
Sida

KS-VO.2017.96  1(20) 

Delegationsordning för 

Individ- och familjeomsorgen 

Antagen av kommunstyrelsen:2015-06-08 
Senast reviderad: 2017-10-09 

Giltig från och med: 2017-11-01 
Dokumentansvarig: Sektorschef 



 
Sida 

 KS-VO.2017.96    2(20) 
   
 

  

 2 

KOMMENTARER 
 
Delegeringsordningen innehåller fem kolumner: 
 
Kol 1  Ordningsnummer på ärendetyp 
 
Kol 2  Ärendetyp 
 
Kol 3  Lagrum 
 
Kol 4  Delegat 
 
Kol 5  Anmärkningar 
 

Vid förfall övergår beslutanderätten automatiskt till varje delegats vikarie eller 
överordnad. 
 
Ordförandens beslutanderätt övergår i sådana fall till SMU:s 1:e vice ordförande, 
respektive 2:e vice ordförande i nämnd ordning 

 
I ärende av särskild vikt eller av principiell natur kan delegat överlåta till närmaste 
högre instans att fatta beslut i ärendet. Delegeringsbeslut skall anmälas till SMU 
enligt de särskilda regler som gäller för detta. 
 

ÄRENDE RÖRANDE EKONOMISKT BISTÅND 
 
För ärende nr 1, 6 och 17 gäller följande: 
 
Beslut enligt riksnorm och antagna riktlinjer + ett belopp motsvarande 20 % av 
gällande basbelopp fattas av socialsekreterare och ekonomihandläggare. 
Beslutanderätten för ekonomihandläggare inträder dock först efter gjord bedömning 
av ärendet av gruppledare eller socialsekreterare och gäller under högst sex 
månader, varefter ny bedömning skall göras av gruppledare socialsekreterare eller 
socialsekreterare. 
 
Beslut enligt riksnorm och antagna riktlinjer + ett belopp motsvarande 30 % av 
gällande basbelopp fattas av gruppledare. 
 
Beslut om ekonomiskt bistånd med belopp utöver ovanstående fattas av det sociala 
myndighetsutskottet (SMU) 

 
I ärenden som är så brådskande att sociala myndighetsutskottets beslut ej kan 
avvaktas har det sociala myndighetsutskottets ordförande rätt att fatta beslut. Dessa 
ärenden skall anmälas vid nästa sammanträde. (6 kap 36 § KL) 
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Valdemarsviks kommun köper tjänster av socialjouren i Norrköping, efter kontorstid, 
för akuta ärenden. I delegationsförteckning likställes socialjouren med 
socialsekreterare, om inget annat framgår av texten. 
 
Förkortningar  
 
SMU Socialt myndighetsutskott 

SoL Socialtjänstlag (SFS 2001:453) 

ABBL Lag om allmänna barnbidrag (SFS 1947:529) 

AFL Lag om allmän försäkring (SFS 1962:381) 

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52) 

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall (SFS 1988:870) 

FB Föräldrabalken (SFS 1949:381) 
TF Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105) 
SekrL Sekretesslag (SFS 1980:100) 
AL Alkohollag (SFS 2010: 1622) 

KL Kommunallag (SFS 1991:900) 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387)  

FL Förvaltningslag (SFS 1986:223) 

BrB Brottsbalken (SFS 1962:700)  

LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare(SFS1964:167) 

LOB Lag om offentligt biträde (1996:1620) 

NL Namnlag (SFS 1982:670) 

KörkF Körkortsförordning (SFS 1998:980) 

PaF Passförordning (SFS 1979:664) 

ÄB Ärvdabalken (SFS 1958:637) 

LL Lotterilag (SFS 1994:1000) 

SmiL Smittskyddslag (SFS 2004:168) 

SkadestL Skadeståndslag (SFS 1972:207) 

SOF Socialtjänstförordning (SFS 2001:397) 

BegrL Begravningslag (SFS 1990:1144) 

 

Kungörelse(1962:393) om rätt i vissa fall för kommun eller annan att uppbära 

folkpension 

Förordning (1996:1036) om underhållsstöd 

Förordning (1997:405) om offentligt biträde   
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
     ärendenr.  sid 
 
Socialtjänstlagen (SoL)    1 - 48    5 -  10 
 
Lag om vård av unga (LVU)   49 - 73  10 - 12 
 
Lag om vård av missbrukare (LVM)  74 - 85  13 - 14 
 
Föräldrabalken, FB    86 - 95  14-15 
 
Offentlighets- och sekretesslagen  96 - 99  15-16 
 
Alkohollagen   100 – 111  16-17 
 
Överklaganden, yttranden och 
anmälningar m.m. till domstol, 
Åklagarmyndighet och andra  
myndigheter   112 - 145  17 - 20 
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SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL) 
 

