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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. 
 
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) 

SOF Socialtjänstförordning (SFS 2001:397) 

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

SmiL Smittskyddslag (SFS 2004:168) 

SkadestL Skadeståndslag (SFS 1972:207) 

TF Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105) 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) 

KL Kommunallag (SFS 1991:900) 

FL Förvaltningslag (SFS 1986:223) 

Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) 

Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) 

PSL             Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

LHRL Lag om handel med receptfria läkemedel (SFS 2009:730) 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
     ärendenr.  sid 
 
Socialtjänstlagen (SoL)     1 - 24    5-6 
 
Lag om stöd och service till vissa 
Funktionshindrade (LSS)      25 - 49  7-9 
 
Offentlighets- och Sekretesslagen (OSL) 50 - 52  9 
 
Överklaganden, yttranden och  
anmälningar m.m. till domstol,  
Åklagarmyndighet och andra  
myndigheter    53 - 63  10-11 
 
LEX MARIA, LEX SARAH   64 - 65  11 
 
Lag om handel med receptfria läkemedel   66 - 67  11-12 
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SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL) 
 

NR ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ANMÄRKN 
 
1. Beslut om boende på särskilt 

boende 
4 kap 1 § SoL 
 
 
 

Biståndshandläggare 
 

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

2. Beslut om hemtjänst 
 

4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 
 

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

3. Beslut med anledning av 
ansökan enligt 2 kap 3 § SoL 
om insatser enligt 4 kap 1 § 
SoL 
 

2 kap 3 § SoL 
och 4 kap 1 § 
SoL 

Biståndshandläggare 
 

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

4. Beslut om korttidsplats 
 

4 kap 1 § SoL  Biståndshandläggare 
 

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

 

5. Beslut om bistånd i form av 
avlastningsplats/växelvård 
 

4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 
 

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

 

6. Beslut om avlösarservice i 
hemmet 
 

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

 

7. Beslut om trygghetslarm 
 

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

 

8. Beslut om bistånd i form av 
plats i dagverksamhet 
 
 

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

 

 

9. Beslut om ledsagarservice 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
 

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

 

10. Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 
 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
 

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

11. Beslut om avgift 
 

8 kap 2 § SoL Handläggare för avgifter 

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

 

12. Beslut om nedskrivning av 
eller befrielse från skuld 
avseende debiterad avgift 
inom äldre- och 
funktionshinderområdet 
 
 

9 kap 4 § SoL Sektorchef 
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13. Beslut om köp av boende i 
annan kommun eller hos 
annan vårdgivare 
 

 Sektorchef  

14. Beslut om anmälan till 
överförmyndare om behov av 
god man/förvaltare 
 

5 kap 3 § SoF Biståndshandläggare 
Enhetschef ÄO + OF 

 

15. Beslut om anmälan till 
överförmyndare om att behov 
av förvaltare inte längre 
föreligger 
 

5 kap 3 § SoF Biståndshandläggare 
Enhetschef ÄO + OF  
 

 

16. Beslut om bistånd i form av 
arbete, sysselsättning, 
rehabilitering för psykiskt 
funktionshindrade 
 

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

17. Beslut om bistånd i form av 
boendestöd för psykiskt 
funktionshindrade 
 

4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 
 
 
 

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

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

4 kap 1 § SoL Biståndshandläggare 
 

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

 

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

 
 

 
 
 
 
 
Biståndshandläggare 
 
Sektorchef 

Enligt Kommun-
förbundets 
rekommendationer 

20. 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 §) 

 

21. 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 
 

22. Teckna och säga upp 
hyreskontrakt med hyresvärd 
 

 Sektorchef 
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LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA 
FUNKTIONSHINDRADE (LSS) 
 

NR ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ANMÄRKN 
 
23. Beslut om 

personkretstillhörighet 
 

1 och 7 § LSS Biståndshandläggare 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.  

