetid 
• Initiativärende gällande hot mot personal inför Kommunals fackliga 

möten för dess medlemmar 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 63   
 
Socialförvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Linnea Nilsson, nämndsamordnare, informerar nämnden om att justering av 
sammanträdesprotokoll från och med nästa sammanträde kommer att ske digitalt. 
 
Åsa Johansson, tf. enhetschef barn och familj och Karin Westelius, 
barnsekreterare på individ- och familjeomsorgen informerar nämnden om arbetet 
på enheten med bland annat familjehem, kontaktfamiljer och familjebehandling. 
På enheten arbetar två barnsekreterare, en socialsekreterare med ansvar för 
insatser och två familjehemssekreterare. Det finns stöd från socialadministratör i 
en ny tjänst som är under uppbyggnad. Man jobbar gentemot utredande 
socialsekreterare och tar emot insatser så som placeringar enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Under 
våren har enheten bland annat arbetat med inventering av resursregistret, 
verkställande av beslut om beviljade kontaktfamiljer och strukturering av det 
administrativa stödet.  
 
Sandra Säljö, socialchef, informerar nämnden om följande: 

• Planering inför sommarledigheterna pågår och har i stort sett löst sig väl.  
• Arbetet med Heltid som norm och deltid som möjlighet har gått framåt 

och andelen heltidsarbetare har ökat i stor utsträckning på förvaltningen, 
från 66 procent till 85 procent. 

• Två enhetschefer har sagt upp sig, dels enhetschefen för hemtjänst 
landsbygd och dels enhetschef för funktionshinder.  

• En serverhall i kommunhuset blev överhettad i helgen då ett kylaggregat 
gick sönder, något som också larmades till Räddningstjänsten. 
Socialtjänstens verksamhetssystem Viva försvann därför tillfälligt och 
verksamheten tvingades gå över till reservrutiner, något som fungerat väl. 
En omstart av systemen gjordes i morse och systemen är i full drift igen.  

• Enligt information från Länsstyrelsen och Migrationsverket kommer 25 
flyktingar från Ukraina att fördelas till Herrljunga. 
Arbetsmarknadsenheten kommer att ta hand om mottagandet.  

• En motion om gratis fixartjänst har återremitterats till socialnämnden från 
kommunfullmäktige. Förvaltningen ser att man inte kan erbjuda 
fixartjänst till personer utan biståndsbedömning under 68 år, då det inte är 
förenligt med lag.  

 
Helene Backman-Carlsson, SAS/kvalitetssamordnare, informerar om en Lex-
Sarah-utredning som påbörjats gällande bemötande och förhållningssätt. Ärendet 
kommer resultera i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 64 DNR SN 61/2022 7706 
 
Information om ansökningar av statsbidrag under 2022 
 
Sammanfattning 
Regeringen tilldelar bland annat kommuner statsbidrag till vissa riktade områden. 
Det generella syftet med statsbidragen är att ge stöd som ger förutsättningar till 
satsningar och utveckling inom olika områden. Medlen gäller vanligtvis för 
innevarande år och de flesta medel ska efter årets slut redovisas till respektive 
myndighet, avseende vad som genomförts och till vilka kostnader. Om inte 
medel använts ska de i regel återbetalas, dock finns några medel som inte 
kommer att återkrävas.  
 
Socialförvaltningen har för varje statsbidrag sin egen projektkod på vilken 
kostnader ska redovisas löpande, vilket underlättar vid uppföljning och 
redovisning. I nuläget finns det totalt 13 rekvirerade/ansökta statsbidrag för 
nämnden. Bidragssumman för statsbidragen i denna redovisning för år 2022 är 
drygt 13,6 mkr. I tre av dessa statsbidrag har Socialstyrelsen ännu inte fattat 
något beslut om beviljat medel. 
 
En stor andel av statsbidragen har fokus på äldreomsorgen, bland annat 
Äldreomsorgslyftet som syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att 
genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska. I flera av de 
förbättringar och utvecklingsaktiviteter som sker får även andra verksamheter 
naturlig del av. Det finns också bland annat statsbidrag som rör subventioner av 
familjehemsplaceringar, habiliteringsersättning inom LSS, god och nära vård, 
arbetet mot våld i nära relation och psykisk hälsa. Återrapporteringar pågår under 
våren 2023. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-17 
Sammanställning av ansökningar statsbidrag 2022 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden godkänner informationen av ansökningar om statsbidrag 
2022 fram till 2022-05-17. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Socialnämndens beslut 

1. Informationen av ansökningar om statsbidrag 2022 fram till 2022-05-17 
godkänns. 

______ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 6 

 SOCIALNÄMNDEN 2022-06-07 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 65  DNR SN 162/2021 7706 
 
Månadsuppföljning per 2022-04-30 för socialnämnden 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 4 850 tkr för 2022. Detta 
inkluderar resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 3 100 tkr, 
ordinarie verksamhet visar ett underskott på 7 950 tkr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-20 
Månadsrapport för socialnämnden per 2022-04-30 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen. 
• Förvaltningen uppdras att ta fram en handlingsplan för att nå en budget i 

balans, som presenteras på nämnden i augusti. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

  Utfall Utfall Budget Budget Prognos Avvikelse 
Enhet 2021-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022 2022 helår 

Nämnd 167 155 186 559 559 0 
Förvaltningsledning 3 237 4 968 5 874 16 199 16 199 0 
IFO 10 314 9 809 12 494 36 386 33 936 2 450 
IFO övergripande 337 -216 145 311 1 061 -750 
IFO vuxen o bistånd * 3 356 3 118 6 619 19 360 15 060 4 300 
IFO BoF 6 621 6 908 5 730 16 715 17 815 -1 100 
Vård och omsorg 39 311 45 075 42 977 127 901 130 651 -2 750 
Vård och omsorg gem 13 902 3 707 2 457 7 009 7 859 -850 
Korttid och bemanning 5 035 5 629 5 664 11 893 12 193 -300 
Hagen säbo 5 544 3 722 3 392 16 977 16 977 0 
Hemgården demens 6 420 7 366 7 882 10 141 10 241 -100 
Hälso- och sjukvård 2 778 5 467 5 361 23 197 23 197 0 
Hemgården omvårdnad 1 598 15 029 14 299 15 997 15 997 0 
Hemtjänst       14 299 42 687   
Socialt stöd 2 119 2 461 2 727 44 417 48 967 -4 550 
Socialt stöd gem 784 1 098 999 2 841 2 741 100 
Funktionshinder 1 5 077 5 432 5 072 15 140 16 240 -1 100 
Funktionshinder 2       9 441 13 791 -4 350 
Stöd och resurs 2 868 4 402 3 147 9 410 8 810 600 
Sysselsättning 2 377 2 742 3 209 7 585 7 385 200 

Totalsumma 55 148 62 467 64 258 225 461 230 311 -4 850 
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Fortsättning SN § 65 
 

Socialnämndens beslut 
1. Månadsuppföljningen godkänns. 
2. Förvaltningen uppdras att ta fram en handlingsplan för att nå en budget i 

balans, som presenteras på nämnden i augusti. 
______ 
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SN § 66 DNR SN 62/2022 7701 
 
Revidering av socialnämndens delegationsordning 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av socialnämndens 
delegationsordning. 
 
Föreslagna förändringar i socialnämndens delegationsordning består dels i att nya 
beslutspunkter och kompletterande text med anledning av förändrad lagstiftning 
tillagts och dels av förändringar som krävs utifrån ändrad organisation och 
därmed förslag på ändrad delegat. Utöver detta har förslag gjorts som ska 
underlätta läsbarheten i dokumentet. 
 
Förslag på att ta bort text är markerat med genomstruken text och föreslagen ny 
text eller ny beslutspunkt är markerade med gult i beslutsunderlaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-19 
Reviderad delegeringsordning för socialnämnden 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Revidering av delegationsordning godkänns och fastställs. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Revidering av delegationsordning godkänns och fastställs (bilaga 1, SN § 
66/2022-06-07). 

 ______ 
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SN § 67 DNR SN 45/2022 700 
 
Rekommendation från Boråsregionen att anta färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård 
 
Sammanfattning 
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 
Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden 
som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, 
förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i 
omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Färdplanen 
gäller länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Den riktar sig till vård 
och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad hälso- och 
sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och förebyggande 
områden. 
 
VästKoms styrelse beslutade den 8 mars 2022 att ställa sig bakom förslaget till 
färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård. VästKoms styrelse 
rekommenderade kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive 
medlemskommuner att ta beslut om färdplanen. Direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund har ställt sig bakom förslaget till Gemensam 
färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderar nu 
medlemskommunerna att ta beslut om färdplanen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-18 
Följebrev från Boråsregionen daterad 2022-03-20 
Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård, VästKom och Västra 
Götalandsregionen 
Ordförandebeslut från Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund om färdplan 
– länsgemensam strategi för god och nära vård daterad 2022-03-18 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden antar färdplanen – länsgemensam strategi för god och 
nära vård.  

• Beslutet meddelas Boråsregionen senast 2022-06-30. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Färdplanen – länsgemensam strategi för god och nära vård antas.  
2. Beslutet meddelas Boråsregionen senast 2022-06-30. 

 ______ 

  

För kännedom till: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
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SN § 68 DNR SN 45/2022 700 
 
Rekommendation från Boråsregionen att anta reviderat hälso- 
och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
 
Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra 
Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- 
och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen 
(VGR). På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och 
sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har 
underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, 
där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, 
också reviderats.  
 
Hälso- och sjukvårdavtalet med tillhörande överenskommelser ska läsas som en 
helhet. I de fyra lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och 
sjukvårdslagen finns de avtalstexter som är specifika för aktuellt 
samverkansområde och målgrupp såsom samverkansansvar och 
ansvarsfördelning:  

• Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra 
Götaland 

• Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård 

• Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende 

• Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig 
tandvård 

 
Förslaget har tidigare skickats ut på remiss och de förändringar som gjorts efter 
inspel från remissinstanserna handlar om genomgående förtydliganden i både 
hälso- och sjukvårdsavtal och i överenskommelserna kring personcentrerat 
förhållningssätt, patientsäkerhet samt samverkan och tillit. Barnkonventionen har 
lyfts in. Förtydligande har även gjorts kring att primärvård omfattas av två 
huvudmän och att kommunens hälso- och sjukvård är en del av primärvården. 
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ställer sig bakom förslaget till 
reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser och 
rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om reviderat Hälso- och 
sjukvårdsavtal samt teckna avtal med VGR 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-19 
Följebrev från Boråsregionen daterad 2022-03-19 
Ordförandebeslut från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund daterad 2022-03-18 
Hälso- och sjukvårdsavtal – huvudavtal med tillhörande överenskommelser 
(bilagor) 
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Fortsättning SN § 68 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden antar revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet med 
tillhörande överenskommelser.  

• Beslutet meddelas Boråsregionen senast 2022-06-30. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser antas.  

2. Beslutet meddelas Boråsregionen senast 2022-06-30. 
 ______ 

För kännedom till: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
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SN § 69 
 
Återrapport från kontaktpolitiker 
 
Sammanfattning 
Ingen av de närvarande ledamöterna har varit på besök i sina 
kontaktverksamheter under den senaste tiden. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 70 DNR SN 64/2022 702 
 
Initiativärende från SD om ekonomisk påverkan vid avskaffande 
av delade turer som norm 
 
Sammanfattning 
Följande skrivelse daterad 2022-05-25 har inkommit från Alexander Strömborg 
(SD):  
 
”Som arbetsgivare borde en av våra viktigaste prioriteringar, förutom att 
bemanna och leda verksamheten, vara att kompetensutveckla våra anställda och 
måna om deras trivsel och välmående på jobbet. Nöjda och välmotiverade 
medarbetare utför en bättre arbetsprestation och medför mindre 
personalomsättning.  
 