NR ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ANMÄRKN 
 
1. Beslut i ärenden om 

försörjningsstöd 
 
- vägrande av eller 
nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 
 
- med villkor om praktik eller 
kompetenshöjande åtgärder 

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

Socialsekreterare 
 
 
Socialsekreterare 
 
 
 
Socialsekreterare 
 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 
 
 
 
 
 
Kan ej överklagas (16 
kap 3§ 1 st. SoL) 

2. Beslut om bistånd i form av 
egna medel 
 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 

3. Skuldsanering 4 kap 2 § SoL SMU 
 

Kan överklagas till 
förvaltningsrätten (S.k. 
laglighetsprövning enligt 
KL. 10 kap.) 

4. Borgensåtagande 
 

4 kap 2 § SoL 
 

SMU 
 

Kan överklagas till 
förvaltningsrätten (S.k. 
laglighetsprövning enligt 
KL. 10 kap.) 

5. Hyresskulder mer än tre 
månader 
 

4 kap 1 § SoL SMU 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 

6. Beslut om ekonomiskt bistånd 
till begravningskostnader i 
omedelbar anslutning till 
dödsfallet  
 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 

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

9 kap 1 § SoL 
och 9 kap 2 § 
SoL 

SMU 
 
Enhetschef 

Kan ej överklagas (16 
kap 3§ 1 st. SoL) 
 

8. Beslut att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt  
4 kap 2 § SoL 
 
 

9 kap 2 § , 2 st. 
SoL 

SMU 
 
Enhetschef 

Återkrav får endast ske 
om biståndet getts under 
villkor om återbetalning 

 

 

9. Beslut om tillfällig vistelse i 
jourhem eller akuthem för 
barn och ungdom 

4 kap. 1 § SoL Gruppledare/ 1:e 
socialsekreterare 

Inte varaktig vård, 
högst fyra månader 
 
Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 
 

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

4 kap. 1 § SoL SMU 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 
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11. Medgivande att underårig tas 
emot för stadigvarande vård 
och fostran i enskilt hem som 
inte tillhör någon av hans 
föräldrar eller annan 
vårdnadshavare 

6 kap. 6 § SoL SMU 
 
 

Ett beslut att bereda en 
underårig vård i ett visst 
familjehem är att 
betrakta som ett 
medgivande enligt 6 
kap. 6 § SoL. Utredning 
av familjehem skall alltid 
ske. 
 
Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 

 

12. Beslut om bistånd åt barn och 
ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i hem 
för vård eller boende 
- under utredningstid 
 
- övrigt 

 

4 kap 1 § SoL 
 
 
 
 

Gruppledare/ 1:e 
socialsekreterare 
 
 
 
 
 
SMU 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 

13. Beslut om bistånd åt vuxna i 
form av vård (placering/ 
omplacering) i familjehem 
 

4 kap 1 § SoL SMU 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 

14. Beslut om bistånd åt vuxna i 
form av vård (placering/ 
omplacering) i hem för vård 
eller boende 
 
 

4 kap 1 § SoL SMU 
 
 
 
 
 

Observera lagen om 
offentlig upphandling, 
men också kravet på 
individuell bedömning i 
biståndsärenden 
 
Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 

 

15. Beslut om ersättning till 
familjehem(arvode och 
omkostnadsersättning) enligt 
stöd och omsorgsutskottets 
riktlinjer. 
- inom latituden 
 
- utom latituden 
 

  
 
 
 
Socialsekreterare 
 
SMU 

Enligt Kommun-
förbundets 
rekommendationer 

16. Beslut om ekonomiskt bistånd 
till barn och ungdom i 
samband med placering, 
omplacering eller flyttning från 
familjehem, eller hem för vård 
eller boende 
 
- enligt kommunens 

riktlinjer 
- utöver kommunens 

riktlinjer 
 

4 kap 1 § SoL 
 
 
 
 
 
 
4 kap 1 § SoL 
 
4 kap 1 § SoL 

 
 
 
 
 
 
Gruppledare/ 1:e 
socialsekreterare 
 
Enhetschef 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 
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17. Övervägande om vård i annat 
hem än det egna fortfarande 
behövs 
 

6 kap. 8 § SoL SMU 
 
 

Övervägande är inte 
ett beslut.  
 