 

24. Biträde av personlig assistent 7 § och 9 § 2 
LSS 

Biståndshandläggare 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (27 § 
LSS) 
 

25. Ekonomiskt stöd för att 
bekosta personlig assistent 
vid tillfälligt utökat behov 
 

7 § och 9 § 2 
LSS 

Biståndshandläggare Överklagas till 
förvaltningsrätten (27 § 
LSS) 
 

26. Ledsagarservice 
 

7 § och 9 § 3. 
LSS 

Biståndshandläggare 
 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (27 § 
LSS) 

 

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

Biståndshandläggare 
 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (27 § 
LSS) 
 

28. Förordnande och 
entledigande av 
kontaktperson eller stödfamilj 
 

 Biståndshandläggare 
 

 

29. Ersättning till kontaktperson 
eller stödfamilj 
 

 Biståndshandläggare  

30. Avlösareservice i hemmet 
 

7 § och 9 § 5 
LSS 
 

Biståndshandläggare 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (27 § 
LSS) 

 

31. 
 

Korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet 

7 § och 9 § 6. 
LSS 
 

Biståndshandläggare 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (27 § 
LSS) 

 

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

7 § och 9 § 7. 
LSS 
 

Biståndshandläggare Överklagas till 
förvaltningsrätten (27 § 
LSS) 

 

33. Beslut om boende i 
familjehem för barn och 
ungdomar 

7 § och 9 § 8.  
LSS 

SMU Överklagas till 
förvaltningsrätten (27 § 
LSS) 

 

34. Ersättning till familjehem 
enligt Sektor Stöd- och 
omsorgs riktlinjer 
- inom latituden 

  
 
 
Enhetschef 

Enligt Kommun-
förbundets 
rekommendationer  
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- utom latituden  
 

 
SMU 

35. Beslut om boende i bostad 
med särskild service för barn 
och ungdomar 
- inom kommunens boende 
 
- inom boende som drivs av 
andra 
 

7 § och 9 § 8. 
LSS 

 
 
 
Biståndshandläggare 
 
SMU 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (27 § 
LSS) 

 

36. Beslut om boende för vuxna i 
bostad med särskild service 
etc.  
- inom kommunens boende 
 
- inom boende som drivs av 
annan 
 

7 § och 9 § 9 
LSS 

 
 
 
Biståndshandläggare 
 
SMU 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (27 § 
LSS) 

 

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

7 § och 9 § 10 
LSS 

Biståndshandläggare 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (27 § 
LSS) 

 

38. Beslut om att utbetala 
assistentersättning till annan 
person än den som är 
berättigad till insatsen 
 

11 § LSS Sektorchef 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (27 § 
LSS) 

 

39. Beslut om 
återbetalningsskyldighet för 
felaktig eller för hög 
assistentersättning 
 

12 § LSS Sektorchef 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (27 § 
LSS) 

 

40. Beslut om upphörande av 
insatser enligt LSS 

 Biståndshandläggare 
 

 
 
 
 

41. Förhandsbesked om rätten till 
insatser enligt LSS för 
personer som inte är bosatt i 
kommunen 
 

16 § 2 st. LSS Biståndshandläggare 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (27 § 
LSS) 

 

42. Beslut om att utreda behov för 
enskild på tillfälligt besök i 
kommunen och besluta om 
insatser enligt LSS 
 

16 § 3 st LSS Biståndshandläggare 
 

Överklagas till 
förvaltningsrätten (27 § 
LSS) 

 

43. Beslut om att ingå avtal med 
vårdgivare enligt 17a § LSS 
 

 SMU 
 
 

. 

44. Beslut om avgift från föräldrar 
vars barn är under 18 år och 
får omvårdnad i ett annat hem 
än det egna 
 

 Enhetschef 
 

 

45. Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode och 
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omkostnadsersättning) enligt 
Socialförvaltningens riktlinjer 
- inom latituden 
 
- utom latituden 
 

 
Enhetschef 
 
SMU 

 
 

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

15 § 6 LSS Biståndshandläggare 
Enhetschef 
Kommunsjuksköterska  
 
 

 

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

15 § 6 LSS Biståndshandläggare 
Enhetschef 
Kommunsjuksköterska  
 
 

 

 
OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN (OSL) 
 

NR ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ANMÄRKN 
 
48. Beslut om utlämnande av 

allmän handling till enskild 
eller annan myndighet.  
 

