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Enligt kommunallagen, 6 kap 22-38 §, får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare 
eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 
av ärenden, dock inte i ärenden av följande slag: (6 kap 34 § kommunallagen) 

 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, och 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
 

Socialnämndens möjligheter att delegera beslutanderätt begränsas även av delegationsförbud i 10 kap. 
4 och 5 §§ socialtjänstlagen (SoL). I 10 kap. 5 § SoL har lagstiftaren av rättsäkerhetsskäl undantagit 
vissa beslut från delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa 
frågor. Delegationsförbudet gäller 

 

Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning 2 kap. 3 § FB 

Beslut om nedläggning av faderskapsutredning 2 kap. 7 & 9 §§ FB 

Beslut att inte påbörja faderskapsutredning 2 kap. 9 § FB 

Yttrande till domstol i adoptionsärenden 4 kap. 10 § FB 

Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och 

förmyndarskap 
6 kap. FB 

Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av 

engångsbelopp 
7 kap. 7 § FB 

Förbud att utan socialnämndens medgivande ta emot andras 

underåriga barn för vistelse som inte är tillfällig 
5 kap. 2 § SoL 

 
 

Nämnden kan inte ompröva ett delegationsbeslut, men är – utan hinder av att beslutanderätten 
delegerats – alltid oförhindrad att uppta ett ärende till eget avgörande. Likaså kan en delegat 
hänskjuta ett beslut till utskott eller nämnd för beslut. Delegat kan inte fatta beslut i frågor som rör 
denne själv eller där i övrigt jäv enligt förvaltningslagen föreligger. 
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Rätten att fatta beslut enligt fastställd delegationsordning avser beslut som är både positiva och 
negativa för sökanden om inte annat föreskrivs i fastställd delegationsordning. 

Verksamhetschef avgör när anställd, både vikarie och tillsvidareanställd, blir behörig att fatta 
delegationsbeslut. 

Som en allmän förutsättning för utövande av delegerad beslutanderätt gäller i samtliga fall att beslutet 
ska stå i överensstämmelse med gällande författningar, föreskrifter avtal samt att övriga riktlinjer för 
verksamheten iakttas. Dessutom åligger det delegat med budget/verksamhetsansvar att fullgöra 
arbetsgivarens uppgifter enligt MBL och samverkansavtal. 

Bestämmelser i kommunallagen om delegation avser endast beslutanderätt i kommunalrättslig 
mening. De beslut och befogenheter som en tjänsteman utövar inom ramen för sina löpande 
arbetsuppgifter omfattas alltså inte av regleringen i kommunallagen. Det rör sig här om rena 
verkställighetsuppgifter i anknytning till nämndbeslut, delegationsbeslut eller ingår som ett led i 
beredningen av ett ärende till nämnd eller utskott. 

 
Exempel på ren verkställighet 

• Ersätta taxiföretag för utförda färdtjänsttransporter 

• Representation och uppvaktning enligt kommunens reglemente 

• Avrop på ramavtal inom budgeterade medel 

• Anskaffning och inköp vad gäller varor och tjänster inom budgeterade medel. Vid kostnad över ett 
basbelopp ska samråd ske med förvaltningschef. 

 
Verksamhetsbenämningar i delegationsordningen 
I delegationsförteckningen förekommer beteckningarna ÄO, IFO och FS i kombination med 
verksamhetschef. Förkortningarna står för äldreomsorg (ÄO), individ- och familjeomsorg (IFO) och 
funktionsstöd (FS). 

 
Personalärenden 
För personaladministrativa ärenden fastställs delegationsordning av kommunstyrelsen. 

 
Delegationsbeslut 
I delegationsordningen anges lägsta delegaten. Överordnad funktion kan alltid fatta det beslut som är 
delegerat. 

 
Anmälan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut ska som huvudregel anmälas till individutskottets nästkommande sammanträde. 
Sammanställningen ska innehålla uppgift om beslutsfattare, beslutsdatum och beslutets innehåll i 
korthet. 
Beslut som enligt kommunallagens 13:e kapitel ska överklagas genom laglighetsprövning samt 
delegationsbeslut i brådskande ärenden enligt 6 kap 39 § ska redovisas för socialnämnden. 

 
Delegation med hänvisning till % av prisbasbeloppet 
I delegationsordningen uppgivna % i förhållande till prisbasbeloppet avses per individ och kalenderår. 

 
Beslut i brådskande ärenden 
Socialnämnden uppdrar åt ordföranden enligt 6 kap 39 § kommunallagen att besluta på 
socialnämnden och dess individutskotts vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens eller 
utskottets avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas på nästa sammanträde. 

 
Delegation under jourtid 
Socialnämnden har i ärende SN 0009/21 beslutat att delegera rätten att under jourtid besluta i 
brådskande ärenden med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (1990:52), LVU, och lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
(1988:870), LVM, till förvaltningsdirektören vid Socialtjänsten Centrum inom Göteborgs Stad. 

 
Socialnämnden har vidare beslutat att förvaltningsdirektören vid Socialtjänsten Centrum inom 
Göteborgs Stad får vidaredelegera beslutsrätten till andra tjänstepersoner inom förvaltningen. 
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Förklaringar till förkortningar: 
SoL 
HSL  
LVM 
LVU 
FB 
OSL 
KomL 
FL 
SoF 
BrB 
LSO 
LBEV 
LTLP 
LMA
  

 
Socialtjänstlagen 
Hälso och sjukvårdslagen  
Lagen om vård av missbrukare 
Lagen om vård av unga 
Föräldrarbalken 
Offentlighets och sekretesslagen 
Kommunallagen 
Förvaltningslagen 
Socialtjänstförordning 
Brottsbalken 
Lagen om skydd mot olyckor 
Lag om brandfarliga och explosiva varor 
Lag om tobak och liknande produkter 
Lag om mottagande av asylsökande 
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Innehåll Avsnitt 

Individ- och familjeomsorg 1 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU 2 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall – LVM 3 

Föräldrabalken – FB 4 

Äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård 5 

Offentlighets och Sekretesslagen - OSL 6 

Alkohol- och tobakslagen, samt lag om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare 
7 

Överklagande, yttrande, ekonomi m.m. 8 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS 9 

Lag om skydd mot olyckor 10 

Lag om brandfarliga och explosiva varor 11 

Lag om sprängämnesprekursorer 12 



Delegationsordning för socialnämndens verksamhetsområde i Öckerö kommun 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 

 

 

 
 Avsnitt 1 Individ- och familjeomsorg 

(Ang. överklagande, yttrande m.m. se avsnitt 8) 