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 
 

19. Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsatser t.ex. 
boende, arbetsträning, 
behandling, råd och stöd 
(avser såväl vuxna som 
underåriga) 
 
- där Socialförvaltningen 

köper öppenvårds-
insatsen utifrån 

 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
 
 
 
 
 
 
Enhetschef 
 

Observera lagen om 
offentlig upphandling när 
det gäller köp av 
öppenvårdsinsatser 
utifrån 
 
Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 
 

20. Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/-familj samt 
förordnande och entledigande 
av kontaktperson/-familj 
 
 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 

 

21. Beslut om ersättning till 
kontaktperson/-familj (arvode 
och omkostnadsersättning) 
enligt vård och 
omsorgsutskottets riktlinjer. 
- inom latituden 
 
- utom latituden 
 

 
 

 
 
 
 
 
Socialsekreterare 
Enhetschef 

Enligt Kommun-
förbundets 
rekommendationer 

22. Beslut om boendestöd 
 
Beslut om upphandlat 
boendestöd 
 

4 kap 1 § SoL Gruppledare / 1:e 
socialsekreterare 
 
Enhetschef 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 

 

23. Beslut om upphörande av 
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL 
 

4 kap 1 § SoL Delegat som beslutat 
om biståndet 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 

 

24. Beslut om upphörande av 
pågående biståndsinsats enl. 
4 kap 1 § SoL trots att den 
enskilde önskar att insatsen 
fortsätter 
 

4 kap 1 § SoL SMU 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 

 
SMU:s ordförande har 
kompletterande 
beslutanderätt 
 

25 Beslut om bistånd i form av 
jourlägenhet  
 

4 kap 1 § SoL Gruppledare/ 1:e 
socialsekreterare 
 
Enhetschef 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 

 

26 Beslut om avgift från föräldrar 
vars barn är under 18 år och 

8 kap 1 § 2 st 
SoL och SOF 

Socialsekreterare Kan ej överklagas (16 
kap 3§ 1 st. SoL) 
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får vård i ett annat hem än det 
egna 
 

27. Beslut om ersättning för 
missbruksvård i form av plats i 
hem för vård eller boende 
eller i familjehem (vuxna) 
 

8 kap 1 § 1 st 
SoL och SOF 

Socialsekreterare Kan ej överklagas (16 
kap 3§ 1 st. SoL) 

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

4 § 3 st ABBL Administrativ  
Handläggare 
 

Omprövas enligt 20 
kap.10-13 §. AFL 

29. Beslut om att underrätta 
försäkringskassa om 
nämnden skall uppbära 
folkpension och barntillägg 

1-3 §§ 
kungörelse 
(1962:393) om 
rätt i vissa fall för 
kommun eller 
annan att 
uppbära 
folkpension 
 

Administrativ 
handläggare 

 

 
30. 

Underrättelse till 
försäkringskassan om att barn 
med underhållsstöd placeras i 
familjehem respektive 
återflyttas till boförälder 
 

2 § förordningen 
om underhålls-
stöd 

Administrativ 
handläggare 

 

31. Beslut om anmälan till 
försäkringskassa om att 
nämnden skall uppbära 
sjukpenning för den som 
bereds vård i sådant hem för 
vård eller boende eller 
familjehem enligt SoL, som 
ger vård och behandling åt 
missbrukare av alkohol och 
narkotika 
 

3 kap 15 § AFL Administrativ 
handläggare 

 

32. Beslut om att underrätta 
försäkringskassa om att 
nämnden skall uppbära 
ersättning enligt AFL 
 

17 kap 1 § AFL,  
9 kap 2 § SoL 

Administrativ 
handläggare 

 

33. Beslut om att föra talan om 
ersättning hos förvaltningsrätt 
om återkrav enl. 9 kap 1§  
 

9 kap. 3 § SoL Enhetschef 
 

Återkrav, om inte 
frivilligt, genom 
förvaltningsrätt inom tre 
år från att kommunens 
kostnader uppstod 9 
kap. 1-3 § SoL. 

34. Beslut om att föra talan om 
ersättning hos förvaltningsrätt 
om återkrav enl. 9 kap 2 § och  
8 kap 1 § SoL 
 

9 kap. 3 § SoL Enhetschef 
 
 

Återkrav, om inte 
frivilligt, genom 
förvaltningsrätt inom tre 
år från att kommunens 
kostnader uppstod 9 
kap. 1-3 § SoL. 

35. Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet enligt  

9 kap 4 § SoL Sektorchef  



 
Sida 

 KS-VO.2017.96    9(20) 
   
 

  

 9 

9 kap 1 §, 9 kap 2 § och  
8 kap 1 § SoL 
 

36. Beslut om att inleda utredning 
på den enskildes egna 
ansökan 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
 
 
 

 

37. Beslut om att inleda utredning 
oavsett den enskildes 
samtycke 
 

11 kap 1 § SoL Gruppledare/  
1:e socialsekreterare 

 

38. Beslut om att utredning inte 
skall inledas eller att inledd 
utredning skall läggas ned 
 
 
 
 

11 kap 1 § SoL Gruppledare/ 
1:e socialsekreterare 

 

39. Beslut att utredning inte skall 
föranleda någon åtgärd 
- på utredning som inleddes 
på den  enskildes egen 
ansökan 
 
