
 
  
 

 
 

  
Antagen av socialnämnden den 1 april 2021, § 3. Dnr: SN 000004/2021-901. 
Senast reviderad av socialnämnden den 25 januari 2023, § 8. Dnr: SN 000104/2022-750. 
	

Delegationsordning för Socialnämnden i Båstads kommun 
 
Allmänt om delegation 
 
Vad innebär delegation? 
 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 37-40 §§), innebär att rätten att besluta i ett visst ärende 
eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. 
 
Delegaten företräder socialnämnden, så att delegatens beslut ses som nämndens beslut. 
Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. 
 
Socialnämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegationsuppdraget. 
Nämnden kan också ta över ett ärende och fatta beslut, förutsatt att delegaten ännu inte har fattat 
något beslut. 
 
Delegaten har redovisningsansvar till socialnämnden och det straffrättsliga ansvaret. Det 
innebär att delegaten kan dömas för exempelvis tjänstefel om beslutet är felaktigt. Delegaten 
har rätt att överlämna ärenden som omfattas av delegation för avgörande i socialnämnden. 
 
Förutsättningar för socialnämndens rätt att delegera 
 
Delegation inom socialnämnden förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige 
besluta om ett reglemente för socialnämnden, som talar om vilka verksamhetsområden som nämn-
den ska hantera och i vilka ärenden eller grupper av ärenden som nämnden ska fatta beslut. 
 
Sedan kan socialnämnden besluta att delegera beslutanderätten. De vanligast förekommande ären-
dena samlas i socialnämndens delegationsordning, men nämnden kan också besluta om delegation i 
en viss fråga enligt särskilt beslut. 
 
Vad kan socialnämnden delegera? 
 

Socialnämnden bestämmer själv i vilka ärenden eller ärendegrupper som beslutanderätten 
ska delegeras. Kommunallagen anger dock att beslut i vissa typer av ärenden inte får delegeras  
(6 kap 38 § KL). Följande typer av ärenden får inte delegeras av socialnämnden: 
 
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga 
  nämndens övergripande ansvar för verksamheten 
- Framställningar eller yttranden till fullmäktige 
- Yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats 
- Yttranden med anledning av att nämndens egna beslut har överklagats 
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt (det innebär att bland annat ärenden som får stora  
konsekvenser för kommunen eller där politiska bedömningar är avgörande, inte kan 
delegeras från nämnden) 

- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden 
- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter, bland annat inom socialtjänstens område,  

där beslut i vissa ärenden uttryckligen inte får delegeras. 



 

Delegation och verkställighet 
 

Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som varje arbetsfördelning 
mellan anställda medför, det vill säga ren verkställighet. Gränsen mellan delegering och ren verk-
ställighet är ofta något flytande. Med beslut i delegationsordningen avses endast beslut i kommu-
nallagens mening. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det finns utrymme för alterna-
tiva lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Vid ren 
verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar, som till exempel vid tillämpning  
av en taxa eller riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas. 
 
Till vem kan socialnämnden delegera? 
 
Socialnämnden kan enligt 6 kap 37 § KL lämna delegation till: 
- En ledamot eller ersättare i nämnden 
- En av kommunens anställda 
- Ett utskott 
- Ett presidium 
 
Det är inte tillåtet att delegera till: 
- En grupp av anställda 
- En anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare (det kallas blandad delegering) 
- En anställd i kommunalt bolag 
 
Om delegaten har en förordnad vikarie eller ställföreträdare så tar denne över beslutanderätten, 
men om det inte finns någon så tar ersättaren i delegationsordningen över istället. 
 

Om varken ordinarie delegat eller ersättare finns tillhands eller har angetts och beslutet inte  
kan dröja, ska ärendet avgöras av delegatens chef eller lämnas till ordföranden för avgörande. 
 

I socialnämnden ersätter 1:e vice ordförande respektive 2:e vice ordförande vid ordförandens från-
varo, om inte annat anges särskilt i delegationsordningen eller i särskilt beslut. 
 
Kompletterande beslutanderätt inom socialtjänsten 
 
Behovet av att kunna fatta beslut snabbt inom socialtjänsten är tillgodosett genom att ordförande 
erhållit en direkt i lag angiven kompletterande beslutanderätt. Därutöver har socialnämnden möj-
lighet att i vissa fall förordna annan ledamot eller tjänsteman att fatta beslut. Ett exempel på sådan 
kompletterande beslutanderätt är ordförandens möjlighet att besluta om omedelbart 
omhändertagande enligt LVM. Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt  
är att det alltid ska finnas någon beslutsbehörig att tillgå. 
 
I vissa akuta situationer när socialnämnden inte hinner samlas har ordförande eller särskilt förord-
nad ledamot en kompletterande beslutsrätt (10 kap 6 § SoL och 6 kap 39 § KL). Detta är inte dele-
gation utan en laglig direkt beslutsrätt om beslut vid brådskande situationer enligt LVU och LVM. 
Vid ett förordnande ges en namngiven person en beslutsrätt. Beslutet ska anmälas vid socialnämn-
dens nästa sammanträde. 
 
Brådskande ärenden 
 
Socialnämnden får, enligt 6 kap 39 § KL, uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att besluta i 
ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Det rör sig bara 
om ärenden som absolut måste avgöras omgående, till exempel olika typer av omhändertaganden. 
 
Ärenden som avgörs med den här bestämmelsen, ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde 
och är att anse som ett beslut av nämnden. 
 



 

Anmälan av delegationsbeslut m.m. 
 