I den sektor som vår förvaltning verkar finns många tomma platser som behöver 
fyllas. Inte bara i Herrljunga utan även i våra närliggande grannkommuner. 
Socialförvaltningen måste arbeta hårt för att säkerställa att våra medarbetare 
trivs så att de inte väljer att lämna oss till förmån för en annan kommun eller 
privat arbetsgivare med bättre arbetsvillkor.  
 
Sverigedemokraterna vill därför initiera en utredning där det klargörs vilka 
kostnader som uppstår och vilka åtgärder som behövs vidtas för att avskaffa 
tvingande delade turer till fördel för en frivillig modell där anställda avgör 
själva om deras eget privatliv kan absorbera konsekvenserna av delade turer.  
 
Sverigedemokraterna yrkar därför att: 
- Socialförvaltningen ser över vilka konsekvenser som skulle uppstå vid 

avskaffande av delade turer till fördel för en modell där de delade turerna 
blir frivilliga 

- Socialförvaltningen ser över vilka ekonomiska kostnader ett avskaffande av 
tvingande delade turer skulle medföra” 

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Alexander Strömborg (SD) daterad 2022-05-25 

 
Förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att utreda ärendet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda ärendet.  
 ______ 
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SN § 71 DNR SN 65/2022 702 
 
Initiativärende från SD om språktest och språkstudier för 
personal inom vård och omsorg 
 
Sammanfattning 
Följande skrivelse daterad 2022-05-25 har inkommit från Alexander Strömborg 
(SD):  
”Vårt svenska språk är det fundament som vårt samhällsbygge vilar på. Utan ett 
gemensamt språk försvåras förståelsen och möjligheterna till ett effektivt samspel 
i samhället minskar. Sverigedemokraterna vill utreda möjligheterna att införa ett 
språktest vid nyanställning i hemtjänsten och övriga vårdande enheter inom 
socialförvaltningen efter den modell som tagits fram och genomförts i Botkyrka 
kommun.  
 
För att kunna garantera våra äldres trygghet, välmående och undvika 
missförstånd och felbehandlingar måste kommunen bli bättre på att tillse så att 
nyanställda har tillräckliga grundläggande kunskaper i svenska språket.  
Vi vill därför utreda kommunens möjligheter att erbjuda utbildning i svenska för 
redan anställd personal med bristande språkkunskaper. Inte enbart för att 
underlätta kommunikationen mellan vårdare och vårdtagare, utan även för att 
skapa en positiv möjlighet för våra anställda till utbildning och vidareutveckling 
i arbetslivet där bristande språkkunskaper annars sätter en gräns.  
 
Därför yrkar Sverigedemokraterna på att: 
- Socialförvaltningen ser över möjligheten att införa språktest vid nyanställning 

inom hemtjänst och andra vårdande enheter enligt den modell som Botkyrka 
kommun tagit fram och beslutat om. 

- Socialförvaltningen ser över möjligheten till frivilliga studier i svenska språket 
under arbetstid eller alternativt efter arbetstid mot viss ersättning för 
anställda där språksvårigheter bedöms kunna leda till 
kommunikationsproblem i interaktionen mellan vårdare och vårdtagare. En 
individuell bedömning av utbildningsbehovet för varje enskild anställd måste 
alltid ske.” 

 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Alexander Strömborg (SD) daterad 2022-05-25 

 
Förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att utreda ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda ärendet. 
 ______ 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 15 

 SOCIALNÄMNDEN 2022-06-07 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 72  
 
Initiativärende från S gällande omorganisation av schema 
rörande byte av 10 timmars arbetspass för 
nattpersonal/nattpatrull 
 
Sammanfattning 
Följande skrivelse daterad 2022-06-07 inkom under sammanträdet från Kitty 
Andersson (S), Carina Fredriksen (S) och Anette Rundström (S): 
 
”Det har kommit till vår kännedom att personal har synpunkter på 
schemaomläggningen då de måste arbeta fler nattpass/respektive längre 
dag/kvällspass.  
 
Ett extra nattpass gör det svårare att återhämta sin hälsa.  
 
De saknar överrapporteringstid både kväll och morgon.  
 
Vi vill ha en utredning som talar om vilka effekter/konsekvenser denna 
förändring har gett.” 
 
Sandra Säljö, socialchef, informerar nämnden om hur det politiska beslutet som 
fattats om heltid som norm och deltid som möjlighet ej är förenligt med en 
schemaläggning med färre nattpass och kortare dag- och kvällspass.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kitty Andersson (S), Carina Fredriksen (S) och Anette Rundström 
(S) daterad 2022-06-07 

 
Förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att utreda ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda ärendet. 
 ______ 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 16 

 SOCIALNÄMNDEN 2022-06-07 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 73  
 
Initiativärende från S gällande rapport om händelser på 
samhället nattetid 
 
Sammanfattning 
Följande skrivelse daterad 2022-06-07 inkom under sammanträdet från Kitty 
Andersson (S), Carina Fredriksen (S) och Anette Rundström (S): 
 
”Det har kommit till vår kännedom att nattpatrull ska rapportera till chef vad 
man sett på samhället under natten.  
 
Vi vill ha en omedelbar förklaring till varför så ska ske och snabb åtgärd för 
avslutande av denna obetalda uppgift.” 
 
Sandra Säljö, socialchef, informerar nämnden om att personalen i nattpatrullen 
inte har ett sådant uppdrag.  
 
Informationen läggs till handlingarna.  
______ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 17 

 SOCIALNÄMNDEN 2022-06-07 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 74  
 
Initiativärende från S gällande hot mot personal inför 
Kommunals fackliga möten för dess medlemmar 
 
Sammanfattning 
Följande skrivelse daterad 2022-06-07 inkom under sammanträdet från Kitty 
Andersson (S) och Carina Fredriksen (S): 
 
”Det har kommit till vår kännedom att personal har blivit hotade inför 
Kommunals medlemsmöte.  
 
Hoten består av repressalier som 
”att inte förlänga vikariat” eller 
”att Ni andra får känna av det i lönesamtalen” 
 
Vi vill ha en omedelbar förklaring till varför personal inte ska få gå på fackliga 
möten.” 
 
Sandra Säljö, socialchef, informerar nämnden om att den här typen av frågor ska 
tas inom rätt struktur, via Kommunals företrädare i den lokala 
samverkansgruppen. Förvaltningsledningen har inte fått kännedom om frågorna i 
några andra sammanhang.   
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kitty Andersson (S) och Carina Fredriksen (S) daterad 2022-06-07 

 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut:  

• Frågan hänvisas till de fackliga ombuden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Frågan hänvisas till de fackliga ombuden. 
 ______ 
 
 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 18 

 SOCIALNÄMNDEN 2022-06-07 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 75  
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 

Domar inkomna under tidsperioden 2022-05-03 - - 
2022-06-06 
 
Protokoll från förvaltningssamverkansgrupp (FSG) 
2022-05-30 
 
KF § 65/2022-04-19 Hantering av nämndernas över- 
respektive underskott från 2021 
 
KF § 66/2022-04-19 Ombudgetering av 
investeringar 2021 för Herrljunga kommun 
 
KF § 69/2022-04-19 Införande av digital underskrift 
 
 
KF § 78/2022-04-19 Fyllnadsval av ledamot i 
socialnämnden 
 
KS § 69/2022-04-25 Uppföljning av internkontroll 
2021 för Herrljunga kommun 
 
Nationell anhörigstrategi inom hälso- och sjukvård 
och omsorg 
 

VS 
 
 
SN 17/2022 
 
 
SN postlista 
2022:6 
 
SN 5/2022 
 
 
SN postlista 
2022:7 
 
SN postlista 
2022:8 
 
SN 17/2020 
 
 
SN 53/2022 

 
Socialnämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 19 

 SOCIALNÄMNDEN 2022-06-07 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 76 
 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2022-04-01–
2022-06-06 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Socialnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 
______ 

 
 

 

 Nr Delegationsbeslut DNR  
     
 1 Delegeringsbeslut – IFO, 

fattade under tidsperioden  
2022-04-01 - - 2022-06-06 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga  

 2 Delegeringsbeslut – bistånd,  
fattade under tidsperioden  
2022-04-01 - - 2022-06-06 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga 

 3 
 
 

Delegeringsbeslut – färdtjänst, 
fattade under tidsperioden  
2022-04-01 - - 2022-06-06 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga 
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Allmänt om delegering 
Ett delegeringsbeslut är ett självständigt beslut i myndighetens namn. De flesta 
delegeringsbeslut kan överklagas. Nämnden kan inte ändra eller upphäva ett beslut som fattats 
med stöd av delegering. Nämnden kan däremot när som helst återkalla delegeringen, generellt 
eller bara i ett särskilt ärende. 

Delegeringsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. Den i delegeringsordningen angivna delegaten är den lägsta nivån. Delegaten kan avstå 
från att fatta beslut och överordnad chef har då rätt att fatta beslutet. Överordnad chef har också 
rätt att fatta beslut när delegat är ledig.  

Delegeringsbeslut ska undertecknas av delegaten, som också ansvarar för expediering och 
verkställighet. Besluten ska anmälas till socialnämndens nästkommande sammanträde, vilket 
huvudsakligen sker genom rapporter/förteckningar över besluten.  

Ett delegeringsbeslut kan bara fattas inom given ekonomisk ram.  

Förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera enligt vad som angivits i delegeringsordningen. 
Ingen annan delegat har rätt att vidaredelegera.  

Bestämmelser om delegering finns i kommunallagen och socialtjänstlagen. 

Enligt kap 9 37§ Kommunallagen kan en nämnd delegera uppgifter till tjänstepersoner i annan 
kommun. Delegeringen regleras via avtalssamverkan. Herrljunga kommun har avtal med Borås 
stad avseende sociala jouren. Detta innebär att sociala jouren är extern delegerad till 
tjänstepersoner som arbetar med sociala jouren i Borås stad. 

Förkortningar 
Förkortningar på delegater och verksamheter  
A Assistent, administratör, socialadministratör 
Bist  Bistånd  
EC  Enhetschef 
FC  Förvaltningschef  
HL  Handläggare (Delegering gäller för handläggare inom resp. område)  
HSL  Hälso- och sjukvård  
M Myndighet 
MAS  Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
OF  Omsorg kring personer med funktionsnedsättning  
SKLR  Sveriges kommuner och landsting regioner 
SN  Socialnämnd 
SNMU  Socialnämndens myndighetsutskott  
SocS  Socialsekreterare 
Ssk Leg. Sjuksköterska 
SocSt Socialt stöd, verksamhetsgren IFO enligt personalbanken  
SAS  Socialt ansvarig samordnare  
Uha Upphandlingsansvarig 
VC  Verksamhetschef 
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VO  Vård- och omsorg 
1e SocS Förste socialsekreterare 

Förkortningar på lagar, författningar och förordningar  
SoL  Socialtjänstlagen 
LSS  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
SFB  Socialförsäkringsbalken  
LVU  Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga  
LVM  Lag om vård av missbrukare  
FB  Föräldrabalken 
SoF  Socialtjänstförordningen  
PSL  Patientsäkerhetslagen  
Läkemedelsförordningen  
TF  Tryckfrihetsförordningen  
OSL  Offentlighets- och sekretesslag  
KL  Kommunallag  
FL  Förvaltningslag  
BrB  Brottsbalk  
LuL  Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare  
Lag om offentligt biträde  
Förordningen om offentligt biträde  
Namnlagen  
KörkF  Körkortsförordning  
ÄB  Ärvdabalken  
ÄktB  Äktenskapsbalken  
Smittskyddslagen  
BL  Begravningslagen  
SkL  Skadeståndslagen  
Lag om särskild personutredning i brottmål m.m.  
HSL  Hälso- och sjukvårdslagen 
AL Arkivlagen 

Rutin - anmälan, urval och redogörelse av 
delegeringsbeslut till socialnämnden 

Beslut fattade av ordföranden, vice 
ordföranden, tredje beslutsfattare eller 
socialnämndens myndighetsutskott 