 
 
- på utredning som inleddes 
oavsett den enskildes 
samtycke 
 

11 kap 1 § SoL Gruppledare/  
1:e socialsekreterare 
 
 
 
 
 
 
Gruppledare/  
1:e socialsekreterare 

 

40. Beslut om förlängning av 
utredningstid i ärenden som 
rör barn. 
 

11 kap 2 § SoL Enhetschef  

41. Beslut om framställning om 
överflyttning av ärende till 
annan kommun 
- placeringar enligt SoL, LVU, 
LVM 
 
- övriga ärende 

2a kap 10-12 § 
SoL 
 

 
 
 
SMU 
 
 
Sektorchef 

 

42. Beslut i fråga om mottagande 
av ärende från annan 
kommun 
- placeringar enligt SoL, LVU, 
LVM 
 
- övriga ärende 
 

2a kap 10-12 § 
SoL 
 

 
 
 
SMU 
 
 
Sektorchef 

 

43. Beslut om ersättning till 
särskild förordnad 
vårdnadshavare som tidigare 
varit familjehemsförälder 
 

6 kap 11 § SoL SMU 
 

Kan ej överklagas (16 
kap 3§ 1 st. SoL) 

44. Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov 
av god man/förvaltare 

SOF Enhetschef  
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45. Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om 
förhållanden beträffande 
förvaltning av underårigs 
egendom 
 

SOF Enhetschef  

46. Framställan till domstol om 
behov av målsägandebiträde 
för underårig 
 
 

SOF Socialsekreterare  
 
 

47. Vägran att samtycka till att 
adoptionsförfarande får 
fortsätta 
 

6 kap. 14 § SoL SMU 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (SoL 
16 kap. 3-5 §) 

 

48. Teckna och säga upp 
hyreskontrakt med hyresvärd 

 Sektorchef  

 
LAG OM VÅRD AV UNGA (LVU) 
 

NR ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ANMÄRKN 
 
49. Beslut om ansökan till 

förvaltningsrätten för vård enl. 
LVU 
 

4 § LVU SMU 
 

 

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

6 § 1 och 2 st 
LVU 

SMU:s ordförande, 
SMU:s vice 
ordförande eller 
särskild utsedd 
ledamot av SMU var 
och en för sig 
 

Överklagas hos 
förvaltningsrätten enligt 
41 § LVU.  

51. Beslut om att ansöka hos 
förvaltningsrätten om 
förlängning av utredningstid 
 

8 § LVU Enhetschef  

52. Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt § 6 
LVU skall upphöra 
 

9 § LVU SMU:s ordförande 
SMU:s vice ordförande 
 

 

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

11 § LVU SMU 
 

SMU:s ordförande har 
kompletterande 
beslutanderätt 
 
Överklagas hos 
förvaltningsrätten enligt 
41 § LVU. 
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54. Beslut om att den unge får 
vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden 

11 § 2 st LVU SMU 
 

SMU:s ordförande har 
kompletterande 
beslutanderätt 
 
Överklagas hos 
förvaltningsrätten enligt 
41 § LVU. 
 

55. Beslut rörande den unges 
personliga förhållanden i den 
mån beslutet ej är att hänföra 
till § 11 1:a o 2:a st LVU 
 
- vad gäller kortare vistelse 
utom familjehemmet samt 
samråd med hem för 
vård/boende (§ 28 SoL) 
 
- övriga fall 
 

11 § 4 st LVU  
 
 
 
 
Socialsekreterare 
 
 
 
 
SMU 
 

Överklagas hos 
förvaltningsrätten enligt 
41 § LVU. 

56. Övervägande av om vård med 
stöd av LVU fortfarande 
behövs 
 

13 § 1 och 
 2 st LVU 

SMU 
 

 

57. 
 

Prövning av om vård med 
stöd av § 3 LVU skall upphöra 

13 § 1 och     
3 st LVU 
 

SMU 
 

 

58. Beslut om hur rätt till 
umgänge med den unge skall 
utövas.  
 
- när överenskommelse inte 
kan nås med föräldrar eller 
vårdnadshavare 
 
- i avvaktan på utskottets 

beslut 
 

 
 
 
 
14 § 2 st 1 
LVU 
 
 
 
 

 
 
 
 
SMU 
 
 
 
1:e socialsekreterare 
 

Överklagas hos 
förvaltningsrätten enligt 
41 § LVU. 

59. Beslut om att den unges 
vistelseort inte skall röjas för 
föräldern eller 
vårdnadshavaren 
 
- i avvaktan på utskottets 
beslut 

14 § 2 st 2 
LVU 

SMU 
 
 
 
 
Enhetschef 
 

Överklagas hos 
förvaltningsrätten enligt 
41 § LVU. 