Beslut fattat med stöd av delegation ska vara skriftligt och undertecknat. Av beslutet ska framgå att 
det är fattat med stöd av delegation från nämnden och enligt vilken punkt i delegationsordningen. 
 
Delegaten ansvarar för eventuell delgivning till den som berörs av beslutet. Besvärshänvisning ska 
finnas med i beslutet. 
 
Delegationsbeslut ska anmälas till socialnämnden, enligt 6 kap. 39-40 §§ KL. Besluten ska 
anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde, om inte annat anges i delegations- 
ordningen. 
 

Anmälan av fattade delegationsbeslut ska senast åtta dagar före nämndens sammanträdesdag 
tillställas sekreteraren genom en förteckning över delegatens samtliga beslut efter 
föregående anmälan. 
 
 



Allmänna delegationsbestämmelser
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

SN/A001 Beslut om avslag på begäran 
om utläm-nande av allmän 
handling till enskild eller 
annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i 
samband med ut-lämnande 
till enskild.

6 kap 7 § OSL.
Omfattar också 
beslut enligt (EU) 
2016/679 artikel 
15 samt lag 
(2018:218) med 
kompletterande 
bestämmelser till 
EU:s dataskydds-
förordning.

Verksamhets-
områdeschef

Kanslichef/
kommunjurist

Beslut om att lämna ut 
allmän handling fattas av 
den som har handlingen i 
sin vård om inte viss
befattningshavare enligt 
arbetsledning eller
särskilt beslut ska 
göra detta.

SN/A002 Beslut om avslag på begäran 
om utläm-nande av anbud i 
upphandling samt 
uppställande av förbehåll i 
samband med 
utlämnandet.

Kommunjurist

SN/A003 Beslut att lämna ut uppgifter 
ur person-register till statliga 
myndigheter i forsk-
ningssyfte.

12 kap 6 § SoL Verksamhets-
områdeschef

Kommun-
arkivarien

Om uppgiften överläm-nats 
till centralarkivet beslutar 
kommunarkiva-rien.

SN/A004 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
allmän förvaltnings-domstol, 
när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och detta 
beslut ursprungligen fattats 
av delegaten.

Delegaten i 
ursprungs- 
beslutet

Denna delegation omfat-tar 
även beslut huruvida 
överklagande, yrkande om 
inhibition samt ytt-rande 
till allmän förvalt-
ningsdomstol ska ske.

SN/A005 Beslut att avge yttrande till 
domstol eller annan 
myndighet med anledning av 
överklagande av 
delegationsbeslut.

Delegaten i 
ursprungs- 
beslutet

Kommunjurist

SN/A006 Beslut att avvisa 
överklagande som kommit in 
försent.

45 § FL Delegaten i 
ursprungs- 
beslutet

Verksamhets-
Områdeschef 
eller kanslichef 
eller kommun-
jurist

SN/A007 Beslut att avvisa 
överklagande som kommit in 
försent, i de fall där ur-
sprungsbeslutet ej fattats på 
tjänste-mannadelegation.

45 § FL Kanslichef Kommunjurist

SN/A008 Beslut att omprövning ska 
ske.

45 § FL Delegaten i 
ursprungs- 
beslutet

Verksamhets-
områdeschef

SN/A009 Omprövning av beslut. 45 § FL Delegaten i 
ursprungs- 
beslutet

Verksamhets-
områdeschef



SN/A010 Beslut om att föra nämndens 
talan vid över- och 
underdomstolar, 
exekutionssäten samt övriga 
myndigheter i Sverige.

Nämndens 
ordförande

Nämndens 1:e 
eller 2:e vice 
ordförande

SN/A011 Beslut att utse och avvisa 
ombud att föra nämndens 
talan vid över- och under-
domstolar, exekutionssäten 
samt övriga myndigheter i 
Sverige.

Nämndens 
ordförande

Nämndens 1:e 
eller 2:e vice 
ordförande

SN/A012 Beslut att såsom kommunens 
ombud föra nämndens talan 
vid över- och 
underdomstolar, 
exekutionssäten samt övriga 
myndigheter i Sverige, med 
den behörighet som framgår 
av 12 kap 14 § 
rättegångsbalken, samt med 
rätt att förordna annan i sitt 
ställe, allt i den mån det ej 
genom särskilt beslut 
uppdragits åt annan.

Kanslichef/
kommunjurist

SN/A013 Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den egna 
verksamheten (ekonomiskt 
bistånd, skadegörelse mm).

10 kap 2 § OSL Verksamhets-
områdeschef

SN/A014 I nämndens ställe besluta om 
och avge yttrande i ärenden 
om remisstiden inte medger 
att ärendet hinner behandlas 
i nämnden eller är av 
principiell beskaffenhet eller 
av större vikt.

10 kap 2 § OSL Verksamhets-
områdeschef

SN/A015 Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas.

6 kap 39 § 
kommunallagen

Nämndens 
ordförande

Nämndens 1:e 
eller 2:e vice 
ordförande

SN/A016 Beslut om 
Förtroendemännens 
deltagande i kurser etc.

Nämndens 
ordförande

SN/A017 Beslut att anta och revidera 
nämndens 
dokumenthanteringsplaner.

Kommun-
arkivarie

Kanslichef

SN/A018 Besluta om gallring av 
nämndens handlingar.

Kommun-
arkivarie

Kanslichef

SN/A019 Beslut om 
ramavtalsupphandling av 
kommunövergripande 
ramavtal.

Upphandlingsche
f



SN/A020 Beslut om att kommunen 
ansluter sig till ramavtal som 
ingåtts av samarbets-
organisationer (t.ex. 
Kommentus).