Anmäls varje socialnämnd 

Beslut fattade av förvaltningschef, 
verksamhetschef och enhetschef 

Anmäls varje socialnämnd 

Beslut fattade av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska  

Anmäls varje socialnämnd 

Beslut fattade av SAS Anmäls varje socialnämnd 
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Beslut fattade av handläggare Anmäls varje socialnämnd  
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1. Allmänna ärenden 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

1.1 Beslut i ärenden som 
är så brådskande att 
nämndens eller 
utskottets beslut inte 
kan avvaktas  

7 kap 39§ 
KL  
 

Ordförande Vid ordförandes 
frånfälle är i första 
hand vice ordförande 
ersättare, och vid 
dennes frånfälle 
övergår ansvaret till 
den av nämnden 
utsedde tredje 
beslutsfattare 

1.2 Beslut om att helt 
eller delvis avslå 
enskilds framställan 
om utlämnande av 
allmän handling eller 
beslut att lämna ut 
allmän handling med 
förbehåll som 
inskränker den 
enskildes rätt att röja 
innehållet eller annars 
förfoga över 
handlingen 

TF och OSL  
 

HL, SSK eller 
EC i aktiva 
ärenden 

SAS i 
avslutade 
ärenden enl 
SoL och LSS 

MAS i 
avslutade 
ärenden enl 
HSL 

VC i övriga 
ärenden 

 

I samråd med 1e SocS 
eller VC 

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

12 kap 6 § 
SoL  
 

VC 

 

 

 

 

Ersättare VC för 
området  
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2. Överklaganden, yttranden och anmälningar till 
domstol, åklagarmyndighet och andra 
myndigheter 

 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

2.1 Beslut om att föra 
talan i ärenden eller 
mål vid allmän 
domstol eller 
förvaltningsdomstol  

10 kap 2 § 
SoL  
 

FC Kan vidaredel. enligt 
7:6 KL  
 
Behöver ej anmälas till 
nämnd 

2.2 Utseende av ombud att 
föra nämndens talan  

10 kap 2 § 
SoL  

FC Kan vidaredel. enligt 
7:6 KL  
 
Behöver ej anmälas till 
nämnd 

2.3 Överklagan och 
yrkande om inhibition 
när förvaltningsrätt 
eller kammarrätt 
ändrat nämndens 
beslut och detta beslut 
ursprungligen fattats 
av delegat samt 
avgivande av yttrande 
i SoL-, LVU- LVM- 
och LSS-ärenden där 
ursprungsbeslutet 
fattats av delegat  

10 kap 1-2 
§§ SoL 
5 kap 2§, 6 
kap 37§, 38 
§, 7 kap 5§, 
9 kap 31§ 
KL  
och 36§, 27§ 
LSS  
 

Delegat i 
ursprungs-
beslutet  
 

 

2.4 Omprövning av beslut  27 § FL  Delegat i 
ursprungs-
beslutet  

 

2.5 Beslut i myndighetens 
prövning av att 
överklagande skett i 
rätt tid och avvisning 
av överklagande som 
kommit in för sent  

24 § FL  
 

Delegat i 
ursprungs-
beslutet  
 

 

2.6 Beslut att 
sekretessbelägga  
anmälan eller annan 
utsaga  
från enskilda  

26 kap 5§ 
OSL  
 

EC  
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2.7 Överklagande, yrkande 
om inhibition samt 
yttrande till 
förvaltningsrätt och 
kammarrätt i ärende 
rörande färdtjänst eller 
riksfärdtjänst där 
ursprungsbeslutet 
fattats av delegat  

16 § LF 13 § 
LRF  
 

Delegat i 
ursprungs-
beslutet  
 

 

2.8 Avvisande av ombud  9 § FL  EC   

2.9 Yttrande till allmän 
domstol när den som 
begått brottslig gärning 
kan bli föremål för 
LVM-vård  

31 kap 2 § 1 
st BrB  
 

1e SocS 
EC 

 

2.10 Yttrande till åklagare 
vid åtalsprövning  

46 § LVM  1e SocS 
EC 
 

 

2.11 Yttrande till åklagar-
myndigheten  

11 § 1 st 
LuL  

1e SocS 
EC 

 

2.12 Yttrande till åklagare 
med anledning av 
eventuell utredning 
beträffande den som är 
under 15 år  

31, 32 § § 
LuL  
 

1eSocS 
EC 

 

 

2.13 Begäran hos åklagare 
om förande av 
bevistalan  

37 § LuL  
 

HL  

2.14 Ansökan av offentligt 
biträde  

3 § Lagen 
om off bitr  

HL  

2.15 Yttrande över ansökan 
om rättshjälp genom 
offentligt biträde samt 
yttrande över 
kostnadsräkning  

7 § 
Förordning 
om offentligt 
biträde  
3 § Lagen 
om offentligt 
biträde  

1e SocS 
EC 

 

2.16 Yttrande enligt 
namnlagen  

45 och 46 §§ 
Namnlagen  

HL  

2.17 Yttrande i 
körkortsärende  

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

HL  

2.18 Yttrande till 
Hemvärnet 

Enligt 
Hemvärnsför
ordningen 
(1997:146) § 
5 samt SKR 

A  
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Cirkulär 
2003:30 

2.19 Yttrande till 
Pliktverket 

Enligt 2 kap 
4 § lag om 
totalförsvars
plikt 
(1994:1809) 

A  

2.18 
2.20 

Yttrande till pass-
myndighet vid 
utfärdande av pass 
utan vårdnadshavares 
medgivande  

3 § Passför-
ordningen  
 

HL  

2.19 
2.21 

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

11 kap 16 § 
FB  
 

HL  

2.20 
2.22 

Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare  

6 kap 9 § 
smittskydds-
lagen  

1e SocS 
HL 

 

2.21 
2.23 

Anmälningsskyldighet 
enligt 
smittskyddslagen  

6 kap 12 § 
smittskydds-
lagen  

1e SocS 
HL 

 

2.22 
2.24 

Dödsboanmälan  20 kap 8 a § 
ÄB  

A  

2.23 
2.25 

Yttrande till 
tillsynsmyndighet  

13 kap 2 § 
SoL  
16 kap 6a 
SoL  

 Socialnämnden 
beslutar 

 

2.24 
2.26 

Komplettering av 
yttrande till 
tillsynsmyndighet 

13 kap 2 § 
SoL  
16 kap 6a 
SoL 

SAS 

MAS 

Socialnämnden 
beslutar vid 
omfattande 
kompletteringar 

2.25 
2.27 

Beslut om 
polisanmälan 
angående misstanke 
om vissa brott mot 
underårig samt vissa 
grövre brott  

12 kap 10 § 
SoL  
 
10 kap 21 § 
OSL 
 

EC  

2.26 
2.28 

Beslut om 
polisanmälan vid 
misstanke om 
bidragsbrott 

6 § 
Bidragsbrott
slagen 

EC  

2.27 
2.29 

Lämnande av 
upplysningar och 

6 § Lag 
(1991:204) 
om särskild 

HL  
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förslag på åtgärder till 
frivårdsmyndigheten  

person-
utredning i 
brottmål 
m.m.  

2.28 
2.29 

Beslut om anmälan av 
allvarligt 
missförhållande eller 
påtaglig risk för 
allvarligt 
missförhållande, lex 
Sarah, till Inspektionen 
för vård och omsorg 

14 kap 7 § 
SoL, 24 f § 
LSS  
 

SAS Anmälan meddelas SN 

2.29 
2.30 

Beslut om att inte 
anmäla rapporterad 
händelse som allvarligt 
missförhållande eller 
risk för allvarligt 
missförhållande, lex 
Sarah 

14 kap 7 § 
SoL, 24 f § 
LSS  
 

SAS Utredning meddelas 
SN 

2.30 
2.32 

Beslut om åtgärder 
utifrån slutförd 
utredning efter 
inkommen rapport 
enligt lex Sarah  

14 kap 6 § 
SoL, 24e § 
LSS  
 

FC 
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3. Övrigt 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

3.1 Rapportering av icke 
verkställda gynnande 
beslut till 
Inspektionen för 
vård och omsorg, 
kommunens 
revisorer samt 
kommunfullmäktige 

16 kap 6 f-h 
§§ SoL  

SAS  

3.2 Rapportering av icke 
verkställda gynnande 
beslut till 
Inspektionen för 
vård och omsorg, 
kommunens 
revisorer samt 
kommunfullmäktige 

28 f-g §§ LSS  
 

 

SAS  

3.3 Beslut om bidrag till 
föreningar och 
organisationer inom 
socialnämndens 
verksamhetsområde 
inom anvisade medel 
och riktlinjer  

  Socialnämnden beslutar  
 

3.4 Beslut om 
gallring/bevarande 
av arkivhandlingar 
samt samråd med 
arkivmyndigheten 

12 kap 1-2 §§ 
SoL 

Enligt 
gällande 
dokument-
hanteringsplan 

A  

3.5 Förtroendevaldas 
deltagande i kurser 
och konferenser eller 
andra uppdrag 

 Ordförande  

3.6 Senast 1 mars varje 
år upprätta en 
kvalitetsberättelse 

SOSFS 2011:9 SAS SAS i nära samarbete 
med MAS gällande 
patientsäkerhetsberättelse 
och vice versa, se 10.3 
 

3.7 Arkivansvarig TF och AL FC  

3.8 Arkivredogörare TF och Al A  
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4. Individ- och familjeomsorg 

Socialtjänstlagen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

4.1 Beslut i ärenden om 
försörjningsstöd  

   

 1) enligt riksnorm och 
riktlinjer  

4 kap 1 § SoL  HL  

 2) över riksnorm och 
riktlinjer 
  
Dubbelhyra  
 
Saneringskostnad  
 
Elskuld  
 
Hyresskulder  
 
Stughyra/rekreation  
 

4 kap 1 § SoL 1e SocS 
EC 

 

 
 
 
 
 
 

 

Avser även SocS i 
socialberedskap i 
avvaktan till 
nästkommande vardag/  
arbetsdag 
 

 Akut tandvård 
 

a) upp till 4.000 
kronor 

b) över 4.000 och 
max 10.000 
kronor 

 
Nödvändig planerad 
tandvård 
 

a) Upp till 10.000 
kronor  
Över 10.000 
kronor  

 

  
 
a) HL 
 
b) EC 

 

 
 
a. 1e SocS 

EC 
b. SNMU 

 
 

 

 Akutlogi  
a. Upp till 5 dagar  
b. Över 5 dagar 

  
a. HL 
b. 1e SocS 

EC 

 

 4) under riksnorm och 
riktlinjer  

4 kap 3 § SoL  
 

HL  

 5) med villkor om 
praktik eller 
kompetenshöjande 
åtgärder  

4 kap 4 § SoL  
 

HL  
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 6) Anvisning av social 
bostad, tecknande av 
kontrakt och försäkran 
om hyresgaranti under 
max 24 månader  

4 kap 2 § SoL  
 

SNMU  

 7) Beslut om bistånd 
utöver skälig 
levnadsnivå  

4 kap. 2§ SoL  
 

1e SocS 
EC 

Avser även SocS  
i social beredskap i 
avvaktan till 
nästkommande vardag/ 
arbetsdag 

 8) Beslut om 
ekonomiskt bistånd 
Glappet i 
etableringsreformen  

4 kap. 1§ SoL  
 

HL Kontakt skall tas med 
Migrationsverket 
innan ersättning 
betalas ut. Bistånd 
utbetalas med särskilt 
belopp.  