60. Övervägande om beslut 
beträffande umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort 
enligt § 14, 2 st 1 o 2, 
fortfarande behövs 
 

14 § 3 st LVU SMU 
 

 

61. Beslut om att vården skall 
upphöra 
 

21 § 1 st. LVU SMU 
 

 

62. Beslut om regelbunden 
kontakt med särskilt utsedd 
kontaktperson eller 
behandling i öppna former 

22 § 1 st. LVU SMU 
 

Överklagas hos 
förvaltningsrätten enligt 
41 § LVU. 
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63. Prövning om beslut om 
förebyggande insats skall 
upphöra att gälla 
 

22 § 3 st LVU SMU 
 

 

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

22 § 3 st LVU SMU 
 

Överklagas hos 
förvaltningsrätten enligt 
41 § LVU. 

65. Ansökan hos 
förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 

24 § LVU SMU 
 

 
 
 

66. Övervägande om 
flyttningsförbud fortfarande 
behövs 

26 § 1 st LVU SMU 
 

 
 
 
 

67. Beslut om att flyttningsförbud 
skall upphöra 
 

26 § 2 st LVU SMU 
 
 

 

68. Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § LVU SMU 
 

SMU:s ordförande har 
kompletterande 
beslutanderätt 

 

69. Beslut om att tillfälligt 
flyttningsförbud skall upphöra 
 

30 § 2 st LVU SMU 
 
 

. 

70. Beslut om den unges 
umgänge med förälder eller 
vårdnadshavare efter beslut 
om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud 

31 § LVU SMU 
 

Överklagas hos 
förvaltningsrätten enligt 
41 § LVU. 
 
 
 

71. Beslut om läkare-
undersökning, utseende av 
läkare samt bestämmande av 
plats för läkarundersökning 
 

32 § LVU Socialsekreterare 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

72. Beslut om begäran om biträde 
av polis för att bereda läkare 
tillträde till den unges hem 
eller för att inställa den unge 
till läkarundersökning 
 

43 § pkt 1 
LVU 

Enhetschef 
 
Sektorchef 
 
 
 

SMU:s ordföranden har 
kompletterande 
beslutanderätt 
Socialjour efter 
kontorstid 

 

73. Beslut om att begära polisens 
biträde för att genomföra 
beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd 
av LVU 

43 § pkt 2 
LVU 

Enhetschef 
 
Socialjour 
 
 
 

SMU:s ordföranden 
har kompletterande 
beslutanderätt 
Socialjour efter 
kontorstid 
 

 
 
 
 
 



 
Sida 

 KS-VO.2017.96    13(20) 
   
 

  

 13 

LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE (LVM) 
 

NR ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ANMÄRKN 
 
74. Beslut om att inleda utredning 

då man fått kännedom om att 
det kan finnas skäl att bereda 
någon tvångsvård 

7 § LVM Gruppledare/ 
1:e socialsekreterare 
 
 

Kan ej överklagas 
enligt 44§ LVM 

75. Beslut om att utredning inte 
skall inledas eller att inledd 
utredning skall läggas ned 
alternativt övergå i en 
utredning enligt 11 kap 1 § 
SoL 
 

7 § LVM Gruppledare/ 1:e 
socialsekreterare 

Kan ej överklagas 
enligt 44§ LVM 
 
 
 

76. Beslut om vilken tjänsteman 
som skall svara för kontakten 
mellan missbrukaren och olika 
vårdgivare 

8 § LVM Socialsekreterare Kan ej överklagas 
enligt 44§ 
 
 
 

77. Beslut om läkarundersökning 
samt utse läkare för 
undersökningen 
 

9 § LVM Socialsekreterare Kan ej överklagas 
enligt 44§ 4 stl LVM. 

78. Beslut om att ansöka hos 
förvaltningsrätt om vård enligt 
LVM 

11 § LVM SMU 
 
 

 
 
 

79. Beslut om ansökan om 
intagning på visst hem för 
vård eller boende efter 
förvaltningsrätt eller 
polismyndighets dom 

12 § LVM Gruppledare/ 
1:e socialsekreterare 

Kan ej överklagas 
enligt 44§ LVM 

80. Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare 

13 § LVM  
 

SMU:s ordförande, 
SMU:s vice 
ordförande eller 
särskild utsedd 
ledamot av SMU var 
och en för sig 
 

SMU:s ordförande har 
kompletterande 
beslutanderätt 
 
 Kan ej överklagas enligt 
44§ LVM 
 

 

81. Beslut om ersättning till 
kommunen när bistånd ges 
för missbruksvård i form av 
plats vid hem för vård eller 
boende eller familjehem 
 

8 kap 1 § SoL 
och SoF 
 

SMU 
 

Kan ej överklagas enligt 
16 kap. 3 § SoL. 