 
Socialtjänstlagen 

1:1 Beslut om försörjningsstöd 
   

 
- enligt riksnorm 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 

- enligt riksnorm + 6 % av 

prisbasbeloppet 

 Enhetschef 

socialkontoret 

- utöver riksnorm + 6 % av 

prisbasbeloppet 

 Individutskottet 

 
- boendekostnad inom 

ramen för högsta 

godtagbara boendekostnad 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Socialnämnden fastställer 

högsta godtagbara 

boendekostnad 

 
- boendekostnad 

överstigande högsta 

godtagbara boendekostnad 

4 kap 1 § SoL Individutskottet Socialnämnden fastställer 

högsta godtagbara 

boendekostnad 

 
- arbetsresor – månadskort 

för kollektivtrafiken 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Som arbetsresor räknas 

även nödvändiga resor för 

att söka arbete eller delta 

i av arbetsförmedlingen 

anvisade aktiviteter 

 - arbetsresor med bil vid 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Kostnad beräknas med 

styrkt behov av sociala   bensinpris samt löpande 

och/eller medicinska skäl i   kostnader (skatt, 

högst två månader   försäkring, bilbesiktning, 
   reparation). Reparation får 

   ej överstiga 1.000 kr/år. 

 
- arbetsresor med bil vid 

styrkt behov av sociala 

och/eller medicinska skäl 

utöver två månader 

4 kap 1 § SoL Individutskottet 
 

 
- övriga resor av 

social/rehabiliterande 

karaktär upp till 100 

kr/enkel väg 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
 

 - övriga resor av social/ 4 kap 1 § SoL 1:e  

rehabiliterande  socialsekreterare 

karaktär upp till 300 kr/   

enkel väg   

 
- godkännande av bilinnehav 

då sökande har styrkt behov 

av sociala och/eller 

medicinska skäl avseende 

bil med värde understigande 

57 % av basbeloppet under 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Kostnad beräknas med 

bensinpris samt löpande 

kostnader såsom skatt, 

försäkring, bilbesiktning 

och reparationer. 

Reparationskostnader får 
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 maximalt två månader   ej överstiga 1.000 kr/år. 

 
- godkännande av bilinnehav 

då sökande ej har styrkt 

behov av sociala och/eller 

medicinska skäl avseende 

bil med värde upp t.o.m. 20 

% av basbeloppet 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Bilens uppskattade värde 

räknas som inkomst under 

en period om max två 

månader. Undantag om 

bilinnehavet finansierats 

inom socialbidragsnorm. 

 
- godkännande av bilinnehav 

i övriga fall 

4 kap 1 § SoL Individutskottet Bilens uppskattade värde 

räknas som inkomst under 

en period om max två 

månader. Undantag om 

bilinnehavet finansierats 

inom socialbidragsnorm. 

 
- hemutrustning upp till 20 

% av prisbasbeloppet 

- 50 % av prisbasbeloppet 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 
1:e soc.sek 

Se SOSFS 2003:5, 

Socialstyrelsens 

allmänna råd om 

ekonomiskt bistånd 

- upp till 1 prisbasbelopp  Enhetschef 

socialkontoret 

 

- därutöver  Individutskottet  

 - glasögon upp till 10 % av 

basbeloppet 
4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Se SOSFS 2003:5, 

Socialstyrelsens 
   allmänna råd om 

   ekonomiskt bistånd 

 
- glasögon överstigande 10 
% av basbeloppet 

4 kap 1 § SoL Individutskottet Se SOSFS 2003:5, 
Socialstyrelsens 

   allmänna råd om 

   ekonomiskt bistånd 

 
- spädbarnsutrustning- upp 

till 10 % av prisbasbeloppet 

4 kap 1 § SoL Soc sek 
 

- spädsbarnutrustning upp 

till 50 % av prisbasbeloppet 

 1:e soc sek 

- spädbarnsutrustning upp 

till 1 prisbasbelopp 

 Enhetschef 

socialkontoret 

- spädbarnsutrustning- 

kostnader därutöver 

 Individutskottet 

 
- flyttkostnader upp till 10 

%av prisbasbeloppet 

- flyttkostnader upp till 50 

%av prisbasbeloppet 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 
1:e 

socialsekreterare 

Se SOSFS 2003:5, 

Socialstyrelsens 

allmänna råd om 

ekonomiskt bistånd samt 

riktlinjer 

- därutöver  Individutskottet  

 - fickpengar upp till 40 % av 

prisbasbeloppet 
4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Se SOSFS 2003:5, 

Socialstyrelsens 
   allmänna råd om 

   ekonomiskt bistånd 

 
- fickpengar överstigande 40 4 kap 1 § SoL Individutskottet Se SOSFS 2003:5, 

Socialstyrelsens allmänna 
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 % av prisbasbeloppet   råd om ekonomiskt 

bistånd 

 
- Akut/nödvändig tandvård 

upp till 10 % av 1 

prisbasbelopp 

- Akut/nödvändig tandvård 

över 10 % dock högst 20 % 

av 1 prisbasbelopp 

- Akut/nödvändig tandvård 

över 20 % av 

prisbasbeloppet dock högst 

40 % av 1 prisbasbelopp 

- Därutöver 

 
Socialsekreterare 

 
 

1:e 

socialsekreterare 

 
 

Enhetschef 

socialkontoret 

 
 

Individutskottet 

Vid beslut om 

ekonomiskt bistånd till 

nödvändig tandvård över 

10 % av prisbasbeloppet 

ska bedömning ha gjorts 

av förtroendetandläkare 

innan beslut 

 
- försörjningsstöd med villkor 

om praktik eller 

kompetenshöjande åtgärder 

4 kap 4 § SoL Socialsekreterare Beloppsgränser inom 

ovannämnda delegationer 

skall hållas 

 
- avslag av eller nedsättning 

av fortsatt försörjningsstöd 

4 kap 5 § SoL 1:e 

socialsekreterare 

 

 
1:2 

Beslut om bistånd enligt 8, 

9, 10, 13, 14, 16, 17 och 18 

§§ lag (1994:137) om 

mottagande av asylsökande 

(LMA) 

8, 9, 10, 13, 14, 

16, 17 och 18 

§§ LMA 

Socialsekreterare 
Personer som omfattas av 

massflyktsdirektivet har rätt 

till ersättning enligt lag 

(1994:137) om mottagande 

av asylsökande (LMA). 