4.2 Beslut om bistånd i 
form av förmedling av 
egna medel  

4 kap 1 § SoL  1e SocS 
HL 

 

4.3 Beslut om att 
återkräva ekonomiskt 
bistånd enligt 4 kap 1 
§ SoL  

9 kap 1 §§ 
SoL  
 

SNMU  
 

 

4.4 Beslut om att föra 
talan hos 
förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap 1 
§ SoL  

9 kap 3 § SoL  
 

SNMU  
 

 

4.5 Beslut om ekonomiskt 
bistånd till 
begravnings- 
kostnader och utgifter 
i omedelbar 
anslutning till 
dödsfallet samt villkor 
om återbetalning  

4 kap 1 § SoL  
 

HL  

4.6 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  
 

EC  

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

9 kap 4 § SoL  
 

EC  

4.8 Beslut i ärenden som 
inte är 
försörjningsstöd  
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4.9 Beslut om bistånd åt 
barn och ungdom i 
form av vård 
(placering/om-
placering i 
familjehem)  
 

4 kap 1 § SoL  
 

SNMU  
 

Avser även SocS  
i social beredskap i 
avvaktan till 
nästkommande vardag/  
arbetsdag  
Se upphandlings-  
avtal för vård i annat 
hem än det egna  

4.10 Beslut om bistånd åt 
barn och ungdom i 
form av vård 
(placering/ 
omplacering) i hem 
för vård eller boende  

4 kap 1 § SoL  
 

SNMU  
 

Avser även SocS  
i social beredskap i 
avvaktan till 
nästkommande vardag/  
arbetsdag  

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

6 kap 6 § SoL  
 

SNMU  En utredning av 
familjehemmet ska 
alltid ske. Utdrag ur 
belastnings- och 
misstankeregistret 
skall alltid ske som 
underlag till 
utredningen. 

4.12 Övervägande om 
behov av fortsatt vård 
av minderårig i annat 
hem än det egna 

6 kap 8 § SoL  
 

SNMU  
 

Övervägande är inte 
ett beslut. 
Bestämmelsen innebär 
att nämnden minst en 
gång var 6:e månad är 
skyldig att överväga 
om vård enl SoL 
fortfarande behövs. 
Skyldigheten att 
överväga gäller även 
vid privata placeringar. 

4.13 Beslut om att ansöka 
till tingsrätt om 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare  

6 kap. 10 a-c 
§ FB 
 

 Socialnämnden 
beslutar 
 

4.14 Beslut om bistånd åt 
barn och ungdom i 
form av tillfällig 
placering i jourhem 
eller hem för vård 
eller boende 

4 kap 1 § SoL  
 

EC 
SNMU  

Beslutet gäller 4 
månader från 
beslutsdatum.  
Avser även SocS 
i social beredskap i 
avvaktan på 
nästkommande vardag/ 
arbetsdag  

4.15 Beslut om ekonomiskt 
bistånd åt barn och 
ungdom i samband 
med placering, 
omplacering eller 
flyttning från 

4 kap 1 § SoL  
 

EC Avser även SocS i 
social beredskap i 
avvaktan på 
nästkommande 
vardag/arbetsdag 
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familjehem eller hem 
för vård eller boende  

4.16 Beslut om bistånd åt 
vuxna i form av vård 
(placering/om-
placering) i hem för 
vård eller boende  

4 kap 1 § SoL  
 

EC 
 

 

4.17 Beslut om bistånd åt 
vuxna i form av vård i 
familjehem  

4 kap 1 § SoL  
 

EC  

4.18 Beslut om kostnad för 
plats i skyddsboende 
då behov föreligger på 
grund av våld i nära 
relationer  

4 kap 1 § SoL  
 

EC Avser även SocS 
i social beredskap i 
avvaktan på 
nästkommande vardag/  
arbetsdag  

4.19 Beslut om ersättning 
till familjehem 
(arvode och 
omkostnads-
ersättning)  
a) enligt norm och 

riktlinjer 
b) över norm och 

riktlinjer 

6 kap 1 SoL  
 

 

 
 

a) HL 
 

b) SNMU 
EC 

Uppdraget skall 
regleras genom avtal. I 
enlighet med SKL:s 
SKR:s 
rekommendation  

4.20 Beslut om att ersätta 
familjehemsförälder 
för förlorad 
arbetsinkomst 
a) upp till 3 månader 
b) längre än 3 

månader 

  

 

a) EC 
b) SNMU 

Upp till 3 månader  

Över tre månader  

4.21 Beslut om upphörande 
av bistånd i form av 
vård i hem för vård 
eller boende eller i 
familjehem  

4 kap 1 § SoL  
 

Delegat i 
ursprungs-  
beslutet  

 

 

4.22 Beslut om bistånd i 
form av 
kontaktperson/-familj 

4 kap 1 § SoL  
 

EC 
HL 

 

4.23 Beslut om att utse 
a) kontaktperson 
b) kontaktfamilj 

3 kap 6b § 
SoL 

 
a) EC SocSt 
b) HL 

 

4.24 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning 
till kontaktperson/-
familj  
a) enligt riktlinje 

3 kap 6 § SoL  
 

 

 

a) HL 

Uppdraget skall 
regleras genom avtal. I 
enlighet med SKL:s 
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b) utöver riktlinje b) EC SKR:s 
rekommendation 

4.25 Beslut om upphörande 
av bistånd i form av 
kontaktperson/-familj 

4 kap 1 § SoL  
 

HL  

4.26 Beslut om 
öppenvårdsinsatser i 
egen regi  

4 kap 1 § SoL  
 

HL Ex. Program-
verksamhet  
Familjebehandlare/  
Missbruks  
behandlare/ 
Boendestöd  

4.27 Beslut om 
öppenvårdsinsatser i 
extern regi 
 
a) Upp till 4 månader 
b) Över 4 månader 

4 kap 1 § SoL  
 

 
 
 
 
a) EC 
b) SNMU 

 

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

8 kap 1 § 2 st 
SoL och 6 
kap 2 § SoF  
 

HL I enlighet med SKL:s 
SKR:s 
rekommendation  
 

4.29 Beslut om framställan 
till försäkringskassan 
om ändring av 
betalningsmottagare 
för underhållstöd  

18 kap 19 § 
Avd. B SFB  
 

HL  

4.30 Beslut om framställan 
till försäkringskassa 
om ändring av 
betalningsmottagare 
för allmänt barnbidrag 

16 kap 18 § 
Avd. B SFB  
 

HL  

4.31 Beslut om framställan 
till försäkringskassan 
om ändring av 
betalningsmottagare 
för efterlevandestöd  

77 kap 2 § 
Avd. F SFB  
 

HL  

4.32 Beslut om framställan 
till Centrala 
studiestödsnämnden 
om ändring av 
betalningsmottagare 
för studiestöd 

 HL  

4.33 Beslut om ersättning 
från den enskilde för 
missbruksvård i form 
av plats i hem för vård 

8 kap 1 § 1 st 
SoL och 6 
kap 1 § SoF  

A  
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eller boende eller i 
familjehem  

SFB 10,12, 
13,14,38, 39 
kap 

4.34 Beslut om att inleda 
utredning barn och 
unga 

11 kap 1 § 
SoL  

HL Krävs 
socionomutbildning 
för att få ta beslutet 
Avser även SocS 
i social beredskap i 
avvaktan på 
nästkommande vardag/ 
arbetsdag  

4.34 a Beslut om att 
utredning inte ska 
inledas utifrån 
anmälan avseende 
barn och unga 

11 kap 1 § 
SoL  
 

1e SocS 
EC 
 

Krävs 
socionomutbildning 
för att få ta beslutet 
Avser även SocS 
i social beredskap i 
avvaktan på 
nästkommande vardag/ 
arbetsdag 

4.34 b Beslut om att inleda 
utredning utifrån 
anmälan avseende 
vuxna 

11 kap 1 § 
SoL 

HL Avser även SocS 
i social beredskap i 
avvaktan på 
nästkommande vardag/ 
arbetsdag 

4.34 c Beslut om att 
utredning inte ska 
inledas utifrån 
anmälan avseende 
vuxna 

11 kap 1 § 
SoL 

1e SocS 
EC 

Avser även SocS 
i social beredskap i 
avvaktan på 
nästkommande vardag/ 
arbetsdag 

4.35 Beslut att utredning 
ska avslutas utan 
åtgärd utifrån 
inkommen anmälan 
avseende barn och 
vuxen 

11 kap 1 § 
SoL  
 

1e SocS 
EC 

Krävs 
socionomutbildning 
för att få ta beslutet i 
ärenden avseende barn 
Avser även SocS  
i social beredskap i 
avvaktan på 
nästkommande vardag/ 
arbetsdag 

4.36 Förlängning av 
utredningstid i 
ärenden som rör barn  

11 kap 1, 2 § 
SoL  
 

FC 
SNMU 

Beslutet gäller till 
nästkommande 
SNMU. 

4.37 Beslut om begäran om 
överflyttning av 
ärende till nämnd i 
annan kommun  

2 a kap 10 § 
SoL  
 

EC  

4.38 Beslut om att ansöka 
om överflyttning av 
ärende hos 

2 a kap 11 § 
SoL  

EC  

Bilaga 1, SN § 66/2022-06-07



17 
 

Inspektionen för vård 
och omsorg  

 

4.39 Beslut i fråga om 
mottagande av ärende 
från annan kommun  

2 a kap 11 § 
SoL  

SNMU  

4.40 Beslut om ersättning 
till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som 
tidigare varit familje-
hemsförälder  

6 kap 11 § 
SoL  
 

SNMU  

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

5 kap 3 § SoF  
15 § 6 LSS  

HL  

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

5 kap 3 § SoF  
15 § 6 LSS  

HL  

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

5 kap 3 § SoF  
 

HL  

4.44 Framställan till 
domstol om behov av 
målsägandebiträde för 
underårig  

5 kap 2 § SoF  
 

HL  

4.45 Beslut om att svara 
för begravnings-  
Kostnader 

5 kap. 2 § BL  
 

HL  

4.46 Beslut att ordna 
gravsättning  

5 kap. 2 § BL  HL Kommunen har rätt till 
ersättning för 
kostnaderna av 
dödsboet.  

4.47 Beslut om tillfällig 
förvaltare av dödsbo 
som saknar 
dödsbodelägare  

18 kap 2 § BL  
 

HL  

4.48 Beslut om avgift för 
föräldrar vid placering 
av barn 

8 kap 1 § SoL HL  

4.49 Beslut om avgift för 
uppehälle vid 
placering av vuxna 

8 kap 1 § SoL HL  

4.50 Beslut om avskrivning 
av avgift för föräldrar 
vid placering av barn 

8 kap 1 § SoL EC  

Bilaga 1, SN § 66/2022-06-07



18 
 

4.51 Beslut om 
verkställighet av vård 
(placering/om-
placering i 
familjehem) 
för barn och ungdom 
enligt 4.7 

32 § FL SNMU Avser även SocS  
i social beredskap i 
avvaktan till 
nästkommande vardag/  
arbetsdag   

4.52 Beslut om 
verkställighet av vård 
(placering/ 
omplacering) i hem 
för vård eller boende 
för barn och ungdom 
enligt 4.8  

32 § FL  SNMU  
 

Avser även SocS  
i social beredskap i 
avvaktan till 
nästkommande vardag/  
arbetsdag  

4.53 Beslut om 
verkställighet i form 
av tillfällig placering i 
jourhem eller hem för 
vård eller boende åt 
barn och ungdom 
enligt 4.12  
a) Beslutet gäller 4 

månader från 
beslutsdatum. 

b) Efter 4 månader 

32 § FL 
 

 
 
 
 
 
 
 

a) EC 
 
 

b) SNMU  

Avser även SocSt 
i social beredskap i 
avvaktan på 
nästkommande vardag/ 
arbetsdag  

4.54 Beslut om 
verkställighet i form 
av vård 
(placering/om-
placering) i hem för 
vård eller boende för 
vuxna  enligt 4.14 

4 kap 1 § SoL  
 

EC 
 

Avser även SocS  
i social beredskap i 
avvaktan till 
nästkommande vardag/  
arbetsdag 

4.55 Beslut om 
verkställighet i form 
av vård i familjehem 
åt vuxna enligt 4.15 

4 kap 1 § SoL  
 

EC Avser även SocS  
i social beredskap i 
avvaktan till 
nästkommande vardag/  
arbetsdag 

4.56 Beslut om 
verkställighet av 
kontaktperson/-familj 
enligt 4.20 

4 kap 1 § SoL  
 

A/HL 
EC SocSt/HL 

 

4.57 Beslut om 
verkställighet av 
öppenvårdsinsatser i 
egen regi enligt 4.23 

4 kap 1 § SoL  
 

HL Ex. Program-
verksamhet  
Familjebehandlare/  
Missbruks  
behandlare/ 
Boendestöd  
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4.58 Beslut om 
öppenvårdsinsatser i 
extern regi enligt 4.24 
 
a) Upp till 4 månader  
b) Över 4 månader 

4 kap 1 § 
SoL  

 

 

 

a) EC 
b) SNMU 

 

 

 

5. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

5.1 Beslut om ansökan 
hos förvaltningsrätt 
om vård enligt LVU 

4 § LVU  
 

SNMU  

5.2 Begäran om förlängd 
tid för ansökan om 
vård 

8 § LVU  
 

SNMU  

5.3 Beslut om 
omedelbart 
omhändertagande.  

6 § LVU  
 

SNMU Kompletterande 
beslutsrätt (10 kap 6 
§ SoL) för 
ordförande eller 
annan ledamot i 
socialnämnden där 
delegationens 
beslutande inte kan 
avvaktas. 
Beslutet skall 
dokumenteras och 
skrivas under av 
beslutsfattaren. 
Muntliga beslut bör 
endast förekomma i 
sådana akuta 
situationer när 
dokumentation och 
underskrift inte kan 
avvaktas. Sådana 
beslut dokumenteras 
i efterhand. 