 
 
 

82. Beslut om att begära 
polismyndighets hjälp för att 
föra missbrukare till läkar- 
undersökning 

45 § pkt 1 
LVM 

Gruppledare/ 
1:e socialsekreterare 

Socialjour efter 
kontorstid 
 

 
 

83. Beslut om begäran om biträde 
av polis för inställelse till 
vårdinstitution 
 

45 § pkt 2 
LVM 

Gruppledare/ 
1:e socialsekreterare 

Socialjour efter 
kontorstid 
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84 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 
13 § LVM ska upphöra 

18 b § LVM SMU:s ordförande, 
SMU:s vice 
ordförande eller 
särskild utsedd 
ledamot av SMU var 
och en för sig 
 

 

85 Beslut om återkallande 
av ansökan om vård 
enligt LVM 

 SMU:s ordförande, 
SMU:s vice 
ordförande eller 
särskild utsedd 
ledamot av SMU var 
och en för sig 
 

 

 
 
FÖRÄLDRABALKEN, FB 
 
NR ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ANMÄRKN 

 
86. Godkännande av faderskaps- 

bekräftelse 
 

1 kap 4 § 1 st. 
FB 

Administrativ handläggare 
 
 

Utredning skall anses 
inledd när nämnden fått 
födelseanmälan eller 
rätten förklarat en man 
inte vara far enl. 1 kap 2 
§ FB 

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

2 kap 1 § FB 
 

Socialsekreterare Skyldighet att 
socialnämnden utreder 
faderskap och att det 
fastställs 2 kap. 1 § FB.  

 

88. Beslut om att återuppta 
nedlagd utredning 
 
 
 
 
 

2 kap 1 § FB 
 

Enhetschef 
 

 

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

2 kap 9 § 1 st. 
FB 

Enhetschef 
 

Beslut att inte påbörja 
utredning eller att lägga 
ned en påbörjad 
utredning ligger på 
SMU. 
 
Överklagas hos 
länsstyrelsen 2 kap 9 § 
3 st. FB 

 

90. Beslut om att väcka och föra 
talan i mål om faderskap 

3 kap 5 §, 2 st 
och 6 § 2 st 
FB 

Socialsekreterare 
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91. Beslut om att godkänna 
föräldrars avtal om vårdnad, 
boende och umgänge 
 

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

Socialsekreterare Beslutet går ej att 
överklaga 6 kap. 17a § 4 
st. FB.  

 
 

92. Beslut att ej godkänna 
föräldrars avtal om vårdnad 
och umgänge. 
 

6 kap 6 §, 14a 
§ 2 st. 15 § 

Enhetschef 
 
Gruppledare/ 1:e 
socialsekreterare  

Beslutet går ej att 
överklaga 6 kap. 17a § 4 
st. FB.  

 

93. Lämnande av upplysningar till 
tingsrätt i vårdnads-, boende 
och umgängesmål 
 

6 kap 19 § FB Socialsekreterare  

94. Yttrande till tingsrätt - så kallat 
snabbyttrande - i 
vårdnads/umgängesärende 
 

6 kap 20 § FB Socialsekreterare Innan beslut tas ska 
motpart fått yttra sig 6 
kap 20 § 2 st. 

 

95. Beslut att utse utredare i 
vårdnads och 
umgängesärende 
 

6 kap 19 §  
3 st. FB 

Enhetschef  

 
 
 
OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN (OSL) 
 

NR ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ANMÄRKN 
 
96. Beslut om utlämnande av 

allmän handling till enskild 
eller annan myndighet.  
 

2 kap 14 § 
TF, 15 kap 6 
§ och 7 §§ 
SekrL14 kap 
9 och 10 §§ 
SekrL 

Enhetschef Beslut om att lämna ut 
handling fattas av den 
som har handlingen i sin 
vård om inte viss 
befattningshavare enligt 
arbetsledning eller 
särskilt beslut skall göra 
detta. 
 
Lämnas inte handling ut 
skall 23-25 § samt första 
meningen 30 § FL 
tillämpas vid 
överklagande. 

 

97. Beslut om att inte lämna ut 
allmän handling och prövning 
enligt offentlighets- och 
sekretesslagen  
 
 

OSL 6 kap 2 
§ 

Sektorchef Var och en inom sitt 
ansvarsområde. 
Överklagas till 
Kammarrätten OSL 6 
kap 7 §. Gäller endast 
sekretessmarkerade 
handlingar. Det är den 
tjänsteman som 
handlägger ärendet som 
prövar om handlingen 
ska lämnas ut.  
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98. Beslut att polisanmäla brott 
som hindrar nämndens verk- 
samhet eller vissa brott som 
riktar sig mot underåriga 
 
- beslut om polisanmälan 
angående vissa brott mot 
underåriga 
 
- Polisanmälan av brott 
innefattande hot eller våld mot 
nämndens tjänstemän 

1 kap 5 § 
SekrL 
14 kap 2 § 3 
st. 