1:3 Beslut om bistånd i form av 

förmedling av egna medel 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
 

1:4 Hyresskulder 4 kap 2 § SoL 
  

 
- en månad 

 
Socialsekreterare 

 

 
- upp till tre månader 

 
Enhetschef 

socialkontoret 

 

 
- över tre månader 

 
Individutskottet 

 

     

1:5 Borgensåtagande 4 kap 2 § SoL Individutskottet 
 

1:6 Hyresgaranti till hyresvärd 

- inom nivån för högsta 

godtagbara boendekostnad 

för hushållet 

- utöver nivån för högsta 

godtagbara boendekostnad 

för hushållet 

4 kap 1 § SoL  

 
Verksamhetschef 

IFO/FS 

 
Individutskottet 

Anmäls kvartalsvis för 

kännedom till 

individutskottet. 

Förvaltningschef 

ersätter 

verksamhetschef. 

1:7 Skäligt rådrum vid högsta 

godtagbara hyra 
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- tre månader 

 
Enhetschef 

socialkontoret 

 

 
- utöver tre månader 

 
Individutskottet 

 

1:8 Bistånd i form av 

träningslägenhet i egen regi 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

socialkontoret 

 

1:9 Beslut om ekonomiskt 

bistånd till 

begravningskostnader och 

utgifter i omedelbar 

anslutning till dödsfallet 

-upp till 50 % av 

prisbasbeloppet 

4 kap 2 § SoL  
 
 
 

 
Dödsbohandläggare 

Se SOSFS 2003:5, 

Socialstyrelsens allmänna 

råd om ekonomiskt bistånd 

samt Vägledning för 

ekonomiskt bistånd 

Bistånd kan beviljas med 

maximalt 36 % av 

prisbasbeloppet avseende 

begravningen och 

14 % av prisbasbeloppet 

avser kostnad för gravsten, 

transport, förtäring och 

blomdekoration. 

1:10 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd 

9 kap 1-2 §§ 

2 st SoL 

Enhetschef 

socialkontoret 

Om någon genom oriktiga 

uppgifter eller 

underlåtelse förorsakat ett 

ekonomiskt bistånd 

beviljats med stöd av 4 

kap 1 § 

Bistånd beviljat med stöd 

av 4 kap 2 § Sol får 

endast återkrävas om 

biståndet getts under 

villkor om återbetalning. 

Placering barn/ungdom 

1:11 Beslut om att bevilja bistånd 

till barn, ungdom i form av 

placering i HVB-hem eller 

familjehem 

Dock vid avslag 

4 kap 1 § SoL Individutskottet 

 
 

 
Enhetschef 

socialkontoret 

Ett beslut om att bereda en 

underårig vård i ett visst 

familjehem är att betrakta 

som ett medgivande enligt 

6 kap 6 §. Utredning av 

familjehemmet skall alltid 

ske. 
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1:12 Beslut att bevilja bistånd i 

form av vård i jourhem 

Tillfällig placering i 

familjehem för – barn och 

ungdom, högst tre månader 

Akuta placeringar i HVB-hem 

eller stödboende under 

högst en månad 

Akuta placeringar i HVB-hem 

eller stödboende under 

högst tre månader gällande 

ensamkommande barn på 

flykt 

4 kap 1 § SoL 

6 kap 1 § SoL 

Enhetschef 

socialkontoret 

1:e 

socialsekreterare 

 

 
Enhetschef 

socialkontoret 

 
 

Enhetschef 

socialkontoret 

Vård i jourhem får pågå 

högst två månader efter 

det att socialtjänsten 

avslutat sin utredning om 

ingripande till barnets 

skydd eller stöd om ej 

särskilda skäl föreligger. 

Godkännande av jourhem 

ska beslutas av utskott. 

1:13 Beslut om upphörande av 

bistånd i form av vård i hem 

för vård eller boende eller i 

familjehem 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
 

1:14 Beslut om uppföljning av ett 

barns situation när en 

utredning som gäller barnets 

behov av stöd eller skydd 

avslutats utan beslut om 

insats. 

11 kap 4a § 

SoL 

Enhetschef 

socialkontoret 

 

1:14 Beslut om uppföljning av 

barns behov efter avslutad 

placering i hem för vård och 

boende eller i familjehem 

11 kap 4b § 

SoL 

Enhetschef 

socialkontoret 

Uppföljning ska 

formellt beslutas för 

viss tid och kan gälla en 

period av högst två 

månader 

Se 11 kap 4c § SoL 

1:15.1 Medgivande och beslut om 

stadigvarande vård och 

fostran i enskilt hem som 

inte tillhör någon av 

föräldrarna eller någon 

annan som har vårdnaden 

om barnet 

6 kap 6 § SoL Individutskottet Vad gäller adoptioner se 

vidare punkt 1:18 

Ett beslut om att bereda 

en underårig vård i ett visst 

familjehem är att betrakta 

som ett medgivande enligt 

6 kap 6 §. Utredning av 

familjehemmet skall alltid 

ske. 

1:15.2 Godkännande av jourhem 6 kap 6 § 2 

och 3 st SoL 

Individutskottet 
 

1:16.1 Övervägande om fortsatt 

vård samt hur vården ska 

inriktas och utformas 

6 kap 8 § SoL Individutskottet Övervägandet är inte ett 

beslut. Bestämmelsen 

innebär att nämnden 

minst var 6:e månad skall 

överväga om vården 

fortfarande behövs utifrån 

den rapport som 

socialsekreterare lämnar. 
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1:16.2 Övervägande om det 

finns skäl att ansöka om 

flyttningsförbud enligt 24 

§ LVU när ett barn varit 

placerat i familjehem 

och vårdnadshavare eller 

barn (som fyllt 15 år) 

begär att vården ska 

upphöra 

6 kap. 8 a § 

SoL 

Individutskottet Gäller placering i ett hem 

som avses i 6 kap. 6 § 

SoL 

1:16.3 Övervägande om det finns 

skäl att ansöka om 

vårdnadsöverflyttning då 

barnet varit placerat i samma 

familjehem under 2 år 

6 kap. 8 b § 

SoL 

Individutskottet Ansökan om överflyttning 

av vårdnaden enligt 6 kap 

8 § FB görs av 

socialnämnden 

1:17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättning till familjehem 

(arvode och 

omkostnadsersättning) 

gällande barn och ungdom 

  
 
 
 

Socialsekreterare 

Individutskottet 

Individutskottet 

Se aktuellt cirkulär från 

Svenska 

Kommunförbundet 

- enligt norm och riktlinjer 

 
- över norm och riktlinjer 

 
- kostnad för särskilt 

kostnadskrävande 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

 utrustning till 

familjehemmet som krävs 

för vården av barnet 

   