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

9 § LVU SNMU Kompletterande 
beslutsrätt  
 

5.5 Beslut om hur vården 
skall ordnas och var 

11 § 1 st. 
LVU  

SNMU Kompletterande 
beslutsrätt  
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den unge skall vistas 
under vårdtiden  

  

5.6 Beslut om 
utlandsvistelse för 
ungdom som bereds 
vård enligt § 2 och 3 
LVU 

11 § 1 st. 
LVU 

SNMU Kompletterande 
beslutsrätt 

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

13 § 1 st 
LVU  

SNMU  

5.8 Prövning av om vård 
med stöd av 3 § LVU 
skall fortsätta  

13 § 2st 
LVU  

SNMU  

5.9 Beslut om förbud 
eller begränsning av 
umgänge 
 
a) Om nämndens 

beslut ej kan 
avvaktas 

14 § 1 LVU  

 

Ordförande 

Socialnämnden 
beslutar 

Rätten att fatta 
beslut enligt LVU 
om att hemlighålla 
den unges vistelseort 
kan brådskande fall 
delegeras till 
socialnämndens 
ordförande. Det kan 
göras i enlighet med 
6 kap. 39 § KL.  

5.10 Beslut om 
hemlighållande av 
vistelseort 
 
a) Om nämndens 

beslut ej kan 
avvaktas 

14 § 2 LVU  

 

Ordförande 

Socialnämnden 
beslutar 

Rätten att fatta 
beslut enligt LVU 
om att hemlighålla 
den unges vistelseort 
kan vid brådskande 
fall delegeras till 
socialnämndens 
ordförande. Det kan 
göras i enlighet med 
6 kap. 39 § KL. 

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

14 § 3 st 
LVU  
 

SNMU Bestämmelsen 
innebär att nämnden 
minst en gång var 
tredje månad är 
skyldig att överväga 
om ett beslut om 
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umgänge eller 
hemlighållande av 
vistelseort fortf. 
behövs  

5.12 Beslut om att vården 
skall upphöra  

21 § 1 st 
LVU  

SNMU Kompletterande 
beslutsrätt i ärende 
där beslut ej kan 
avvaktas 

5.13 Beslut om 
regelbunden kontakt 
med utsedd särskilt 
kvalificerad 
kontaktperson eller 
behandling i öppna 
former inom 
socialtjänsten  

22 § 1 st 
LVU  
 

SNMU  

5.14 Beslut om att 
förebyggande insats 
enligt 22 § 1 st LVU 
skall upphöra  

22 § 3 st 
LVU  
 

SNMU  

5.15 Ansökan hos 
förvaltningsrätt om 
flyttningsförbud 

24 § LVU  
 

SNMU  

5.16 Övervägande om 
flyttningsförbud 
fortfarande behövs  

26 § 1 st 
LVU  
 

SNMU  

5.17 Beslut om att 
flyttningsförbud skall 
upphöra  

26 § 2 st 
LVU  
 

SNMU  

5.18 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § LVU  
 

SNMU Kompletterande 
beslutsrätt  

5.19 Beslut om ett 
tillfälligt 
flyttningsförbud 
enligt 27 § LVU 
skall upphöra  

30 § 2 st 
LVU  
 

SNMU Kompletterande 
beslutsrätt 

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

31 § LVU  
 

SNMU Kompletterande 
beslutsrätt om beslut 
ej kan avvaktas 
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5.21 Beslut om 
läkarundersökning, 
att utse läkare samt 
plats för läkarunder-
sökningen  

32 § 1 st 
LVU  
 

HL  

5.22 Beslut att begära 
polishandräckning 
för att genomföra 
läkarundersökning  
 

43 § 1 st 
LVU  
 

Ordförande/SNMU Kompletterande 
beslutsrätt 
Avser även SocS i 
beredskap 

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

43 § 2 st 
LVU  
 

SNMU eller 
person som har 
förordnats av 
socialnämnden 

Kompletterande 
beslutsrätt 
Avser även SocS  
i social beredskap  

5.24 Beslut om att ansöka 
hos tingsrätten om 
överförflyttning av 
vårdnaden till 
familjehem efter 3 år 

6 kap 8 § 
FB 
13 § 3 st 
LVU 

SNMU När barnet varit 
placerat i samma 
familjehem under tre 
år ska SNMU 
överväga om 
ansökan ska ske 
enligt 6:8 FB 

5.25 Beslut om att ansöka 
hos 
Förvaltningsrätten 
om flyttningsförbud 

25 § LVU SNMU Kompletterande 
beslutsrätt 

5.26 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § SNMU/Ordförande Kompletterande 
beslutsrätt 
Beslutet ska anmälas 
till socialnämnden 
på kommande 
sammanträde 

5.27 Behovet av 
flyttningsförbudet 
skall minst en gång 
var tredje månad 
övervägas  

26 § 1 st SNMU  

5.28 Beslut om att 
flyttningsförbud ska 
upphöra 
 

26 § 2 st SNMU Kompletterande 
beslutsrätt 
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6. Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

6.1 Beslut om att inleda 
utredning om skäl för 
tvångsvård  

7 § LVM  
 

1e SocS 
EC 

Avser även SocS  
i social beredskap i 
avvaktan till 
nästkommande 
vardag/  
arbetsdag 

6.2 Beslut om att 
utredning inte skall 
inledas eller att 
påbörjad utredning 
skall avslutas utan 
åtgärd alt. övergå i en 
utredning enligt 11 
kap 1 § SoL  

7 § LVM  
 

1e SocS 
EC 

Avser även SocS  
i social beredskap i 
avvaktan till 
nästkommande 
vardag/  
arbetsdag 

6.3 Beslut om läkarunder-
sökning samt utse 
läkare för 
undersökningen  

9 § LVM  
 

HL  
 

Avser även SocS  
i social beredskap i 
avvaktan till 
nästkommande 
vardag/  
arbetsdag 

6.4 Beslut om ansökan 
hos förvaltningsrätt 
om vård enligt LVM  

11 § LVM  
 

SNMU  

6.5 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare  

13 § LVM  
 

SMNU Kompletterande 
beslutsrätt  
 

6.6 Beslut att omedelbart 
omhändertagande 
enligt 13 § LVM ska 
upphöra  

18 b § LVM  
 

SNMU  
 

Kompletterande 
beslutsrätt  
 

6.7 Beslut om att begära 
polishandräckning för 
att föra en 
missbrukare till 
läkarundersökning  

45 § 1 LVM  
 

HL Avser även SocS  
i social beredskap i 
avvaktan till 
nästkommande 
vardag/  
arbetsdag 

6.8 Beslut om att begära 
polishandräckning för 
inställelse vid 
vårdinstitution  

45 § 2 LVM  
 

HL Avser även SocS  
i social beredskap i 
avvaktan till 
nästkommande 
vardag/  
arbetsdag 
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7. Föräldrabalken (FB) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

7.1 Godkännande av 
faderskapsbekräftelse  

1 kap 4 § FB  A eller HL S-protokoll 
 
Kan beslutas av Borås 
stad - familjerätten 

7.2 Godkännande av 
föräldraskaps-
bekräftelse  

1 kap 9 § och 
2 kap 4, 8a 
§§ FB  

HL Vid insemination eller 
befruktning. Enligt 
lagen om genetisk 
integritet 2006:351, 
kap 6-7  
Kan beslutas av Borås 
stad – familjerätten 

7.3 Godkännande av 
föräldraskaps-
bekräftelse vid 
samboende  

1 kap 9 §, 2 
kap 4, 8a §§ 
FB  

HL Vid insemination eller 
befruktning. Enligt 
lagen om genetisk 
integritet 2006:351, 
kap 6-7  
Kan beslutas av Borås 
stad – familjerätten 

7.4 Beslut om 
samarbetssamtal med  
föräldrar (för att nå 
enighet i frågor om 
vårdnad, boende och  
umgänge) 

6 kap 18 § 
FB  
5 kap 3 § 
SoL  

HL Kan beslutas av Borås 
stad – familjerätten 

7.5 Överflyttning/ 
mottagande av 
faderskapsutredning  

2 kap 3 § FB  
 

 Socialnämnden 
beslutar  
 

7.6 Beslut att lägga ned 
faderskapsutredning  

2 kap 7 § FB   Socialnämnden 
beslutar  

7.7 Beslut att inte påbörja 
eller lägga ned 
påbörjad utredning  

2 kap 9 § FB  
 

 Socialnämnden 
beslutar 

7.8 Beslut om att väcka 
och föra talan i mål 
om föräldraskap  

3 kap 14 § 
FB  
 

HL Vid insemination eller 
befruktning.  
Kan beslutas av Borås 
stad – familjerätten 
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7.9 Beslut om att inleda 
utredning och andra 
åtgärder för att 
fastställa faderskap 
eller föräldraskap.  