2 kap 12, 14 § 
TF, 6 kap 3 § 
OSL 

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. 

 

49. 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.  

 
 

50. Beslut att polisanmäla brott 
som hindrar nämndens 
verksamhet.  
 
Beslut att polisanmäla vissa 
brott som riktar sig mot 
underåriga. 
 
 

12 kap 10 § 
SoL 
 
 
12 kap 10 § 
SoL 

SMU 
 
 
 
Sektorchef 
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ÖVERKLAGANDEN, YTTRANDEN OCH 
ANMÄLNINGAR M.M. TILL DOMSTOL, 
ÅKLAGARMYNDIGHET OCH ANDRA MYNDIGHETER 
 
51. Beslut om att föra talan i 

ärenden eller mål vid allmän 
domstol eller 
förvaltningsdomstol 
 

10 kap 2 § 
SoL 

Sektorchef  

52. Utseende av ombud att föra 
nämndens talan 
 

10 kap 2 § 
SoL 

Sektorchef 
 

 

53. 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-ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 
delegat 
 

10 kap 3 § 
SoL, 3 kap 10 
§, 6 kap 33 § 
och 34 §  KL 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 
 
 

 

54. 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 

 

55. Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och 
kammarrätt i SoL-ärenden 
 

16 kap, 3 § 
SoL, 6 kap 36 
§ KL 

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

 

56. Beslut huruvida omprövning 
skall ske. 
 

27 § FL Delegat i ursprungsbeslut  

57. Omprövning av beslut 
 

27 § FL Delegat i 
ursprungsbeslutet 
 

 

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

24 § 1 st FL Delegat i 
ursprungsbeslutet 
 
 
 

 

59. Avvisande av ombud 
 

9 § FL SMU 
 

 

60. Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 
 

6 kap. 12 § 
SmiL 
 

MAS 
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61. Anmälningsskyldighet enligt 
smittskyddslagen 
 

1 kap 10 § 
SmiL 
 

MAS 
 

 

62. Beslut att ersätta person för 
egendomsskada vid 
myndighetsutövande som 
förorsakats av personal. 
 
- belopp upp till 10.000:- 
 
- belopp över 10.000:- 
 

3 kap 2 § 
Skadeståndsl
ag 

Enhetschef 
 
 
 
 
Enhetschef ÄO+OF 
 
Sektorchef 

 

63. Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 § 
SoL 
 

SMU Tillsynsmyndighet är 
IVO, JO och JK 

 
LEX MARIA, LEX SARAH 
NR ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ANMÄRKN 

 
64. Anmälan av allvarlig skada på 

person eller risk för skada på 
person 
 

14 kap. 2 § 
SoL 
24 a § LSS 

Sektorchef 
 

 

65. Beslut om anmälan till 
Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) av risk för eller 
allvarlig skada eller sjukdom i 
samband med vård, 
behandling eller undersökning 

3 kap. 5 § 
PSL 
 

MAS 
MAR 

Vårdgivaren ansvarar för 
att Lex. Maria-
anmälningar görs.  

 

 

 
Lag om handel med receptfria läkemedel 
 
NR ÄRENDE LAGRUM DELEGAT ANMÄRKN 

 
66. Kontroll av efterlevnaden av 

denna lag och av de 
föreskrifter som har 
meddelats i lagen. 

20 § LHRL Sektorchef   

67. Begära in de upplysningar 
och handlingar som behövs 
för kontrollen. Ger rätt till 
företräde till områden, lokaler 
och andra utrymmen som 
används i samband med 
detaljhandel och hanteringen i 
övrigt av läkemedel 

21 § LHRL Sektorchef  

68. Rapportera brister i 
efterlevnaden av denna lag 
och av de föreskrifter som har 
meddelats i anslutning i lagen 
till Läkemedelsverket.  

21 § 3 st 
LHRL 

Sektorchef  
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69. Debitera avgift av den som 
bedriver handel med vissa 
receptfria läkemedel 

23 § LHRL Sektorchef  

 