Upphandlingsche
f

SN/A021 Beslut om upphandling 
(värde över 28% av 
tröskelvärdet) av 
verksamhetsspecifika varor 
och tjänster i enlighet med 
inköps- och 
upphandlingspolicy, samt 
förlängning av befintliga 
avtal.

Verksamhets-
områdeschef



Individ	och	familj

Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser 
Kompletterande beslutsrätt 

I vissa akuta situationer när nämnden inte hinner samlas har ordförande eller särskilt förordnad ledamot 

en kompletterande beslutsrätt (10 kap 6 § SoL och 6 kap 39 § KL). Detta är inte delegation utan en laglig 

direkt beslutsrätt om beslut vid brådskande situationer enligt LVU och  LVM. 

Vid ett förordnande ges en namngiven person en beslutsrätt. Förordnade politiker och tjänstemän, se 

bilaga. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.



1.	LVU	‐	Lag	med	särskilda	bestämmelser	om	vård	av	unga
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

SN/IOF1.01 Ansökan om vård hos 
förvaltningsrätten

4 § LVU
13 § LVM

Presidiet Avser både beslut att 
ansöka och att inte 

SN/IOF1.02 Omedelbart 
omhändertagande

6 § och 6a § LVU Presidiet När nämndens 
beslut inte kan 
avvaktas finns 
möjlighet till 
kompletterande 
beslutsrätt

Se förordnande enligt 
särskilt beslut i 
socialnämnden

SN/IOF1.03 Begäran om förlängd tid för 
ansökan om beredande av 
vård eller ansökan om 
fortsatt omhändertagande 
för tillfällig vård

8 § LVU Enhetschef

SN/IOF1.04 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § 
eller 6a § LVU ska upphöra

9 § LVU
45 § LVM

Presidiet När nämndens 
beslut inte kan 
avvaktas finns 
möjlighet till 
kompletterande 
beslutsrätt

SN/IOF1.05 Ansökan om medgivande till 
fortsatt omhändertagande 
för tillfällig vård enligt 6a § 
LVU

9a § LVU Presidiet Avser både beslut att 
ansöka och att inte 

SN/IOF1.06 Beslut att fortsatt 
omhändertagande för 
tillfällig vård enligt 9a § LVU 
ska upphöra

9b § LVU Presidiet När nämndens 
beslut inte kan 
avvaktas finns 
möjlighet till 
kompletterande 
beslutsrätt

SN/IOF1.07 Beslut om hur vården ska 
ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden

11 § 1-2 st LVU Presidiet När nämndens 
beslut inte kan 
avvaktas finns 
möjlighet till 
kompletterande 
beslutsrätt

Se förordnande enligt 
särskilt beslut i 
socialnämnden

SN/IOF1.08 Beslut att den unge får vistas 
i sitt eget hem under 
vårdtiden

11 § 2 och 3 st. 
LVU

Presidiet Ordförande Ordförande har 
beslutanderätt i akuta 
ärenden

SN/IOF1.09 Beslut om utlandsvistelse för 
den som vårdas med stöd av 
LVU och är placerad i 
familjehem

11 § 4 st. LVU Enhetschef

SN/IOF1.10 Beslut som rör den unges 
personliga förhållanden och 
som inte går att hänföra till 
11 § 1 och 2 st. LVU eller 
utlandsvistelse

11 § 4 st. LVU Enhetschef

SN/IOF1.11 Övervägande av vård 13 § 1 st. LVU Presidiet

SN/IOF1.12 Omprövning av vård 13 § 2 st. LVU Presidiet

SN/IOF1.13 Särskilt övervägande om det 
finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnaden 
enligt 6 kap 8 § FB

13 § 3 st. LVU Presidiet



SN/IOF1.14 Beslut om hur rätt till 
umgänge ska utövas när 
överenskommelse inte kan 
nås med förälder eller 
vårdnadshavare

14 § LVU 2 st 1 p Socialnämnd 
(Går inte för 
nämnden att 
delegera)

Ska övervägas minst var 
tredje månad

SN/IOF1.15 Beslut att den unges 
vistelseort inte ska röjas för 
förälder eller 
vårdnadshavaren

14 § LVU 2 st 2 p Socialnämnd 
(Går inte för 
nämnden att 
delegera)

Ska övervägas minst var 
tredje månad

SN/IOF1.16 Övervägande om beslut om 
umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort 
jml 14 § 2 st 1 och 2 
fortfarande behövs

14 § LVU 3 st Socialnämnd 
(Går inte för 
nämnden att 
delegera)

Ska övervägas minst var 
tredje månad

SN/IOF1.17 Beslut om upphörande av 
vården

21 § LVU Presidiet När nämndens 
beslut inte kan 
avvaktas finns 
möjlighet till 
kompletterande 
beslutsrätt

SN/IOF1.18 Beslut om regelbunden 
kontakt med särskilt 
kvalificerad kontaktperson 
eller behandling i öppna 
former som inte kan ges med 
samtycke av den unge

22 § LVU Presidiet Gäller både beslut att 
bevilja och beslut om att 
insatsen ska upphöra

SN/IOF1.19 Övervägande av beslut om 
kvalificerad kontaktperson 
eller behandling i öppna 
former enligt 22 § LVU

22 § 3 st. LVU Presidiet

SN/IOF1.20 Beslut att förebyggande 
insats jml 22 § ska upphöra

22 § LVU 3 st Presidiet

SN/IOF1.21 Ansökan hos 
förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud

24 § LVU Presidiet Gäller både beslutet att 
ansöka och att inte ansöka

SN/IOF1.22 Övervägande och beslut om 
upphörande av 
flyttningsförbud

26 § 1 st. LVU Presidiet Övervägande ska ske 
minst en gång var tredje 
månad

SN/IOF1.23 Beslut om upphörande av 
flyttningsförbud

26 § 2 st. LVU Presidiet

SN/IOF1.24 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud

27 § LVU Presidiet När nämndens 
beslut inte kan 
avvaktas finns 
möjlighet till 
kompletterande 
beslutsrätt

Se förordnande enligt 
särskilt beslut i 
socialnämnden

SN/IOF1.25 Beslut om att tillfälligt 
flyttningsförbud ska upphöra

30 § 2 st. LVU Presidiet När nämndens 
beslut inte kan 
avvaktas finns 
möjlighet till 
kompletterande 
beslutsrätt

SN/IOF1.26 Beslut om den unges 
umgänge med förälder eller 
vårdnadshavare efter beslut 
om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud

31 § LVU Presidiet När nämndens 
beslut inte kan 
avvaktas finns 
möjlighet till 
kompletterande 
beslutsrätt



SN/IOF1.27 Beslut om drogtest av 
vårdnadshavare eller 
förälder inför umgänge vid 
vård med stöd av 2 § LVU

32 a  § LVU Enhetschef

SN/IOF1.28 Beslut om drogtest av 
vårdnadshavare inför 
prövning av om vård med 
stöd av 2 § LVU ska upphöra

32 b § LVU Enhetschef

SN/IOF1.29 Beslut om 
läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för 
läkarundersökningen

32 § LVU Enhetschef

SN/IOF1.30 Beslut om polishandräckning 
för att genomföra 
läkarundersökning

43 § LVU punkt 1 Presidiet När 
socialnämndens 
beslut inte kan 
avvaktas finns 
möjlighet till 
kompletterande 
beslutsrätt för 
ordförande

Se förordnande enligt 
särskilt beslut i 
socialnämnden

SN/IOF1.31 Begäran om 
polishandräckning för att 
genomföra beslut om vård 
eller omedelbart 
omhändertagande

43 § LVU punkt 2 Presidiet När nämndens 
beslut inte kan 
avvaktas finns 
möjlighet till 
kompletterande 
beslutsrätt

Se förordnande enligt 
särskilt beslut i 
socialnämnden. 
Beslutsrätt ges även till 
namngivna chefer inom 
IOF samt 
socialsekreterare vid 
socialjouren enligt 
specifik lista samt 1:e vice 
socialskreterare inom 
barn och unga..

SN/IOF1.32 Beslut om utreseförbud utan 
samtycke från 
vårdnadshavare

31 a § LVU Presidiet När 
socialnämndens 
beslut inte kan 
avvaktas finns 
möjlighet till 
kompletterande 
beslutsrätt

Se förordnande enligt 
särskilt beslut i 
socialnämnden

SN/IOF1.33 Ansökan hos 
förvaltningsrätten om 
utreseförbud

31 b § LVU Presidiet När 
socialnämndens 
beslut inte kan 
avvaktas finns 
möjlighet till 
kompletterande 
beslutsrätt

Se förordnande enligt 
särskilt beslut i 
socialnämnden

SN/IOF1.34 Omprövning av utreseförbud 
inom 6 månader från senaste 
prövning

31 c § första 
stycket LVU

Presidiet När 
socialnämndens 
beslut inte kan 
avvaktas finns 
möjlighet till 
kompletterande 
beslutsrätt

Se förordnande enligt 
särskilt beslut i 
socialnämnden



SN/IOF1.35 Beslut om tillfälligt 
utreseförbud när rättens 
beslut inte kan avvaktas

31 d § LVU Presidiet När 
socialnämndens 
beslut inte kan 
avvaktas finns 
möjlighet till 
kompletterande 
beslutsrätt

Se förordnande enligt 
särskilt beslut i 
socialnämnden

SN/IOF1.36 Beslut om tillfälligt undantag 
från utreseförbud för viss 
resa

31 1 § LVU Presidiet När 
socialnämndens 
beslut inte kan 
avvaktas finns 
möjlighet till 
kompletterande 
beslutsrätt

Se förordnande enligt 
särskilt beslut i 
socialnämnden

2.	LVM	‐	Lagen	om	vård	av	missbrukare
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

SN/IOF2.01 Beslut att inleda utredning 7 § LVM Soc. Sekr

SN/IOF2.02 Beslut att inte inleda 
utredning

7 § LVM Enhetschef

SN/IOF2.03 Beslut att avsluta utredning 
utan insats

7 § LVM Enhetschef

SN/IOF2.04 Beslut om 
läkarundersökning samt utse 
läkare för undersökningen

9 § LVM Soc. Sekr Efter samråd med 
enhetschef         
Socialsekreterare vid 
socialjour enligt lista

SN/IOF2.05 Ansökan om vård hos 
förvaltningsrätten

11 § LVM Presidiet Gäller både beslutet att 
ansöka och att inte ansöka

SN/IOF2.06 Beslut om omedelbart 
omhändertagande

13 § LVM Presidiet När nämndens 
beslut inte kan 
avvaktas finns 
möjlighet till 
kompletterande 
beslutsrätt

Se förordnande enligt 
särskilt beslut i 
socialnämnden

SN/IOF2.07 Beslut om upphörande av 
omedelbart 
omhändertagande

18b § LVM Presidiet När nämndens 
beslut inte kan 
avvaktas finns 
möjlighet till 
kompletterande 
beslutsrätt

SN/IOF2.08 Begäran om 
polishandräckning för att 
föra missbrukare till en 
beslutad läkarundersökning 
eller inställelse till vård på 
LVM-hem eller sjukhus

45 § LVM Soc. Sekr Efter samråd med 
enhetschef. 
Socialsekreterare vid 
socialjour, enligt lista med 
namn.