- kostnad för deltagande i 

familjehemsutbildning eller 

kontaktträffar som 

kommunen själv eller i 

samarbete med annan 

arrangerar 

 
- familjehemsföräldrarnas 

kostnader för resor, mat och 

logi i samband med barnets 

återgång till 

föräldrahemmet, 

omplacering till annat 

familjehem eller institution 

Socialsekreterare 

 
 

Socialsekreterare 

1:18 Ekonomiskt bistånd åt barn 

och ungdom under och i 

samband placering, 

omplacering eller flyttning 

från familjehem eller hem 

för vård och boende 

   

 
- upp till 15 % av 

basbeloppet 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Se aktuellt cirkulär 

från Svenska 

Kommunförbundet 

 
- över 15 % av basbeloppet 4 kap 1 § SoL Individutskottet Se aktuellt cirkulär 

från Svenska 

Kommunförbundet 

1:19 Kostnad för skador som 

barnet vållar under 

familjehemsplacering och 

som ej ersätts av hem- eller 

annan försäkring 

   

 
- upp till 5.000:- 

 
Verksamhetschef Förvaltningschef ersätter 

verksamhetschef 

 
- över 5.000:- 

 
Individutskottet 

 

1:20 Beslut om basutrustning/ 

startutrustning i 

samband med placering 

(utöver arvode och 

omkostnad) 

   

 - upp till 50 % av 

prisbasbeloppet 

 Enhetschef  

1:21 Beslut om kostnader under 

placeringen 

-godtagbara kostnader enligt 

riksnorm 

-godtagbara kostnader enligt 

riksnorm + 6 % 

4 kap 1 § SoL  
 

Socialsekreterare 

 
Enhetschef 

socialkontoret 

 



Delegationsordning för socialnämndens verksamhetsområde i Öckerö kommun 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

8 

 

 

 
 - godtagbara kostnader 

överstigande riksnorm + 6 % 
 Individutskottet  

Adoption 

Medgivande 

Se punkt 1:15 

1:22 Samtycke till att 

adoptionsförfarandet får 

fortsätta då de sökande 

utsetts till föräldrar åt ett 

visst barn 

6 kap 14 § SoL Socialsekreterare 
 

1:23 Beslut att vägra lämna 

samtycke till att 

adoptionsförfarandet får 

fortsätta då de sökande 

utsetts till föräldrar åt ett 

visst barn 

6 kap 14 § SoL Individutskottet 
 

Placering av vuxna 

1:24 Beslut om bistånd åt vuxna i 

form av vård (placering eller 

omplacering) i hem för vård 

eller boende eller 

familjehem 

Akuta placeringar i HVB-hem 

under högst en månad 

-dock vid avslag 

4 kap 1 § SoL Individutskottet 

 
 
 

 
Enhetschef 

socialkontoret 

Enhetschef 

socialkontoret 

 

1:25 Beslut om upphörande av 

bistånd i form av vård i hem 

för vård eller boende eller i 

familjehem 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
 

1:26 Ersättning till familjehem 

(arvode och 

omkostnadsersättning) 

gällande vuxna 

- enligt norm och riktlinjer 

- över norm och riktlinjer 

  
 
 

 

Socialsekreterare 

Individutskottet 

Se aktuellt cirkulär 

från Svenska 

Kommunförbundet 

1:27 Beslut om kostnader i 

samband med placeringen 

- upp till 10 % av 

basbeloppet 

- över 10 % av basbeloppet 

4 kap 1 § SoL  

Socialsekreterare 

Individutskottet 

Socialsekreterare 

skall samråda med 

verksamhetschef 

1:28 Beslut om kostnader under 

placeringen 

-godtagbara kostnader enligt 

riksnorm 

-godtagbara kostnader 

4 kap 1 § SoL  
 

Socialsekreterare 

Enhetschef 
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 enligt riksnorm + 6 % 

- godtagbara kostnader 

överstigande riksnorm + 6 % 

 socialkontoret 

Individutskottet 

 

Öppenvårdsinsatser 

1:29 Beslut om råd och stöd i 

öppenvårdsform 

- kostnader upp till 10 % av 

1 prisbasbelopp 

- Kostnader upp till 50 % av 

prisbasbelopp 

- Kostnader utöver 50 % av 

prisbasbelopp dock högst 1 

prisbasbelopp 

- därutöver 

4 kap 1 § SoL  
 

Socialsekreterare 

 
1: e 

socialsekreterare 

Enhetschef 

socialkontoret 

 
Individutskottet 

 

1:30 Bistånd i form av 

kontaktperson/-familj 

4 kap 1 § SoL 1:e socialsekreterare 
 

1:31 Forordnande och 

entledigande 

- av kontaktperson 

- av kontaktfamilj 

  

 

Socialsekreterare 

Socialsekreterare 

 

1:32 Arvode och 

omkostnadsersättning till 

kontaktperson/ - familj 

- enligt norm och riktlinjer 

- utöver norm och riktlinjer 

  
 

 

Socialsekreterare 

Socialsekreterare 

Se aktuellt cirkulär 

från Svenska 

Kommunförbundet 

1:33 Beslut om bistånd i form av 

dagverksamhet 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare I samråd med 

enhetschef för 

rehabiliteringen 

1:34 Beslut om bistånd i form av 

arbete, sysselsättning, 

rehabilitering för psykiskt 

funktionshindrade 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
 

1:35 Beslut om bistånd i form av 

boendestöd för psykiskt 

funktionshindrade 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Biståndet gäller intern 

insats. För extern 

insats hänvisas till 1.29 

1:36 Beslut om hemma hos- 

insatser 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

socialkontoret 

Biståndet gäller intern 

insats. För extern 

insats hänvisas till 1.29 

1:37 Beslut om bistånd i form av 4 kap 1 § SoL 
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 - referensboende i av 

socialnämnden förhyrd 

lägenhet 

- träningsboende i av 

socialnämnden förhyrd 

lägenhet 

- akutboende/jour och 

korttidsboende högst fyra 

veckor 

- akutboende/jour och 

korttidsboende mer än fyra 

veckor 

 Socialsekreterare 

 
 
Enhetschef 

socialkontoret 

 
 

Enhetschef 

socialkontoret 

 
 

Individutskottet 

 

1:38 Beslut om bistånd i form av 

öppenvårdsinsatser för 

missbrukare 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Biståndet gäller intern 

insats. För extern 

insats hänvisas till 1.29 

Ersättning/eftergift av skuld 

1:39 Beslut om ersättning för vård 

i form av plats i hem för vård 

eller boende eller i 

familjehem (vuxna) 