2 kap 1, 4-6, 
8-8a, 9 §§ FB  
 

HL Kan beslutas av Borås 
stad - familjerätten 

7.10 Beslut att väcka och 
föra talan i mål om 
faderskap  

3 kap 5, 6 § § 
FB  

HL Kan beslutas av Borås 
stad – familjerätten 

7.11 Beslut att godkänna 
föräldrars avtal 
rörande vårdnad, 
boende och umgänge  

6 kap 6 §, 14 
a § 15 a , 17 
a§§ FB  

HL Kan beslutas av Borås 
stad – familjerätten 

7.12 Beslut att ej godkänna 
föräldrars avtal 
rörande vårdnad och 
umgänge  

6 kap 6, 14, 
15 §§ FB  

EC Beslutet kan ej 
överklagas. 
Kan beslutas av Borås 
stad - familjerätten 

7.13 Lämnande av 
upplysningar till 
tingsrätt i vårdnads- 
boende- och 
umgängesmål  

6 kap 19 § 
FB  
 

HL Kan beslutas av Borås 
stad – familjerätten 

7.14 Lämnande av 
upplysningar inför 
interimistiskt beslut i 
tingsrätt beträffande. 
vårdnad, boende eller 
umgänge  

6 kap 20 § 
FB  
 

HL Kan beslutas av Borås 
stad – familjerätten 

7.15 Beslut att utse utredare 
i mål om vårdnad, 
boende och umgänge 
av barn  

6 kap 19, 20 
§ FB  
 

HL Kan beslutas av Borås 
stad – familjerätten 

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

7 kap 7 § FB  
 

HL Kan beslutas av Borås 
stad – familjerätten 

7.17 Förordnande av 
umgängesstöd vid 
barns umgänge efter 
beslut i domstol  

6 kap 15 c § 
FB  
 

HL Kan beslutas av Borås 
stad – familjerätten 

7.18 Yttrande beträffande 
äktenskapsdispens  

15 kap 1 § 
ÄktB  

HL Kan beslutas av Borås 
stad – familjerätten 

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

11 kap 4 § 
och 7 § FB  
 

HL Kan beslutas av Borås 
stad - familjerätten 
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7.20 Beslut om anmälan till 
överförmyndare om att 
behov av god 
man/förvaltare inte 
längre föreligger  

11 kap 4 § 
och 7 § FB  
 

HL Kan beslutas av Borås 
stad - familjerätten 

7.21 Medgivande att ta 
emot ett barn för 
adoption  

6 kap 6 § 
SoL och 6 
kap 12 § Sol  

SNMU  

7.22 Återkallelse av 
medgivande att ta 
emot adoptivbarn 

6 kap 13 § 
SoL  
 

SNMU  

7.23 Beslut om att vidta 
åtgärder utan båda 
vårdnadshavarnas 
samtycke  

6 kap 13 a § 
FB 10 kap 5 
§ SoL  

SNMU Kompletterande 
beslutsrätt om beslut 
inte kan avvaktas. 

7.24 Beslut att ge samtycke 
till att 
adoptionsförfarande 
får fortsätta  

6 kap 14 § 
SoL  
 

SNMU  

7.25 Yttrande till domstol i 
adoptionsärende.  

4 kap 14 § 
FB  

HL Kan beslutas av Borås 
stad - familjerätten 

7.26 Anmälan/ansökan hos 
domstol ifråga om 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare  

6 kap 7, 8 
och 10c §§ 
FB  
 

 Socialnämnden 
beslutar 

7.27 Beslut om 
verkställighet av 
umgängesstöd vid 
barns umgänge efter 
beslut i domstol 

6 kap 15 c § 
FB  
 

HL Kan beslutas av Borås 
stad - familjerätten 
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8. Stöd och service till vissa funktionsnedsatta 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

8.1 Beslut om 
personkretstillhörighet  

1 och 7 §§ 
LSS  

HL Beslut om 
personkretstillhörighet 
fattas inte särskilt utan 
är en del av beslut om 
insats enligt 9 § LSS. 
Beslut om 
personkretstillhörighet 
kan följaktligen inte 
heller överklagas 
särskilt.  

8.2 Beslut om biträde av 
personlig assistans 
eller ekonomiskt stöd 
till skäliga kostnader 
för sådan assistans 
utöver till den del 
behovet av stöd inte 
täcks av beviljade 
assistanstimmar enligt 
51 kap AVD D, SFB 
 

a) upp till 40 
timmar i 
veckan  

b) Över 40 
timmar i 
veckan  

7 § och 9 § 2 
LSS  

1e SocS 
 

 

 

 

 
 

a) EC 
 

b) SNMU 

Beslut om 
assistanstimmar enligt 
SFB tas av 
Försäkringskassan. 

8.2a Beslut om biträde av 
personlig assistans 
eller ekonomiskt stöd 
till skäliga kostnader 
för sådan assistans i 
ärenden där beslut ej 
finns om beviljade 
assistanstimmar enligt 
51 kap AVD D, SFB 

7 § och 9 § 2 
LSS 

SNMU Beslut om 
assistanstimmar enligt 
SFB tas av 
Försäkringskassan. 

8.3 Tillfällig utökning av 
personlig assistans, 
 

a) upp till 40 
timmar i 
veckan under 
maximalt 3 
månader 

7 § och 9 § 2 
LSS 

 
 

a) HL 
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b) Över 40 
timmar i 
veckan 
och/eller längre 
period än 3 
månader  

b) EC 

8.4 Beslut om 
ersättningsbelopp för 
personlig assistans upp 
till socialnämndens 
antagna 
ersättningsnivå 

7 § och 9 § 2 
LSS  
 

HL  

8.5 Beslut om 
ersättningsbelopp för 
personlig assistans 
över socialnämndens 
antagna 
ersättningsnivå 

7 § och 9 § 2 
LSS  
 

SNMU  

8.6 Beslut om utbetalning 
av ekonomiskt stöd för 
merkostnader i 
samband med 
ordinarie assistents 
sjukdom.  

7 § och 9 § 2 
LSS  
 

EC SocSt  

8.7 Beslut om 
ledsagarservice  

7 § och 9 § 3 
LSS 4 kap 1 
§ SoL  

HL  

8.8 Beslut om bistånd i 
form av 
kontaktperson/-familj 

7 § och 9 § 4 
LSS 

1e SocS 
HL 

 

8.9 Beslut om att utse 
kontaktperson/ -familj 

9 § 4 EC SocSt  

8.9 
8.10 

Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning 
till kontaktperson/-
familj  

9 § 4 
 

HL  
EC Socst 

Uppdraget skall 
regleras genom avtal. I 
enlighet med SKL:s 
SKR:s 
rekommendation 

8.10 
8.11 

Beslut om 
avlösarservice i 
hemmet 

9 § 5 LSS 1e SocS 
HL 

 

8.11 
8.12 

Beslut om 
korttidsvistelse utanför 
det egna hemmet 

9 § 6 LSS 1e SocS 
HL 

 

8.12 
8.13 

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

7 § och 9 § 7 
LSS  
 

1e SocS 
HL 
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8.13 
8.14 

Beslut om boende i 
familjehem för barn 
och ungdomar  

7 § och 9 § 8 
LSS 4 kap 1 
§ SoL  

SNMU  

8.14 
8.15 

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

20 § LSS  
och 6 kap 2 § 
SoF  

HL I enlighet med SKL:s 
SKR:s 
rekommendation  
 

8.15 
8.16 

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

7 § och 9 § 8 
LSS 4 kap 1 
§ SoL  

SNMU  

8.16 
8.17 

Beslut om boende för 
vuxna i bostad med 
särskild service.  

7 § och 9 § 9 
LSS 4 kap 1 
§ SoL  

SNMU  

8.17 
8.18 

Beslut om daglig 
verksamhet inom 
kommunen  

7 § och 9 § 
10 LSS  
 

HL  

8.18 
8.19 

Beslut om daglig 
verksamhet utanför 
kommunen  

7 § och 9 § 
10 LSS  
 

SNMU  

8.20 Beslut att utbetala 
assistansersättning till 
annan person än den 
som är berättigad till 
insatsen  

11 § LSS  
 

EC SocSt  

8.21 Beslut om 
återbetalnings-
skyldighet  

12 § LSS  
 

SNMU  

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

16 § 2 st LSS  
 

1e SocSt 
Samma delegat 
som i beslut 
gällande 
personer 
bosatta i 
kommunen 

 

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

15 § 6 LSS  
 

HL/EC SocSt  

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

15 § 6 LSS  
 

HL/EC SocSt  
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8.25 Beslut om avgift inom 
LSS 

18-21 § LSS A  

8.26 Beslut om jämkning av 
avgift enligt fastställda 
taxor och avgifter 

 A  

8.27 Beslut om jämkning av 
avgift utöver 
fastställda taxor och 
avgifter 

 VC  

8.28 Beslut om 
nedskrivning av eller 
befrielse från skuld 
avseende debiterad 
avgift inom omsorgen 
kring personer med 
funktionsnedsättning 

4 kap 2 § 
SoL  
 

VC  

8.29 Beslut om 
verkställighet av 
ledsagarservice 

32 § FL EC SocSt Om beslut påverkar 
medborgaren på ett 
inte obetydligt sätt ska 
en klargörande 
motivering delges 

8.30 Beslut om 
verkställighet av 
kontaktperson/kontaktf
amilj 

32 § FL HL 
EC SocSt 

Om beslut påverkar 
medborgaren på ett 
inte obetydligt sätt ska 
en klargörande 
motivering delges 

8.31 Beslut om 
verkställighet av 
avlösarservice i 
hemmet 

32 § FL EC SocSt Om beslut påverkar 
medborgaren på ett 
inte obetydligt sätt ska 
en klargörande 
motivering delges 

8.32 Beslut om 
verkställighet av 
korttidsvistelse utanför 
det egna hemmet 

32 § FL EC SocSt Om beslut påverkar 
medborgaren på ett 
inte obetydligt sätt ska 
en klargörande 
motivering delges 

8.33 Beslut om 
verkställighet av 
korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år 
utanför det egna 
hemmet i anslutning 
till skoldagen samt 
under lov 

32 § FL EC SocSt Om beslut påverkar 
medborgaren på ett 
inte obetydligt sätt ska 
en klargörande 
motivering delges 

8.34 Beslut om 
verkställighet av 
boende i familjehem 
för barn och ungdomar 

32 § FL SNMU 
EC SocSt 

Om beslut påverkar 
medborgaren på ett 
inte obetydligt sätt ska 
en klargörande 
motivering delges 

8.35 Beslut om 
verkställighet av 

32 § FL SNMU 
 

Om beslut påverkar 
medborgaren på ett 
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boende i bostad med 
särskild service för 
barn och ungdomar 
a) I egen regi 
b) I extern regi (köpt 

plats) 

 
 
 
a) EC SocSt 
b) SNMU 

inte obetydligt sätt ska 
en klargörande 
motivering delges 

8.36 Beslut om 
verkställighet av 
boende för vuxna i 
bostad med särskild 
service 

a) I egen regi 
b) I extern regi 

(köpt plats) 

32 § FL SNMU 
 
 
 
 
a) EC SocSt 
b) SNMU 

Om beslut påverkar 
medborgaren på ett 
inte obetydligt sätt ska 
en klargörande 
motivering delges 

8.37 Beslut om 
verkställighet av 
daglig verksamhet 
inom kommunen 
a) I egen regi 
b) I extern regi (köpt 

plats) 

32 § FL EC 
 
 
 

a) EC 
SocSt 

b) SNMU 

Om beslut påverkar 
medborgaren på ett 
inte obetydligt sätt ska 
en klargörande 
motivering delges 

8.38 Beslut om 
verkställighet av 
daglig verksamhet 
utanför kommunen 

32 § FL SNMU Om beslut påverkar 
medborgaren på ett 
inte obetydligt sätt ska 
en klargörande 
motivering delges 

8.39 
8.38 

Beslut om 
verkställighet av 
bistånd i form av 
daglig sysselsättning. 

32 § FL HL Om beslut påverkar 
medborgaren på ett 
inte obetydligt sätt ska 
en klargörande 
motivering delges 

9. Omsorg om äldre personer och vissa personer med 
funktionsnedsättning (ej LSS)  

Socialtjänstlagen (SoL) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

9.1 Beslut om att 
utredning skall inledas 

11 kap 1 § 
SoL  

HL  

9.2 Beslut om att 
utredningen skall 
avslutas utan åtgärd  

11 kap 1 § 
SoL  
 

HL  

9.3 Beslut om bistånd i 
form av hemtjänst 
 

a) Upp till 60 
timmar per 

4 kap 1 § 
SoL  

HL 
1e SocS 

a) HL 

Upp till 60 timmar per 
månad samt vid 
vårdplanering med 
regionen/akuta 
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månad samt 
vid 
vårdplanering 
med 
regionen/akuta 
försämringar 
då beslut ska 
omprövas 
inom 3 veckor 
men inte 
överstiger 90 
timmar 
 

b) Över 60 
timmar per 
månad 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

b) EC 

försämringar då beslut 
ska omprövas inom 3 
veckor men inte 
överstiger 90 timmar  
 
 
Över 60 timmar per 
månad 

9.4 Beslut om bistånd i 
form av 
matdistribution 

4 kap 1 § 
SoL 

HL  

9.5 Beslut om bistånd i 
form av trygghetslarm 

4 kap 1 § 
SoL 

HL  

9.6 Beslut om bistånd i 
form av 
trygghetsbesök tillsyn 
 

a) Tillsyn på dag- 
och kvällstid 

b) tillsyn nattetid 

4 kap 1 § 
SoL 

1e SocS 
EC 

a) HL 
 

b) EC 

Vid beslut dag- och 
kvällstid 
 
Nattetid 

9.7 Beslut om bistånd i 
form av särskilt 
boende  

4 kap 1 § 
SoL  

EC  

9.8 Beslut med anledning 
av ansökan om 
förhandsbesked  

2 a kap 8 § 
SoL  
 

EC  

9.9 Beslut om bistånd i 
form av 
korttidsverksamhet/ 
växelvård  
 

a) Växelvård upp 
till 10 dygn per 
månad 

b) Växelvård 
över 10 dygn 
per månad. 