3.	SoL	‐	Socialtjänstlagen
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

SN/IOF3.01 Beslut om överflyttning av 
ärende till eller från annan 
kommun

2a kap 10 § SoL Enhetschef Gäller både begäran och 
beslut vid annan kommun

SN/IOF3.02 Ansökan hos IVO om 
överflyttning av ärende till 
annan kommun

2a kap 11 § SoL Enhetschef



SN/IOF3.03 Beslut om insats efter 
ansökan från person boende 
i annan kommun

2a kap 8 § SoL Enhetschef

SN/IOF3.04 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Soc. Sekr Socialsekreterare vid 
socialjour enligt lista

SN/IOF3.05 Beslut att inte inleda 
utredning

11 kap 1 § SoL 1:e 
socialsekreterare

SN/IOF3.06 Beslut att avsluta utredning 
med insats

11 kap 1 § SoL Soc. Sekr

SN/IOF3.07 Beslut att avsluta utredning 
utan insats - barn

11 kap 1 § SoL 1:e 
socialsekreterare

SN/IOF3.08 Beslut att avsluta utredning 
utan insats - vuxen

11 kap 1 § SoL Enhetschef

SN/IOF3.09 Beslut om förlängning av 
utredningstid

11 kap 2 § SoL Enhetschef Beslutet ska anmälas till 
socialnämnden

SN/IOF3.10 Beslut om uppföljning av 
barnets förhållande eller 
situation efter avslutad 
utredning eller insats

11 kap 4a och 4b 
§§ SoL 

1:e 
socialsekreterare

Uppföljning ska avslutas 
senast 2 månader efter 
avslutad utredning

SN/IOF3.11 Beslut om placering i 
jourhem

4 kap 1 § SoL Enhetschef Beslut om placering högst 
två månader efter att 
utredningen avslutats. 
Socialsekreterare vid 
socialjour enligt lista

SN/IOF3.12 Beslut om placering inom 
barnets nätverk som inte 
avser stadigvarande vård och 
fostran

4 kap 1 § SoL Enhetschef Endast tillfälligt beslut 
under tiden hemmet 
utreds till familjehem eller 
medgivandehem. 
Socialsekreterare vid 
socialjour enligt 
namngiven lista.

SN/IOF3.13 Beslut gällande barn om 
placering i familjehem

4 kap 1 § SoL Presidiet

SN/IOF3.14 Beslut gällande barn om 
placering vid internt HVB 
eller stödboende

4 kap 1 § SoL Enhetschef inom 
ramavtal 
avdelningschef 
utom ramavtal

Avdelningschef ska 
informeras

SN/IOF3.15 Beslut gällande vuxen om 
bistånd i socialnämndens: 
• Träningslägenhet 
• Korttidsboende

4 kap 1 § SoL Soc. Sekr

SN/IOF3.16 Beslut gällande vuxen om 
bistånd genom 
socialnämndens: 
• Bostadssocial lägenhet 

4 kap 1 § SoL Enhetschef Kan endast beviljas till 
vuxen

SN/IOF3.17 Beslut gällande vuxen om 
bistånd boende i extern regi

4 kap 1 § SoL Enhetschef Socialsekreterare vid 
socialjour, se lista, vid 
akut skyddsbehov

SN/IOF3.18 Beslut gällande vuxen i 
familjehem

4 kap 1 § SoL Enhetschef inom 
ramavtal 
avdelningschef 
utom ramavtal

Avdelningschef ska 
informeras

SN/IOF3.19 Beslut gällande vuxen vid 
HVB eller stödboende

4 kap 1 § SoL Enhetschef inom 
ramavtal 
avdelningschef 
utom ramavtal

Avdelningschef ska 
informeras

SN/IOF3.20 Beslut om kontaktperson 
eller kontaktfamilj

4 kap 1 § SoL 1:e 
socialsekreterare



SN/IOF3.21 Förordnande och 
entledigande av 
kontaktperson eller 
kontaktfamilj

Soc. Sekr

SN/IOF3.22 Personligt stöd 4 kap 1 § SoL Soc. Sekr

SN/IOF3.23 Beslut om särskilda 
kostnader

4 kap 1 § SoL 1:e 
socialsekreterare

SN/IOF3.24 Beslut om bistånd drogtest 4 kap 1 § SoL Soc. Sekr

SN/IOF3.25 Beslut om bistånd 
strukturerad öppenvård vid 
socialnämndens egna 
verksamheter

4 kap 1 § SoL Soc. Sekr

SN/IOF3.26 Beslut om bistånd 
strukturerad öppenvård vid 
externa verksamheter

4 kap 1 § SoL Enhetschef

SN/IOF3.27 Beslut om övrigt bistånd i 
samband med vård och 
behandling

4 kap 1 § SoL Enhetschef

SN/IOF3.28 Medgivande till placering av 
barn och unga

6 kap 6 § SoL Presidiet

SN/IOF3.29 Godkännande av jourhem för 
barn och unga

6 kap 6 § SoL Presidiet

SN/IOF3.30 Överväga om vård 
fortfarande behövs för barn 
och unga

6 kap 8 § 1 st SoL Presidiet

SN/IOF3.31 Särskilt övervägande om det 
finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnaden 
enligt 6 kap 8 § FB