8 kap 1 § 2 st 

SoL 

SoF 

Socialsekreterare 
 

1:40 Beslut om anmälan till 

Försäkringskassan om att 

nämnden skall uppbära 

folkpension 

8 kap 1 § 2 st 

SoL 

SoF 

Socialsekreterare Särskild blankett 

skall användas 

1:41 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 Socialsekreterare 
 

1:42 Beslut att underrätta 

Försäkringskassa om att 

nämnden skall uppbära 

ersättning enligt AFL 

17 kap 1 § 

AFL, 9 kap 2 

§ SoL 

Socialsekreterare 
 

1:43 Beslut om avgift från 

föräldrar vars barn är under 

18 år och får vård i ett annat 

hem än det egna 

8 kap 1 § 2 st 

SoL 

SoF 

Administratör Se rutin för beräkning 

1:44 Beslut om anmälan till 

Försäkringskassan om att 

nämnden skall uppbära 

barnpension och barntillägg 

1-3 §§ 

kungörelsen 

(1962:393) om 

rätt i vissa fall 

för kommun 

eller annan att 

uppbära 

folkpension 

Socialsekreterare Särskild blankett 

skall användas 
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1:45 Beslut att underrätta 

Försäkringskassan att barn 

med underhållsstöd 

placerats i familjehem resp. 

återflyttat till boföräldrar 

2 § 

förordningen 

om 

underhållsstöd 

Socialsekreterare 
 

1:46 Beslut om framställan till 

Försäkringskassan om 

ändring av 

betalningsmottagare för 

allmänt barnbidrag 

4 § 3 st Lag 

om allmänt 

barnbidrag 

Socialsekreterare 
 

Övrigt 

1:47 Beslut om att föra talan om 

återkrav enligt 9 kap 1 § 

9 kap 3 § SoL Individutskottet 
 

1:48 Beslut att föra talan om 

ersättning hos 

förvaltningsrätten om 

återkrav enligt 9 kap 1 §, 9 

kap 2 § och 8 kap 1 § 

9 kap 3 § 1 st 

SoL 

Enhetschef 

socialkontoret 

 

1:49 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 

9 kap 2 §, 9 kap 1 § och 8 

kap 1 § 

9 kap 4 § SoL Överordnad chef Beslut om eftergift får inte 

fattas av delegat i 

ursprungsbeslutet. I de fall 

utskottet har fattat 

ursprungsbeslutet fattar 

utskottet även beslut om 

eftergift 

1:50 Beslut om 

 
- framställning om 

överflyttning av ärende till 

nämnd i annan kommun 

samt beslut i fråga om 

mottagande av ärende 

- framställning om 

överflyttning av ärende till 

nämnd i annan kommun 

genom Inspektionen för vård 

och omsorg 

 

 
2a kap 10 § 

SoL 

 
 

 
2a kap 11 § 

SoL 

 

 
Individutskottet 

 
 
 

 
Individutskottet 

 

 
Avser även LVU, LVM samt 

LSS 

1:51 Beslut om 

 

 
- att utredning skall inledas 

(vuxna) 

 
- att utredning skall inledas 

(barn) 

 
 

 
- att utredningen inte skall 

inledas och att inledd 

utredning skall läggas ned 

 
 
 

11 kap 1 § SoL 

 
 
11 kap 1-2 §§ 

SoL 

 
 

 
11 kap 1 § SoL 

 
 
 

Socialsekreterare 

1:e socialsekreterare 

 

 
Enhetschef 

socialkontoret 
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 (barn och vuxna) 

 
- att utredning inte skall 

föranleda åtgärd (barn och 

vuxna) 

 
- utredning avseende 

ekonomiskt bistånd skall 

inledas, avslutas eller läggas 

ned 

 
- förlängd utredningstid i 

ärenden som rör barn 

 
 

11 kap 1 § SoL 

 
 

11 kap 1 § SoL 

 
 
 

11 kap 2 § SoL 

 
 

Enhetschef 

socialkontoret 

 
 

Socialsekreterare 

 
 
 

Individutskottet 

 

1:52 Beslut om ersättning till 

särskilt förordnad 

vårdnadshavare som 

tidigare varit 

familjehemsförälder 

6 kap 11 § SoL Individutskottet Särskilt avtal bör ingås 

mellan nämnden och de 

nya vårdnadshavarna 

1: 53 Beslut om att 

- anmäla till överförmyndare 

om behov av 

godman/förvaltare 

- att behov av 

godman/förvaltare inte 

längre föreligger 

- att det föreligger sådana 

förhållanden som talar för 

att en förälder inte kommer 

att förvalta sitt underåriga 

barns egendom på ett 

betryggande sätt 

5 kap 3 § 

SoF, 15 § 3 

punkt LSS 

 
 

Socialsekreterare 

 
 

Socialsekreterare 

 
 

Socialsekreterare 

Ansökan om överflyttande 

av vårdnaden skall 

beslutas av 

socialnämnden 

1:54 Framställan till domstol om 

behov av 

målsägandebiträde för 

underårig 

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare 
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Avsnitt 2 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU 

Beslut som endast kan delegeras till utskott 

2:1 Ansökan hos 

förvaltningsrätten om vård 

enligt LVU 

4 § LVU Individutskottet 
 

2:2 Omedelbart 

omhändertagande av barn 

och ungdom under 20 år 

6 § 1 st. 

LVU 

Individutskottet När individutskottets 

beslut inte kan avvaktas se 

2:18 

2:3 Beslut om hur vården skall 

anordnas och var den unge 

skall vistas under vårdtiden 

11 § 1 st. 

LVU 

Individutskottet När individutskottets 

beslut inte kan avvaktas se 

2:18 

2:4 Beslut om att den unge får 

vistas i sitt eget hem under 

vårdtiden 

11 § 2 st 

LVU 

Individutskottet När individutskottets 

beslut inte kan avvaktas se 

2:19 

2:5 Övervägande om vård med 

stöd av 2 § LVU fortfarande 

behövs 

13 § 1 och 

2 st LVU 

Individutskottet Övervägande är inte ett 

beslut. Bestämmelsen 

innebär att nämnden minst 

en gång var 6:e månad är 

skyldig att överväga om 

vård fortfarande behövs 

utifrån den rapport som 

socialsekreterare lämnar 

2:6 Prövning av om vård med stöd 

av 3 § LVU skall upphöra 

13 § 1 och 

3 st LVU 

Individutskottet 
 

2:7 Övervägande om det finns 

skäl att ansöka om 

flyttningsförbud enligt 24 § 

LVU när socialnämnden 

prövar om vården ska 

upphöra 

13 b § LVU Individutskottet 
Delegationsförbud för 

tjänsteperson. 