 
 

4 kap 1 § 
SoL  

HL 
EC 
 
 
 

a) HL 
 
 

b) EC 

Upp till 150 dagar per 
år samt vid 
vårdplanering med 
regionen 
 
Över 150 dagar per år 
 

Bilaga 1, SN § 66/2022-06-07



33 
 

a) Upp till 150 
dagar per år 
samt vid 
vårdplanering 
med regionen 

b) Över 150 
dagar per år 

9.9 b Akut Beslut som inte 
kan avvaktas, utanför 
kontorstid, om bistånd 
i form av 
korttidsvistelse i egen 
regi. 

4 kap 1 § 
SoL 

Tjänstgörande 
Ssk 

Beslut får fattas till 
nästkommande vardag 
då ordinarie 
beslutsfattare finns i 
tjänst. 

9.10 Beslut om bistånd i 
form av plats i 
dagverksamhet eller 
daglig verksamhet för 
funktionsnedsatta 

4 kap 1 § 
SoL  

HL  

9.11 Beslut om avlösning 
för personer som 
vårdar/stödjer en 
enskild person 
 
a) Upp till 10 timmar 

per vecka/42 
timmar per månad 

b) Över 10 timmar 
per vecka/42 
timmar per månad 

4 kap 1 § 
SoL  
 

HL 
EC 

 

a) HL 
 
 

b) EC 

Upp till 10 timmar per 
vecka/42 timmar per 
månad 
 
Över 10 timmar per 
vecka/42 timmar per 
månad 

9.12 Beslut om avgift inom 
äldreomsorgen 

8 kap SoL A  

9.13 Beslut om jämkning 
av avgift enligt 
fastställda taxor och 
avgifter 

 A  

9.14 Beslut om jämkning 
av avgift utöver 
fastställda taxor och 
avgifter 

 VC  

9.15 Beslut om jämkning 
av avgift för 
hemtjänst, service och 
omvårdnad samt 
boende 

 A  

9.16 Beslut om 
nedskrivning av eller 
befrielse från skuld 
avseende debiterad 
avgift inom 
äldreomsorgen  

4 kap 2 § 
SoL  
 

VC  
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9.17 Beslut om köp av 
boende (Säbo) i annan 
kommun eller hos 
annan vårdgivare  

4 kap 1 § 
SoL  
 

SNMU  

9.18 Beslut om mottagande 
av ärende från annan 
kommun  

2a kap 10 § 
SoL  

EC  

9.19 Beslut om att ansöka 
om överflyttning av 
ärende hos 
Inspektionen för vård 
och omsorg 

2 a kap 11 § 
SoL  
 

EC  

9.20 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om 
behov av god man 
eller förvaltare  

5 kap 3 § SoF  HL och EC  
 

 

9.21 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om 
att behov av god man 
eller förvaltare inte 
längre föreligger  

5 kap 3 § SoF  
 

HL och EC 
 

 

9.22 Beslut om 
kontaktperson 
 
a) upp till 6 månader 
b) längre tid än 6 

månader 

4 kap 1 § 
SoL  

1e SocS 
EC 

a) HL 
b) EC 

Upp till 6 månader 

Över 6 månader 

9.22 b Beslut om 
kontaktperson i de fall 
den enskilde har 
beslut om bistånd i 
form av särskilt 
boende 

4 kap 1 § 
SoL 

HL Beslut i verkställighet 

9.23 Beslut om ledsagning 
 
a) upp till 8 timmar 

per vecka/34 
timmar per månad 

b) mer än 10 timmar 
per vecka/42 
timmar per månad 

4 kap 1 § 
SoL  

HL 
EC 

a) HL 
 

b) EC 

Upp till 8 timmar per 
vecka /34 timmar per 
månad 
 
Över 10 timmar per 
vecka/42 timmar per 
månad  

9.23 b Beslut om ledsagning 
i de fall den enskilde 
har beslut om bistånd i 
form av särskilt 
boende 

4 kap 1 § 
SoL  

EC Beslut i verkställighet 

9.24 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning 
till 

4 kap 1 § 
SoL  

 

 

I enlighet med SKL:s 
rekommendation  
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kontaktperson/kontakt
familj  
 

a) enligt norm 
och riktlinjer 

b) utöver norm 
och riktlinjer 

 

a) HL 
 

b) EC 

Uppdraget skall 
regleras genom avtal. I 
enlighet med SKR:s 
rekommendation  
 
 

 – enligt norm och 
riktlinjer  
 

 1e SocS Uppdraget skall 
regleras genom avtal. I 
enlighet med SKL:s 
rekommendation  
 

 – utöver norm och 
riktlinjer  

 SNMU  

9.25 Beslut om 
verkställighet av 
beslut om särskilt 
boende 

32 § FL EC Beslut i verkställighet 
 
Om beslut påverkar 
medborgaren på ett 
inte obetydligt sätt ska 
en klargörande 
motivering delges 

9.26 Beslut om 
verkställighet av 
beslut om hemtjänst 

32 § FL EC Beslut i verkställighet 
 
Om beslut påverkar 
medborgaren på ett 
inte obetydligt sätt ska 
en klargörande 
motivering delges 

9.27 Beslut om 
verkställighet av 
beslut om 
korttidsverksamhet/vä
xelvård 

32 § FL EC Beslut i verkställighet 
 
Om beslut påverkar 
medborgaren på ett 
inte obetydligt sätt ska 
en klargörande 
motivering delges 

9.28 Beslut om 
verkställighet av 
beslut om 
dagverksamhet 

32 § FL EC Beslut i verkställighet 
 
Om beslut påverkar 
medborgaren på ett 
inte obetydligt sätt ska 
en klargörande 
motivering delges 

9.29 Beslut om 
verkställighet av 
beslut om avlösning 
för personer som 
vårdar/stödjer en 
enskild person 

32 § FL EC Beslut i verkställighet 
 
Om beslut påverkar 
medborgaren på ett 
inte obetydligt sätt ska 
en klargörande 
motivering delges 
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9.30 Beslut om insats 
utöver riktlinjer 

4 kap 1 § 
SoL 

EC  
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Kommunal Hälso- och sjukvård 

10. Patientsäkerhetslagen och Hälso- och sjukvårdslagen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

10.1 Beslut om att anmäla 
händelser som har 
medfört eller hade 
kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada till 
Inspektionen för vård 
och omsorg, lex Maria 

3 kap. 5 § 
Patient-
säkerhetslag  
 

MAS  

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

3 kap 7 § 
Patient-
säkerhetslag  
 

MAS  

10.3 Senast 1 mars varje år 
upprätta en 
patientsäkerhetsberätt
else  

3 kap. 10 § 
Patient-
säkerhetslag  

MAS MAS i nära samarbete 
med SAS gällande 
kvalitetsberättelse 
och vice versa, se 3.6 
 

10.4 Ansvar för regler och 
rutiner för medicinsk 
utrustning och 
medicintekniska 
produkter  

Social-
styrelsens 
föreskrifter 
om 
användning 
av medicin-
tekniska 
produkter i 
hälso- och 
sjukvården 
2008:1 (M)  

MAS 

 

 

10.5 Utredning, bedömning 
och anmälan av 
negativ händelse med 
medicintekniska 
produkter  

SOSFS 
2008:1  
 

MAS 

 

 

10.6 Beslut om sekretess 
rörande skydd för 
enskild i verksamhet 

25 kap 1,2 §§ 
OSL   

EC VO  
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som avser hälso- och 
sjukvård  

10.7 Beslut om avgift för 
HSL 

17 kap HSL A  

10.8 Verksamhetsansvar 
HSL enligt § 29  

4 kap 2 § 
HSL 

VC VC delegerar delar av 
ansvaret till MAS 
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Färdtjänst och riksfärdtjänst 

11. Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

11.1 Beslut om tillstånd till 
färdtjänst med 
regelkompletteringar  

6-9 §§ LF  
 

A/HL  

11.2 Beslut om att återkalla 
tillstånd till färdtjänst;  
- Om förutsättningar 
för tillståndet inte 
längre finns  

12 § LF  
 

A/HL  

11.3 - Om 
tillståndsinnehavare 
gjort sig skyldig till 
allvarliga och 
upprepade 
överträdelser av de 
föreskrifter och 
villkor som gäller  

12 § LF  
 

 Socialnämnden – kan 
inte vidare delegeras 

11.4 Beslut om 
riksfärdtjänst  

4-7 §§ LRF  A/HL  
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12. Alkohollagen SFS 2010:1622 

Stadigvarande serveringstillstånd 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

12.1 Beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten, slutet 
sällskap eller 
cateringverksamhet i 
slutna sällskap.  

8 kap 2 §/4 
§ 
 

SNMU  

12.2 Beslut om paustillstånd 8 kap 2 §  SNMU  

12.3 Anmälan om 
serveringslokal vid 
catering 

8 kap 4 § HL  

12.4 Ändringar i tillstånd 8 kap 19, 
14, 2 §§ 

HL T.ex. serveringstid, 
utökad serveringsyta, 
alkoholdryck 

12.5 Provsmakning vid 
tillverkning 

8 kap 7 § SNMU  

12.6 Ändringar i 
ägarförhållande med 
samma juridiska person – 
Bolagsändring 

9 kap 11 § HL  

12.7 Servering i gemensamt 
serveringsutrymme 

8 kap 14 § HL  

 

Tillfälligt serveringstillstånd 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

12.8 Beslut om tillfälliga 
serveringstillstånd till 
allmänheten längre än tre 
dagar 

8 kap 2 § 
 

SNMU  

12.9 Beslut om tillfälliga 
serveringstillstånd till 
allmänheten upp till tre 
dagar 

8 kap 2 §  HL  

12.10 Beslut om tillfälliga 
serveringstillstånd till 
slutna sällskap 

8 kap 2 § HL  

12.11 Beslut om paustillstånd 8 kap 2 § HL  

12.12 Beslut om servering i 
gemensamt 
serveringsutrymme 

8 kap 2 § HL  
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12.13 Beslut om provsmakning 
vid arrangemang 

8 kap 6 § HL  

12.14 Beslut efter ansökan från 
konkursbo 

9 kap 12 § HL Ansökan ska 
behandlas med 
förtur. 