6 kap 8 § 2 st SoL Presidiet

SN/IOF3.32 Medgivande till adoption 6 kap 12-13 §§ 
SoL

Socialnämnd 
(Går inte för 
nämnden att 
delegera)

Gäller även återkallande 
av medgivande

SN/IOF3.33 Samtycke till att 
adoptionsförfarande får 
fortsätta

6 kap 14 § SoL Soc. Sekr

SN/IOF3.34 Beslut att inte lämna 
samtycke till att 
adoptionsförfarande får 
fortsätta

6 kap 14 § SoL Presidiet

SN/IOF3.35 Beslut om egenavgift vid 
placering

8 kap 1 § SoL 6 
kap 1-4 §§ SoF

Soc. Sekr

SN/IOF3.36 Föra talan hos 
förvaltningsrätten om 
ersättning för kostnader 
enligt 8 kap 1 § SoL

9 kap 3 § SoL Enhetschef

SN/IOF3.37 Beslut om nedsättning eller 
befrielse från avgift enligt 8 
kap 1 § SoL

9 kap 4 § SoL Enhetschef

4.	Familjerätt
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

SN/IOF4.01 Beslut om godkännande av 
faderskap/föräldraskap för 
sammanboende förälder

1 kap 4 § 
FB/1 kap 9 § FB

Soc. Sekr
Soc.sekr 
familjerätt 
Helsingborg



SN/IOF4.02 Beslut om godkännande av 
faderskap/föräldraskap för 
icke sammanboende förälder

1 kap 4 § 
FB/1 kap 9 § FB

Soc.sekr 
familjerätt 
Helsingborg

SN/IOF4.03 Beslut att väcka och föra 
talan i mål om 
faderskap/moderskap

3 kap 5 § 
FB/ 1 kap 14 § 
FB

Soc.sekr 
familjerätt 
Helsingborg

SN/IOF4.04 Beslut att utse utredare i 
adoptionsutredning

4 kap 14 § FB Sektionschef 
familjerätt 
Helsingborg

SN/IOF4.05 Godkännande/resp. icke 
godkännande av föräldrars 
avtal gällande vårdnad, 
boende och umgänge

6 kap 6 §, 14a § 
andra stycket, 
15a § tredje 
stycket FB

Soc.sekr 
familjerätt 
Helsingborg

SN/IOF4.06 Beslut att vidta åtgärder med 
enbart ena 
vårdnadshavarens samtycke

6 kap 13a § FB Presidiet

SN/IOF4.07 Yttrande gällande 
umgängesstöd och beslut om 
att utse viss person som 
umgängesstöd

6 kap 15c § FB Soc.sekr 
familjerätt 
Helsingborg

SN/IOF4.08 Utse handläggare för 
samarbetssamtal

6 kap 18 § FB Sektionschef 
familjerätt 
Helsingborg

SN/IOF4.09 Beslut om att utse utredare i 
mål och ärenden om 
vårdnad, boende och 
umgänge

6 kap 19 § FB Sektionschef 
familjerätt 
Helsingborg

SN/IOF4.10 Lämna upplysningar till 
rätten i mål och ärenden om 
vårdnad, boende och 
umgänge

6 kap 19 § FB Soc.sekr 
familjerätt 
Helsingborg

SN/IOF4.11 Lämna upplysningar till 
rätten inför interimistiskt 
beslut i mål och ärenden om 
vårdnad, boende och 
umgänge

6 kap 20 § FB Soc.sekr 
familjerätt 
Helsingborg

SN/IOF4.12 Godkänna avtal om 
underhållsbidrag för 
framtiden

7 kap 7 § FB Soc.sekr 
familjerätt 
Helsingborg

Avser engångsbelopp eller 
utbetalning för period 
mer än tre månader

SN/IOF4.13 Utredning och yttrande till 
rätten i namnärende

45-46 §§ 
namnlagen

Soc.sekr 
familjerätt 
Helsingborg

SN/IOF4.14 Beslut om ersättning för 
kostnader vid 
blodundersökning

Soc.sekr 
familjerätt 
Helsingborg

SN/IOF4.15 Erbjuda och genomföra 
samarbetssamtal

5 kap 3 § SoL Soc.sekr 
familjerätt 
Helsingborg

SN/IOF4.16 Rätten att erbjuda och 
genomföra ett 
informationssamtal

5 kap 3 a § SoL Soc.sekr

SN/IOF4.17 Rätten att utfärda 
samtalsintyg enligt 8 § i lag 
(2021:530) om 
informationssamtal

Soc.sekr

5.	Yttranden,	överklaganden,	anmärkningar	mm
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning



SN/IOF5.01 Överklaga dom eller beslut Socialchef

SN/IOF5.02 Begära inhibition hos 
domstol

Socialchef

SN/IOF5.03 Rättidsprövning och beslut 
om avvisning om 
överklagandet har inkommit 
för sent

45§ 
förvaltningslagen

Beslutsfattaren

SN/IOF5.04 Omprövning av beslut 37-39 §§ 
förvaltningslagen

Beslutsfattaren

SN/IOF5.05 Yttrande till domstol Beslutsfattaren

SN/IOF5.06 Yttrande till IVO, JO, DO, UD Socialchef Om begäran om yttrande 
är ställd till politisk 
instans ska denne yttra 
sig.