2.8 Övervägande om det finns 

skäl att ansöka om 

överflyttning av vårdnaden då 

den unge varit placerad i 

samma familjehem under 2 

år 

13 c § LVU Individutskottet 
Delegationsförbud för 

tjänsteperson. Övervägande 

ska göras minst var sjätte 

månad. Helt 

delegationsförbud på beslut 

om vårdnadsöverflyttning. 

2:9 Övervägande om beslut om 

umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort 

enligt 14 § 2 st 

1 . och 2. fortfarande behövs 

14 § 3 st 

LVU 

Individutskottet Övervägande är inte ett 

beslut. Bestämmelsen 

innebär att nämnden minst 

en gång var 3:dje månad är 

skyldig att överväga om 

beslut om umgänge eller 

hemlighållande av 

vistelseort fortfarande 

behövs. 

2:10 Beslut om att vården skall 

upphöra 

21 § 1 st 

LVU 

Individutskottet Beträffande kvarstående 

ansvar för kommunen se 

socialstyrelsens 

meddelandeblad 17/88 
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2.11 Beslut om att inleda och 

avsluta uppföljning av 

den unges situation när 

vården upphör enligt 21 

§ LVU 

21 b § och 

21 c § LVU 

Enhetschef  

2:12 Beslut om regelbunden 

kontakt med särskilt utsedd 

kontaktperson eller 

behandling i öppna former 

22 § 1 st 

LVU 

Individutskottet 
 

2:13 Prövning av om beslut om 

förebyggande insats skall 

upphöra att gälla 

22 § 3 st 

LVU 

Individutskottet /Var 6:e månad skall prövas 

om insatsen fortfarande 

behövs 
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2:14 Beslut om att förebyggande 

insats enligt 22 § 1 st LVU 

skall upphöra 

22 § 3 st 

LVU 

Individutskottet 
 

2:15 Ansökan hos 

förvaltningsrätten om 

flyttningsförbud 

24 § LVU Individutskottet Jmf 25 § LVU 

2:16 Övervägande om 

flyttningsförbud fortfarande 

behövs 

26 § 1 st 

LVU 

Individutskottet Övervägande är inte ett 

beslut. Bestämmelsen 

innebär att nämnden minst 

en gång var 6:e månad är 

skyldig att överväga om 

vård fortfarande behövs. 

2:17 Beslut om att flyttningsförbud 

skall upphöra 

26 § 1 st 

LVU 

Individutskottet 
 

2:18 Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud 

27 § 1 st 

LVU 

Individutskottet När individutskottets beslut 

inte kan avvaktas 2:20 

2.19 Provtagning (drogtest) inför 

umgänge 

32 a § och 

32 c § LVU 

Individutskottet 
En enskild ledamot eller 

tjänsteperson kan ej fatta 

beslut om drogtest.  

2.20 Provtagning (drogtest) inför 

upphörande av vård enligt LVU 

32 a § och 

32 c § LVU 

Individutskottet 
En enskild ledamot eller 

tjänsteperson kan ej förordnas 

att fatta beslut om drogtest 

2:21 Begäran om 

polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

43 § 1 . LVU Individutskottet När individutskottets beslut 

inte kan avvaktas se 2:21 

2:22 Beslut om begäran om biträde 

av polis för att beslut om vård 

eller omhändertagande enligt 

LVU skall kunna genomföras 

43 § 2 st. 

LVU 

Individutskottet När individutskottets beslut 

inte kan avvaktas se 2:22 

Beslutanderätt enligt lag (s.k. kompletterande beslutanderätt) 

Beslutanderätten får endast användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Beslut skall anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde. 

2:23 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av barn 

och ungdom under 20 år 

6 § 1 och 2 

st LVU 

Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Beslutanderätt gäller i 

nämnd ordning 

2:24 Beslut om hur vården skall 

ordnas och var den unge skall 

vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 

3 st LVU 

Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Beslutanderätt gäller i 

nämnd ordning 

2:25 Beslut om att den unge får 

vistas i sitt eget hem under 

vårdtiden 

11 § 1 och 

3 st LVU 

Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Beslutanderätt gäller i 

nämnd ordning 
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2:26 Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud 

27 § 2 st 

LVU 

Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Beslutanderätt gäller i 

nämnd ordning 

2:27 Beslut att begära 

polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

43 § 1. LVU Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Beslutanderätt gäller 

i nämnd ordning 

2:27 Beslut att begära 

polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård 

eller omhändertagande med 

stöd av LVU 

43 § 2 . LVU Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Beslutanderätt gäller 

i nämnd ordning 

Beslut som ej omfattas av delegationsförbud 

2:28 Beslut rörande den unges 

personliga förhållanden i den 

mån beslutet ej är att hänföra 

till 11 § 1 o 2 st LVU 

11 § 4 st 

LVU 

Socialsekreterare T.ex. kortare vistelse utom 

familjehemmet eller 

hemmet för vård eller 

boende 

2:29 Beslut om läkarundersökning, 

utseende av läkare samt 

bestämmande av plats för 

läkarundersökning 

32 § 1 st 

LVU 

Socialsekreterare 
 

2:30 Beslut om den unges 

umgänge med förälder eller 

annan vårdnadshavare efter 

beslut om flyttningsförbud 

eller tillfälligt flyttningsförbud 

när överenskommelse inte 

kan nås 

31 § LVU Individutskottet 
 

2:31 Begäran om förlängd tid för 

ansökan om vård 

8 § LVU Enhetschef 

socialkontoret 

 

2:32 Beslut om att omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § 

LVU skall upphöra 

9 § 3 st LVU Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Skall vara någon som har 

delegation att fatta beslut 

om omedelbara 

omhändertagande enligt 6 

§ LVU 

2:33 Beslut om att ett tillfälligt 

flyttningsförbud enligt 27 § 

LVU skall upphöra 

30 § 2 st 

LVU 

Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Skall vara någon som har 

delegation att fatta beslut 

om tillfälligt flyttningsförbud 

enligt 27 § LVU 
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Avsnitt 3 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall - LVM 

Beslut som endast kan delegeras till utskott ej tjänsteman 

3:1 Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätten om vård enligt 

LVM 

11 § LVM Individutskottet 
 

3:2 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av missbrukare 

13 § LVM Individutskottet När individutskottets 

beslut inte kan avvaktas 

se 3:3 

Beslutanderätt enligt lag (s.k. kompletterande beslutanderätt) 

Beslutanderätt får endast användas då nämndens beslut inte kan avvaktas. Beslut skall anmälas vid nämndens 

nästa sammanträde 

3:3 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av missbrukare 

13 § LVM Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

Beslutsrätt gäller i 

nämnd ordning. 