SMU 
 
 
 
 
Enhetschef 
 
 
 
 
Enhetschef 

Enhetschef vid 
brådskande ärenden. 

 
 

99. Beslut att ej lämna ut 
handlingar rörande 
serveringsärenden 

9 kap. 24 § 
SekrL 

Sektorchef 
 
 

 

 
ALKOHOLLAGEN 
 

NR ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ANMÄRKN 
 
100. Beslut i ärenden rörande 

serveringstillstånd 
 

8 kap 2 § AL SMU 
 

Överklagas hos 
förvaltningsrätten 10 
kap. 1 § AL.  

101. Beslut om utvidgning av 
serveringstillstånd till att gälla 
uteservering 

8 kap 2 § AL SMU 
 
 
 

Överklagas hos 
förvaltningsrätten 10 
kap. 1 § AL. 

102. Beslut om utvidgning av 
serveringstillstånd, dock ej 
uteservering 
 

8 kap 2 § AL Sektorchef 
 

Överklagas hos 
förvaltningsrätten 10 
kap. 1 § AL. 

103. Beslut om tillfällig servering till 
allmänheten för näringsidkare 
som redan har permanent 
tillstånd 
 

8 kap 2 § AL Sektorchef Överklagas hos 
förvaltningsrätten 10 
kap. 1 § AL. 

104. Beslut om tillfällig servering till 
slutna sällskap 
 

8 kap 2 § AL Sektorchef Överklagas hos 
förvaltningsrätten 10 
kap. 1 § AL. 
 

105. Beslut om medgivande till 
ombyggnad av 
serveringsställe. 
 

9 kap 11 § AL SMU 
 

Överklagas hos 
förvaltningsrätten 10 
kap. 1 § AL. 

106. Beslut med anledning av 
ansökan från konkursbo om 
att få fortsätta rörelsen. 
 

9 kap 12 § AL Sektorchef Överklagas hos 
förvaltningsrätten 10 
kap. 1 § AL. 

107. Beslut om återkallelse av 
serveringstillstånd 
 

9 kap 18 § AL SMU 
 

Överklagas hos 
förvaltningsrätten 10 
kap. 1 § AL. 
 

108. Beslut om att meddela 
tillståndsinnehavare varning 
 

9 kap 17 § AL SMU 
 

Överklagas hos 
förvaltningsrätten 10 
kap. 1 § AL. 
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109. Beslut om att förbjuda 
detaljhandel av öl eller 
servering av öl 
 

9 kap 19 § AL SMU 
 

Överklagas hos 
förvaltningsrätten 10 
kap. 1 § AL. 

110. Beslut om att meddela 
varning till den som bedriver 
detaljhandel med servering av 
öl. 
 

9 kap 19 § AL SMU 
 

 

111. Beslut om förbud eller 
inskränkning av försäljning av 
alkoholdrycker för visst 
tillfälle. 
 

3 kap.10 §  
2st. AL 

SMU 
 

Överklagas hos 
förvaltningsrätten 10 
kap. 1 § AL. 

 
 
ÖVERKLAGANDEN, YTTRANDEN OCH 
ANMÄLNINGAR M.M. TILL DOMSTOL, 
ÅKLAGARMYNDIGHET OCH ANDRA MYNDIGHETER 
 

NR ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ANMÄRKN 
 
112. Beslut om att föra talan i 

ärenden eller mål vid allmän 
domstol eller 
förvaltningsdomstol 
 

10 kap 2 § 
SoL 

Sektorchef  

113. Utseende av ombud att föra 
nämndens talan 
 

10 kap 2 § 
SoL 

Sektorchef 
 

 

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

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

Delegat i 
ursprungsbeslutet 
 
 

 

115. Överklagande och yrkande 
om inhibition när 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat nämndens 
beslut och detta beslut 
ursprungligen fattas av 
delegat samt avgivande av 
yttrande i LSS-ärenden 
 

27 § LSS, 6 
kap 33 § och 
34 § KL 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 



 
Sida 

 KS-VO.2017.96    18(20) 
   
 

  

 18 

116. Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och 
kammarrätt i SoL, LVU och 
LVM ärenden 
 

10 kap 1-2 §§ 
SoL, 6 kap 36 
§ KL 

Sektorchef Beslut fattat av nämnd 
eller utskott men 
brådska råder eller 
nämnd/utskotts- 
sammanträde kan inte 
avvaktas 

 
 
 
 
 
 
 
 

117. Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och 
kammarrätt i LSS ärenden 
 