SN/IOF5.07 Ansökan till Skatteverket om 
skyddad folkbokföring för 
barn som vårdas med stöd av 
2 § LVU

30 § 
folkbokföringslag
en

Presidiet

SN/IOF5.08 Anmälan till Skatteverket att 
det inte längre behövs 
skyddad folkbokföring för ett 
barn

17 § 
folkbokföringslag
en

Soc.sekr

SN/IOF5.09 Yttrande till Tingsrätten och 
överförmyndare i ärende om 
god man och förvaltare

11 kap 16 § FB Soc.sekr

SN/IOF5.10 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning gällande den 
som vårdats med stöd av 
LVM

46 § LVM Soc.sekr

SN/IOF5.11 Yttrande till allmän domstol 
då den som begått brottslig 
gärning kan bli föremål för 
LVM vård

31 kap 2 § 
Brottsbalken

Soc.sekr

SN/IOF5.12 Yttrande gällande unga 
lagöverträdare

11 § LUL Soc.sekr

SN/IOF5.13 Underrättelse till 
åklagarmyndighet

12 kap 8 § SoL Soc.sekr

SN/IOF5.14 Yttrande enligt lag om 
personutredning i brottmål

6 § lag om 
särskild 
personutredning 
i brottmål

Soc.sekr

SN/IOF5.15 Samråd med SIS 22 § LSU Soc.sekr

SN/IOF5.16 Framställan till domstol om 
behov av målsägandebiträde 
för underårig

5 kap 2 § SOF Soc.sekr

SN/IOF5.17 Yttrande till 
förvaltningsrätten gällande 
kostnadsräkning för 
offentligt biträde

7 § förordning 
om offentligt 
biträde

Enhetschef

SN/IOF5.18 Yttrande till 
Migrationsverket

17 kap 1 § UtlL Soc.sekr

SN/IOF5.19 Yttrande till passmyndighet 11 a § PassL och 
3 § 
Passförordninge
n

Enhetschef



SN/IOF5.20 Yttrande till 
Polismyndigheten i ärende 
om vapenlicens

Enhetschef Den enskildes samtycke 
krävs

SN/IOF5.21 Yttrande till 
Transportstyrelsen i 
körkortsärende

3 kap 8 § 
Körkortsförordni
ngen

Soc.sekr

SN/IOF5.22 Yttrande till kriminalvården 
om spädbarn kan följa med 
sin vårdnadshavare till 
anstalt

11 § 
Fängelseförordni
ngen

Enhetschef

SN/IOF5.23 Yttrande till Kriminalvården 4 kap 1 § 
Förordning 
(2015:109) om 
erkännande och 
verkställighet av 
påföljder inom 
EU

Enhetschef

SN/IOF5.24 Beslut om avslag på begäran 
om handling i individärende

OSL Enhetschef Omfattar även förbehåll

SN/IOF5.25 Beslut om avslag på begäran 
om handling i övriga ärenden

OSL Enhetschef
Jurist

Omfattar även förbehåll

SN/IOF5.26 Polisanmälan vid misstanke 
om folkmord, brott mot 
mänskligheten eller grovt 
krigsbrott

Möjlighet att 
lämna ut 
uppgifter 
regleras i 10 kap 
23 § OSL

Socialnämnd 
(Går inte för 
nämnden att 
delegera)

SN/IOF5.27 Polisanmälan vid misstanke 
om brott mot ett barn

3, 4, 6 kap Brb, 
eller lagen med 
förbud om 
könsstympning 
av kvinnor

1:e 
socialsekreterare

SN/IOF5.28 Utlämnande av 
personuppgifter för 
forskningsändamål

12 kap 6 § SoL Socialchef Ska anmälas till nämnd

SN/IOF5.29 Beslut att godkänna lex 
Sarah utredning samt beslut 
om åtgärder med anledning 
av utredningen

14 kap 6 § SoL Socialchef Ska anmälas till nämnd

SN/IOF5.30 Beslut att anmäla enligt Lex 
Sarah till IVO

14 kap 7 § SoL Socialchef Ska anmälas till nämnd

SN/IOF5.31 Utfärda fullmakt att 
företräda nämnden vid 
domstol och andra 
myndigheter

Socialchef

SN/IOF5.32 Beslut gällande muntlig 
handläggning av ett ärende

9 § FL Enhetschef

SN/IOF5.33 Avslå begäran från part om 
att ett ärende ska avgöras

12 § FL Enhetschef

SN/IOF5.34 Beslut att ombud eller 
biträde inte längre får 
medverka i ärendet

14 § FL Enhetschef

SN/IOF5.35 Föreläggan+B153:F162de att 
ombud ska styrka sin 
behörighet genom fullmakt

15 § FL Enhetschef

SN/IOF5.36 Beslut att avvisa 
överklagande på grund av att 
det inkommit för sent

45 § FL Soc.sekr



SN/IOF5.37 Beslut om jäv - anställd 6 kap 30 § och 7 
kap 4 § KL

Enhetschef

SN/IOF5.38 Lämna upplysning till 
smittskyddsläkare

6 kap 11 § 
Smittskyddslagen

Soc.sekr

SN/IOF5.39 Anmälan till 
smittskyddsläkare

6 kap 12 § 
Smittskyddslagen

Soc.sekr

SN/IOF5.40 Anmäla behov av god 
man/förvaltare till 
överförmyndare samt 
anmäla att behov inte längre 
föreligger

5 kap 3 § SoF Soc.sekr

SN/IOF5.41 Anmäla till överförmyndare 
att förälder inte förvaltar sitt 
barns egendom på ett 
betryggande sätt