Beslut som ej omfattas av delegationsförbud 

3:4 Beslut om att inleda utredning om 

det kan föreligga skäl att bereda 

tvångsvård 

7 § LVM Enhetschef 

socialkontoret 

 

3:5 Beslut om att utredning inte skall 

inledas eller att påbörjat utredning 

skall läggas ned alternativt övergå i 

utredning enligt 11 kap 1 § SoL 

7 § LVM Enhetschef 

socialkontoret 

 

3:6 Beslut om vilken tjänsteman som 

skall vara kontaktman och svara 

för kontakterna med missbrukaren 

och olika vårdgivare 

8 § LVM Enhetschef 

socialkontoret 

 

3:7 Beslut om läkarundersökning samt 

utse läkare för undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare Beslut om läkar- 

undersökning skall fattas 

om sådan inte är 

uppenbart obehövlig 

3:8 Beslut om att begära 

polishandräckning för att föra en 

missbrukare till läkarundersökning 

45 § 1. LVM Socialsekreterare 
 

3:9 Beslut om att begära 

polishandräckning för inställelse 

på vårdinstitution 

45 § 2 . LVM Socialsekreterare 
 

3:10 Beslut om att vård enligt LVM skall 

inledas på sjukhus 

24 § LVM Socialsekreterare 
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3:11 Anmälan till statens 

institutionsstyrelse om plats i LVM- 

hem 

25 § LVM Socialsekreterare 
 

3:12 Samråd med LVM-hem i frågor 

som gäller missbrukare som 

vårdas vid hemmet med stöd av 

LVM 

26 § LVM Socialsekreterare 
 

3:13 Beslut om bistånd i form av vård i 

annan form beträffande 

missbrukare som vårdas med stöd 

av LVM 

27 § 2 st LVM Socialsekreterare 
 

3:14 Beslut om ersättning till 

kommunen när bistånd ges för 

missbruksvård i form av plats vid 

hem för vård eller boende eller i 

familjehem (vuxna) 

8 kap 1 § SoL 

och SoF 

Socialsekreterare 
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 Avsnitt 4 Föräldrabalken - FB 

Jmf. 48 § SoL 

4:1 Godkännande av 

faderskapsbekräftelse 

- enligt protokoll S 

- enligt protokoll MF 

1 kap 4 § 1 st FB  
 

Handläggare 

Socialsekreterare 

Se socialstyrelsens 

allmänna råd 1988:6, 

Att fasställa faderskap. 

Utredning skall anses 

inledd när nämnden 

fått födelseanmälan 

eller rätten förklarat att 

en man inte vara far 

enligt 1 kap 2 § FB. 

4:2 Beslut om att inleda utredning om 

fastställande av faderskap när 

dom eller bekräftelse finns och 

faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap 1 § FB Enhetschef 

socialkontoret 

 

4:3 Beslut om att återuppta nedlagd 

utredning 

2 kap 1 § FB Enhetschef 

socialkontoret 

 

4:4 Beslut om att inleda utredning om 2 kap 9 § 1 st FB Enhetschef Beslut om att inte 
 någon annan man än den som är  socialkontoret påbörja utredning eller 
 gift med barnets moder kan vara   lägga ned en påbörjad 
 far till barnet   utredning måste fattas 
    av nämnden och kan ej 

    delegeras. 

4.5 Beslut att väcka och föra talan i 

mål om faderskap 

3 kap 5 § 2 st 

och 6 § 2 st FB 

Socialsekreterare 
 

4.6 Beslut att godkänna föräldrars 

avtal om vårdnad, boende och 

umgänge 

6 kap 6 §, 14a§ 

2 st, 15a§ 2 st 

FB 

Socialsekreterare Se cirkulär 1998:174 

4.7 Beslut om medgivande till en 

åtgärd till stöd för ett barn mot en 

vårdnadshavares vilja 

10 kap 5 § SoL 

6 kap 13 a § FB 

Individutskottet Rätten att fatta beslut 

gäller dock endast 

följande insatser: 

    • Psykiatrisk eller 

psykologisk utredning 

eller behandling som 

omfattas av HSL 

    • Behandling i öppna 

former med stöd av 4 

kap 1§ SoL 

    • Utseende av 

kontaktperson eller 

familj som avses i 3 

kap 6 § SoL 

    • En insats enligt 9 § p 

4,5 eller 6 LSS 

4:8 Beslut att ej godkänna föräldrars 6 kap 6 §, 14a§ Enhetschef Beslutet kan ej 
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 avtal om vårdnad och umgänge 2 st, 15 § FB socialkontoret överklagas 

4:9 Lämnande av upplysningar till 

tingsrätt i vårdnads- boende- och 

umgängesmål 

6 kap 19 § FB Socialsekreterare 
 

4:10 Lämnande av upplysningar inför 

interimistiskt beslut i tingsrätt 

beträffande vårdnad, boende eller 

umgänge 

6 kap 20 § FB Socialsekreterare 
 

4:11 Godkänna avtal om att 

underhållsbidrag skall betalas för 

längre perioder än tre månader 

7 kap 7 § 2 st FB Socialsekreterare Se Kommunförbundets 

cirkulär 1996:167 

angående kommun- 

ernas uppgifter med 

anledning av ny 

lagstiftning om under- 

hållsstöd till barn m.m. 

4:12 Återkallelse av medgivande till 

adoption 

6 kap 13 § SoL Individutskottet 
 

4:13 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om behov av god 

man/förvaltare 

42 § 2 st SoF Enhetschef 

socialkontoret 

 

4:14 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om att behov av 

förvaltare inte längre föreligger 

42 § 2 st SoF Enhetschef 

socialkontoret 
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Avsnitt 5 Äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård 
Ang. överklagande, yttrande, hyreskontrakt m.m. se avsnitt 8 

Socialtjänstlagen, SoL 

5:1 Bistånd i form av hemtjänst 4 kap 1 § SoL Biståndsbedömare 

Socialsekreterare 

 

5:2 Bistånd i form av särskild 

boendeform 

4 kap 1 § SoL  
 

 
Biståndsbedömare/ 

socialsekreterare 

 
Biståndsbedömare/ 

socialsekreterare 

 
 

 
Ansökan från enskild 

utifrån 2 kap 3 § SoL 

- sökande från Öckerö 

kommun 

 
- sökande boende i annan 

kommun 

5:3 Bistånd i form av korttidsplats, 

avlastningsplats, växelvård 

m.m. 