27 § LSS, 6 
kap 36 § KL 

Sektorchef Beslut fattat av nämnd 
eller utskott men 
brådska råder eller 
nämnd/utskotts- 
sammanträde kan inte 
avvaktas 

 

118. Beslut huruvida omprövning 
skall ske 
 

27 § FL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 

119. Omprövning av beslut 
 

27 § FL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 

120. Prövning av att överklagande 
skett i rätt tid och avvisning av 
överklagande som kommit in 
för sent. 
 
Avvisning av överklagande 
som kommit in för sent 
 

24 § 1 st FL Delegat i 
ursprungsbeslutet 
 
 
 
Enhetschef 

 

121. Avvisande av ombud 
 

9 § FL SMU 
 

 

122. Yttrande till allmän domstol i 
brottmål 
 

31 kap 2 § 1 
st BrB  
 

Enhetschef  

123. Yttrande till allmän domstol 
när den som begått brottslig 
handling kan bli föremål för 
LVM vård 
 

31 kap 2 § 
BrB 

Enhetschef Innan överlämnande 
beslutas skall SMU 
höras. 

124. Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 
 

46 § LVM Enhetschef  

125. Yttrande till 
åklagarmyndigheten 

11 § LUL 
 

Socialsekreterare 
 
Gruppledare/ 1:e 
socialsekreterare 

 

126. Anmälan om behov av 
offentligt biträde 

3 § LOB 
 

Socialsekreterare  

127. Yttrande över ansökan om 
rättshjälp genom offentligt 
biträde samt yttrande över 
kostnadsräkning 

3 § LOB 7 § 
förordning om 
offentligt 
biträde 

Enhetschef  
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128. Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ 
NL 
 

Gruppledare/ 
1:e socialsekreterare 

 

129. Prövning av samtycke till 
fortsatt adoptionsförfarande 
 
- vid samtycke 
 
- ej samtycke 

6 kap 14 § 
SoL 

 
 
 
Socialsekreterare 
 
SMU 
 

 

130. Yttrande i körkortsärende 3 kap 8 § och 
5 kap 2 § 
KörkF 
 

Socialsekreterare  

131. Yttrande till passmyndighet 
vid utfärdande av pass utan 
vårdnadshavarens 
medgivande 
 

3 § 2 st PaF Gruppledare/ 
1:e socialsekreterare 

 

132. Yttrande beträffande 
äktenskapsdispens 
 

15 kap 1 § ÄB Socialsekreterare  

133. Yttrande i ärenden om 
förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som fyllt 
16 år 
 

11 kap 16 § 2 
st FB 

Socialsekreterare  

134. Yttrande angående 
värdeautomatspel 
 

44 § LL Handläggare   

135. Upplysningar i vapenärende  Socialsekreterare Uppgifter får endast 
lämnas ut om den 
enskilde har samtyckt till 
det. 

 

136. Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

6 kap. 9-12 § 
Smittskyddsla
g 
 

Socialsekreterare 
 

 

137. Anmälningsskyldighet enligt 
smittskyddslagen 

1 kap 10 § 
Smittskyddsla
g 
 

Socialsekreterare 
 

 

138. Dödsboanmälan 20 kap 8 a § 
ÄB 
 

Administrativ handläggare  

139. Beslut att ordna gravsättning 5 kap 2 § 
BegrL 

Enhetschef Kommunen har rätt till 
ersättning för 
kostnaderna av 
dödsboet. 
 
Överklagan sker hos 
länsstyrelsen enligt 11 
kap. 6 § BegrL 

140. Beslut att ersätta person för 
egendomsskada vid 
myndighetsutövande som 
förorsakats av personal 

3 kap 2 § 
SkadestL 
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- belopp upp till 10.000:- 
 
- belopp över 10.000:- 
 

 
Sektorchef 
 
SMU 
 

141. Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 § 
SoL 

SMU Tillsynsmyndighet är 
Socialstyrelsen, 
länsstyrelsen, JO och JK 
 

142. Anmälan till IVO om 
missförhållanden i enskild 
verksamhet 
 

14 kap 7 § 
SoL 

SMU  

143. Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den egna 
verksamheten (ekonomiskt 
bistånd, avgifter m.m.) 

12 kap 10 § 
SoL, 1 kap 5 
§ SekrL 

SMU 
 

Vid brådskande ärende 
Sektorchef 

 
 
 

144. Beslut om polisanmälan 
angående vissa brott mot 
underårig samt vissa grövre 
brott 

12 kap 10 § 
SoL 

Enhetschef Avser misstanke om 
brott enligt BrB 3, 4 och 
6 kap. samt misstanke 
om brott för vilket inte är 
föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse två år 

 

145. Begäran hos polismyndighet 
om utredning 

31 § LUL Enhetschef  

 