5 kap 3 § SoF Soc.sekr

SN/IOF5.42 Anmäla beslut om placering 
till IVO om beslutet innebär 
att fler än tre barn eller unga 
kommer att vara placerade i 
familjehemmet eller 
jourhemmet

19a § SoF Soc.sekr

SN/IOF5.43 Begäran hos 
Försäkringskassan om 
minskning av sjukpenning

8 kap 1 § SoL 
106 kap 13 §, 38-
39 §§ SFB

Soc.sekr

SN/IOF5.44 Framställan till 
Försäkringskassan om att 
barnbidraget avseende barn 
i familjehem ska uppbäras av 
familjehemsföräldrarna

4 § 3 st Lag om 
allmänna 
barnbidrag

Soc.sekr

SN/IOF5.45 Framställan till CSN om 
ändring av 
betalningsmottagare

2 kap 33 § 
Studiestödsföror
dningen

Soc.sekr

SN/IOF5.46 Yttrande till 
kronofogdemyndigheten om 
skuldsanering

Skuldsaneringsla
gen

Budget- och 
skuldrådgivare

6.	Ekonomiskt	bistånd
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning

SN/IOF6.01 Kompletterande rätt att fatta 
beslut om ekonomiskt 
bistånd utöver riktlinjerna 
om ekonomiskt bistånd

IFO-chef

SN/IOF6.02 Beslut om att överklaga 
förvaltningsrättens och 
kammarrättens beslut samt 
begäran om inhibition

Gäller 
individärenden 
och övriga 
ärenden som 
nämnden 
ansvarar för. 
Ska anmälas till 
kommunstyrelse
n

Enhetschef IFO‐chef

SN/IOF6.03 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd som 
beviljats enl. 4 kap 1 § och 
som utgått felaktigt eller med 
för högt belopp

9 kap 1 § 
socialtjänstlagen

Enhetschef



SN/IOF6.04 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd som 
beviljats enl. 4 kap 1 § eller 2 
§ och som beviljats under 
villkor om återbetalning

9 kap 2 § 
socialtjänstlagen

Enhetschef

SN/IOF6.05 Beslut om att väcka talan hos 
förvaltningsrätt om återkrav 
för ekonomisk hjälp

9 kap 3 § 
socialtjänstlagen

Enhetschef IFO-chef delges

SN/IOF6.06 Beslut om polisanmälan av 
misstänkt bidragsbrott

6 § 
bidragsbrottslage
n

Enhetschef IFO-chef delges

SN/IOF6.07 Beslut om ekonomiskt 
bistånd i akut situation

4 kap 1 § 
Avser akuta 
situationer 
utanför 
nämndens 
ordinarie 
verksamhetstid

Soc. sekr i 
Socialjour

SN/IOF6.08 Beslut om ekonomiskt 
bistånd och annat bistånd

4 kap 1-2 och 4- 
5 §§ Tillämpa 
riktlinjer om 
ekonomiskt 
bistånd och 
bostadssociala 
insatser

Soc. sekr/ 
Enhetschef

SN/IOF6.09 Beslut om eftergift helt eller 
delvis från 
ersättningsskyldighet som 
avses i 9 kap § 1 och § 2

9 kap 4 § 
Socialtjänstlagen

Enhetschef

SN/IOF6.10 Beslut att begära att den som 
får försörjningsstöd under 
viss tid ska delta i av 
nämnden anvisad 
praktik/annan 
kompetenshöjande 
verksamhet

SoL   4 kap 4 § Soc. sekr

SN/IOF6.11 Beslut i fråga om ekonomiskt 
bistånd enligt riksnorm. 

Beslut i fråga om högre eller 
lägre nivå än riksnorm. 

Beslut att avslå del av 
ansökan genom reducering.

4 kap 3 § 
Socialtjänstlagen

4 kap 5 § 
Socialtjänstlagen

Soc. sekr

SN/IOF6.12 Beslut i fråga om ekonomiskt 
bistånd till skäliga kostnader 
utöver riksnorm och 
riktlinjer till max ett halvt 
prisbasbelopp.

4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen

Soc. sekr

SN/IOF6.13 Beslut i fråga om ekonomiskt 
bistånd till skäliga kostnader 
utöver riksnorm och 
riktlinjer till max ett 
prisbasbelopp.

4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen

Enhetschef



SN/IOF6.14 Beslut i fråga om ekonomiskt 
bistånd till skäliga kostnader 
utöver  riksnorm och 
riktlinjer som överstiger ett 
prisbasbelopp.

4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen

IFO-chef

SN/IOF6.15 Beslut att bevilja bistånd till 
depositionsavgifter.

4 kap 1 § med 
stöd av 9 kap 2 §

Enhetschef

SN/IOF6.16 Beslut att bevilja bistånd till 
kostnad för sanering av 
bostad.

4 kap 2 § 
Socialtjänstlagen

Enhetschef

SN/IOF6.17 Beslut att bevilja bistånd till 
hyresskuld överstigande en 
månad då den enskilde haft 
medel att klara kostnaden 
själv.

4 kap 2 § 
Socialtjänstlagen

Enhetschef

SN/IOF6.18 Beslut att bevilja bistånd till 
elskuld då den enskilde haft 
medel att klara kostnaden 
själv.

4 kap 2 § 
Socialtjänstlagen

Enhetschef

SN/IOF6.19 Beslut i fråga om ekonomiskt 
bistånd mot återbetalning.

4 kap 1-2 §§ med 
stöd av 9 kap 2 §

Enhetschef