 

Övrigt 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

12.15 Beslut att inleda 
tillsynsärende 

9 kap 17, 18 
§ 
 

HL  

12.16 Beslut att avsluta 
tillsynsärende utan åtgärd 

9 kap 17, 18 
§ 
 

HL  

12.17 Beslut i frågan om 
erinran 

9 kap 17 § 
 

HL  

12.18 Beslut i frågan om 
varning 

9 kap 17 § SNMU  

12.19 Beslut om att meddela 
varning till den som 
bedriver detaljhandel 
med eller servering av öl 

9 kap 19 § SNMU  

12.20 Beslut om förbud eller 
inskränkning av viss 
försäljning av 
alkoholdrycker för visst 
tillfälle 

3 kap 10 § SNMU  

12.21 Beslut om överklagande 
till förvaltningsrätten  

10 kap 1 § SNMU  

12.22 Beslut om återkallelse av 
tillstånd på 
tillståndshavarnes egen 
begäran eller upphörande 
av verksamhet 

9 kap 18 § 1p HL  

12.23 Beslut om återkallelse av 
tillstånd 

9 kap 18 § 2, 
3 p 

SNMU  

12.24 Avvisa överklagan som 
inkommit försent 

45 § FL HL  

12.25 Avskriva ärende om 
serveringstillstånd när 
ärendet ej är komplett 

8 kap 2 § HL  

12.26 Begäran att det 
överklagade beslutet 
tillsvidare inte ska gälla 

48 § FL HL  
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12.27 Begäran om inhibition 29 § FL HL  

12.28 Ompröva uppenbart 
felaktigt beslut 

28 37-39 §§ 
FL 

SNMU  

12.29 Begäran om biträde av 
polismyndighet 

9 kap 9 § HL  

12.30 Lämna polis-, 
åtalsanmälan vid brott 
mot alkohollagen 

9 kap 8 § HL  

12.31 Lämna uppgifter på 
begäran av 
tillsynsmyndighet 

9 kap 8 § HL  

12.32 Inhämta upplysningar 
och yttranden från annan 
myndighet 

8 § FL HL  

Övriga yttranden 

12.33 Yttrande angående 
automatspel 

3 § 
automatspels-
lagen 

HL  

12.34 Yttrande gällande 
restaurangkasinospel 

43 § 
Lotterilagen 

HL  

12.35 Yttrande angående 
värdeautomatspel 

44 § 
Lotterilagen 

HL  

13. Lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

13.1 Beslut att bevilja eller 
avslå stadigvarande 
försäljningstillstånd för 
tobaksförsäljning detalj- 
och partihandel 

5 kap 3 §  SNMU  

13.2 Beslut att bevilja eller 
avslå tillfälligt 
försäljningstillstånd för 
tobaksförsäljning detalj- 
och partihandel 

 

5 kap 3 § HL  

13.3 Beslut efter ansökan från 
konkursbo 

5 kap 9 § HL  

13.4 Beslut att inleda 
tillsynsärende 

7 kap 3-4 §§ HL  

13.5 Beslut att meddela 
föreläggande eller förbud 
gällande tobaksvaror och 
örtprodukter för rökning 

7 kap 9 § SNMU  
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13.6 Beslut att återkalla 
tillstånd för 
tobaksförsäljning 

7 kap 10 § 1-
4 

SNMU  

13.7 Beslut att meddela 
varning 

7 kap 11 § SNMU  

13.8 Beslut att meddela 
föreläggande eller förbud 
gällande e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

7 kap 12 § SNMU  

13.9 Beslut att meddela 
varning eller förbud 
gällande försäljning av  
e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

7 kap 13 § SNMU  

13.10 Beslut om att 
föreläggande eller förbud 
enligt 12 och 14 §§ får 
förenas med vite 

7 kap 15 § SNMU  

13.11 Begäran om upplysningar, 
handlingar, varuprover 
och liknande 

7 kap 17 § HL  

13.12 Begäran om att få tillträde 
till områden, lokaler och 
andra utrymmen samt 
göra undersökningar och 
medta prov 

7 kap 18 § HL   

13.14 Beslut att avsluta 
tillsynsärende utan åtgärd 

7 kap 3-4  §§ HL  

13.15 Begäran om handräckning 
från Polismyndigheten 

7 kap 19 § HL  

13.16 Beslut om överklagande 9 kap 1 § SNMU  

13.17 Avvisa överklagande som 
inkommit försent  

45 § FL  HL  

13.18 Begäran att det 
överklagade beslutet 
tillsvidare inte ska gälla 

48 § FL HL  

13.19 Ompröva uppenbart 
felaktigt beslut 

 

37-39 §§ FL HL  
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13.20 Inhämta upplysningar och 
yttranden från annan 
myndighet 
 

8 § FL HL  

 

14. Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

14.1 Nedsättning av avgift 23 § VC  

14.2 Kontroll av försäljning 
av vissa receptfria 
läkemedel 

20 § HL  

14.3 Anmälan till 
Läkemedelsverket av 
brister vid försäljning av 
vissa receptfria 
läkemedel 

21 § HL  
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15. Personal 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

14.1 Ordförande i 
samverkansgrupp samt 
delegation att hålla 
förhandlingar inom ramen 
för samverkansavtalet: 
a. 
Förvaltningsövergripande 
(FSG) 
b. Verksamhetsnivå 
(LSG) 
c. Enhetsnivå (APT) 

MBL § 11, 
19, 38 

 

 

 

a. FC 

 

b. VC 

c. EC 

Verkställighetsbeslut. 
Ska inte anmälas till 
nämnd. 

14.2 Prövning av arbetstagares 
bisyssle-innehav 

a. Förvaltning 

b. Verksamhet 

c. Enhet 

  

 

a. FC 

b. VC 

c. EC 

Samråd ska ske 

med 

personalchef. 

Verkställighetsbeslut. 
Ska inte anmälas till 
nämnd. 

14.3 Anställning, förflyttning, 
avstängning, 
disciplinpåföljd, 
uppsägning eller avsked 

 FC/VC Efter förhandlingar 
enligt gällande avtal. 
Verkställighetsbeslut. 
Ska inte anmälas till 
nämnd. 

14.4 Beslut om anställning, 
anställningsvillkor, 
lönesättning inom 
förvaltningsområdet 

a. Förvaltning 

b. Verksamhet 

c. Enhet 

  

 

 

a. FC 

b. VC 

c. EC 

Verkställighetsbeslut. 
Ska inte anmälas till 
nämnd. 

14.5 Beslut om tjänstledighet 
med löneförmån inom 
förvaltningsområdet 

 FC Verkställighetsbeslut. 
Ska inte anmälas till 
nämnd. 
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14.6 Ansvar för 
arbetsmiljöarbetsuppgifter 
 

 FC 
 

Inom 
socialförvaltningen är 
ansvaret för 
arbetsmiljö-
arbetsuppgifterna, av 
socialchef, delegerade 
till resp. chef i 
linjeorganisationen  
Verkställighetsbeslut. 
Ska inte anmälas till 
nämnd. 

16. Ekonomi 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

15.1 Överenskommelse om 
betalning av fordran 

 FC Verkställighetsbeslut. 
Ska inte anmälas till 
nämnd. 

15.2 Anstånd med eller 
avbetalning av skuld till 
kommunen till ett högsta 
belopp av 3 prisbasbelopp 

 FC/VC Verkställighetsbeslut. 
Ska inte anmälas till 
nämnd. 

15.3 Ta ställning till krav på 
skadestånd eller andra 
ersättningsanspråk 

 FC Verkställighetsbeslut. 
Ska inte anmälas till 
nämnd. 
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17. Upphandling/Avtal/Inköp 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

Förvaltningsspecifik 

16.1 Direktupphandling 
förvaltningsspecifik 

Upp till 505 800 kr 

a. Starta och genomföra 
upphandling 

b. Beslut 

c. Avtal/Beställning 

d. Ev. förlängning av 
avtal enl. option 

  

 

a. Budget-
ansvarig 

b. Budget-
ansvarig  

c. Budget-
ansvarig 

d. Budget-
ansvarig 

Uha bistår och ska 
anlitas 

Ska diarieföras 

Direktupphandling 
över 100 000 ska 
dokumenteras och 
diarieföras.  

Riktlinjer för 
direktupphandling 
ska följas. 

Verkställighetsbeslut. 
Ska inte anmälas till 
nämnd. 

16.2 Förenklad upphandling 
förvaltningsspecifik 

Omfattning 505 800 – 
1 806 427 kr 

- Starta och genomföra 
upphandling 

- Tilldelningsbeslut/ 
Antagande av anbud 

- Teckna avtal 

- Eventuell 
avtalsförlängning enl 
option 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC 

Uha bistår och ska 
anlitas. 

Ska annonseras, 
dokumenteras och 
diarieföras. 
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16.3 Öppen upphandling, 
förvaltningsspecifik 

Omfattning 1 806 427 kr 

 

a. Starta och genomföra 
upphandling 

b. Tilldelningsbeslut/ 
Antagande av anbud 

c. Teckna avtal 

d. Ev avtalsförlängning 
enl option 

  

 

 

 

a. SN 

 

b. SN 

 

c. FC 

d. FC 

Uha bistår och ska 
anlitas. 

Ska annonseras, 
dokumenteras och 
diarieföras 

Ev avtalsförlängning 
efter samråd med 
resp nämnd 

16.4 Uppsägning av avtal  Behörig 
avtals-
ansvarig 

 

Ingår i uppdragets 
funktionsansvar. 

Uha bistår och ska 
anlitas 

Verkställighetsbeslut. 
Ska inte anmälas till 
nämnd. 

Förvaltningsövergripande 

16.5 Direktupphandling, 
kommunövergripande 

Upp till  505 800 tkr 

a. Starta och genomföra 
upphandling 

b. Beslut 

c. Avtal/Beställning 

d. Eventuell 
avtalsförlängning enl. 
option 

  

 

a. Budget-
ansvarig 

b. Budget-
ansvarig  

c. Budget-
ansvarig 

d. Budget-
ansvarig 

Uha bistår och ska 
anlitas. 

Ska diarieföras 

Direktupphandling 
över 100 000 ska 
dokumenteras och 
diarieföras.  

Riktlinjer för 
direktupphandling 
ska följas. 

Verkställighetsbeslut. 
Ska inte anmälas till 
nämnd. 
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16.6 Förenklad upphandling, 
kommunövergripande 

Omfattning 505 800 kr – 
1 806 427 kr 

a. Starta och genomföra 
upphandling 

b. Tilldelningsbeslut/ 
Antagande av anbud 

c. Sluta avtal 

d. Ev. avtalsförlängning 
enl. option 

  

 

 

a. FC/VC/EC 

b. FC/VC/EC 

c. FC/VC/EC 

d. FC/VC/EC 

Uha bistår och ska 
anlitas 

Ska annonseras, 
dokumenteras och 
diarieföras 

 

16.7 Öppen upphandling, 
kommunövergripande 

Omfattning 1 806 427 kr - 

a. Starta och genomföra 
upphandling 

b. Tilldelningsbeslut, 
antagande av anbud 

c. Teckna avtal 

d. Eventuell 
avtalsförlängning enl. 
option 

  

 

 

a. FC/VC/EC 

b. FC/VC/EC 

c. FC/VC/EC 

d. FC/VC/EC 

Uha bistår och ska 
anlitas 

Ska annonseras, 
dokumenteras och 
diarieföras. 

Eventuellavtals-
förlängning efter 
samråd med 
socialnämndens 
presidium 

Övrigt 

16.8 Uppsägning av avtal  Behörig 
avtals-
ansvarig 

Ingår i uppdragets 
funktionsansvar. 

Uha bistår och ska 
anlitas 

Verkställighetsbeslut. 
Ska inte anmälas till 
nämnd. 
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18.  Lokalplanering och lokalanvändning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

17.1 Teckna hyreskontrakt för 
lokaler avseende 
verksamhet med 
fastighetsansvarig teknisk 
nämnd 

 FC Ska ske efter samråd 
med resp nämnd. 

Samtliga 
hyreskontrakt ska 
tillställas och 
förvaras vid 
ekonomiavdelningen 

17.2 Beslut om mindre 
lokalförändringar/ 
justeringar för 
verksamhetslokaler, inte 
underhåll, inom egen 
budgetram drift, upp till 
10 prisbasbelopp 

 FC Efter samråd med 
nämnd.  

Samrådet ska 
dokumenteras. 

17.3 Beslut om inköp 
utrustning arbetsplatser 

 FC Avrop från ramavtal 
och liknande inköp 

Inom 
delegeringsordning 
för 
upphandling/inköp. 

FC rätt till 
vidaredelegering 

Verkställighetsbeslut. 
Ska inte anmälas till 
nämnd. 
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