4 kap 1 § SoL Biståndsbedömare 

Socialsekreterare 

 

5:4 Köpt korttids- och 

Hospiceplats hos annan 

huvudman 

 
Verksamhetschef ÄO 

 

5:5 Köp av boende i annan 

kommun eller hos annan 

vårdgivare 

 
Individutskottet 

 

5:6 Beslut om hemtjänstbidrag 
 

Biståndsbedömare/ 

Enhetschef 

socialkontoret 

Förutsätter beslut om 

hemtjänst enligt 4:1 SoL. 

Den enskilde kan därefter 

ansöka om att få beviljad 

hemtjänst utbytt mot 

hemtjänstbidrag enligt 

kommunala riktlinjer. 

5:7 Beslut om anhöriganställning 
  

Se kommunstyrelsens 

delegationsordning, 

personaladm. ärenden. 

Förutsätter beslut om 

hemtjänst enligt 4:1 SoL. 

5:8 Beslut om ledsagarservice 4 kap 1 § SoL Biståndsbedömare 

Socialsekreterare 

 

5:9 Beslut om trygghetstelefon 4 kap 1 § SoL Biståndsbedömar 

e 

Socialsekreterare 

 

5:10 Beslut om matdistribution 4 kap 1 § SoL Biståndsbedömare 

Socialsekreterare 

 

5:11 Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson 

 
Biståndsbedömare 

Socialsekreterare 

 

5:12 Beslut om avgift samt 8 kap 2 § SoL 
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 jämkning av avgift   
 

Handläggande 

assistent 

 
 

Verksamhetschef ÄO 

 

- enligt riktlinjer och av 

socialnämnden fastställda 

tillämpningsföreskrifter 

 
- då riktlinjer och 

tillämpningsföreskrifter ej är 

tillämpliga 

5:13 Nedskrivning av eller befrielse 

från skuld avseende debiterad 

avgift 

4 kap 2 § SoL  
 
 

 
Verksamhetschef ÄO 

Individutskottet 

 

- upp till 15 % av basbeloppet 

 
- 15 % av basbeloppet och 

därutöver 

5:14 Beslut om anmälan till 

överförmyndare om behov av 

god man/förvaltare 

SoF Enhetschef 
 

5:15 Beslut om anmälan till 

överförmyndare om att behov 

av god man inte längre 

föreligger 

14 kap 2 § 

SoL 

Enhetschef 
 

5:16 Godkännande/auktorisering 

av externa utförare av 

hemtjänst 

 
Individutskottet Avser utförare Kundval 

Beslut SN 080422, § 44 

Hälso- och sjukvård 

5:17 Verksamhetschef enligt HSL HSL § 29 

SOSFS 

1997:8 

Verksamhetschef ÄO Verksamhetschefen 

representerar 

vårdgivaren 

(socialnämnden). Det 

samlade ledningsansvaret 

är undantaget de uppgifter 

som MAS ansvarar för enligt 

24 § HSL 

5:18 Anmälan av allvarlig skada på 

person som omfattas av LSS 

eller risk för skada på person 

som omfattas av LSS 

SOSFS 

1996:17 

Individutskottet 
 

5:19 Anmälan till socialstyrelsen av 

allvarlig skada eller sjukdom, 

eller risk för sådan, i samband 

med vård, behandling eller 

undersökning 

 
Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

 

5:20 Beslut att utse leg. 

Sjuksköterska att förestå de 

lokala läkemdelsförråden 

 
Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

Anmäles till nämnd en 

gång/år 
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5:21 Anmälan till 

smittskyddsläkare att person 

inte följer föreskrifter 

 
Socialchef Gäller endast HVI- 

infekterade 

5:22 Ansvaret för medicintekniska 

produkter 

 Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

 

5:23 Förändringar i 

produktanvisningar för 

förskrivning av personliga 

hjälpmedel 

 Verksamhetschef ÄÖ  
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Avsnitt 6 Offentlighets och sekretesslagen 
Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 8. 
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. 

6:1 Beslut om avslag på begäran 

om utlämnande av allmän 

handling till enskild eller 

annan myndighet samt 

uppställande av förbehåll i 

samband med utlämnande till 

enskild 

2 kap 14 § TF, 6 

kap 2, 3 och 7 

§§ OSL, 10 kap 

14 § OSL, 12 

kap 2 § 2 st. OSL 

Förvaltningschef 
 

6:2 Beslut att polisanmäla brott 

som hindrar nämndens 

verksamhet eller vissa brott 

som riktar sig mot underåriga 

10 kap 2 § OSL, 

10 kap 23 § 

OSL, 12 kap 10 

§ SoL 

Förvaltningschef 
 

6:3 Beslut om sekretess för 

anmälan eller annan utsaga 

25 kap 7 § och 

26 kap 5 § OSL 

Förvaltningschef 
 

6:4 Beslut att lämna ut uppgift ur 

personregister till statliga 

myndigheter i forskningssyfte 

12 kap 6 § SoL Förvaltningschef 
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Avsnitt 7 Alkohollagen (2010:1622) samt lag (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter. 
Ang. överklagande, yttrande m.m. se avsnitt 8 

Alkohollagen 

7:1 Beslut i ärenden rörande 

serveringstillstånd 

8 kap 2 § 

alkohollagen 

Individutskottet 
 

7:2 Beslut om medgivande till 

ombyggnad av 

serveringsställe 

8 kap 2 § 

alkohollagen 

Individutskottet 
 

7:3 Beslut med anledning av 

ansökan från konkursbo om 

att få fortsätta rörelsen 

8 kap 2 § 

alkohollagen 

Verksamhetschef IFO Ansökan ska behandlas med 

förtur 

7:4 Beslut om återkallelse av 

serveringstillstånd, bortsett 

från återkallelse enligt 7:32 

(24) och 7:33 (25) 

9 kap 18 § 

alkohollagen 

  

7:5 Beslut om att meddela 

tillståndsinnehavare varning 

9 kap 17 § 

alkohollagen 

Individutskottet 
 

7:6 Beslut om att förbjuda 

detaljhandel av öl eller 

servering av öl 

9 kap 19 § 

alkohollagen 

Individutskottet 
 

7:7 Beslut om att meddela 

varning till den som bedriver 

detaljhandel med eller 

servering av öl 

9 kap 19 § 

alkohollagen 

Individutskottet 
 

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

7:8 Beslut om att meddela ett 

föreläggande eller ett förbud 

med eller utan vite. 

7 kap. 12 § 

LTLP 

Verksamhetschef IFO Avser elektroniska cigaretter 

och påfyllnadsbehållare 

Beslut delegerade till Social resursförvaltning, Göteborgs stad 
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7:9 (1) Överlämna uppgifter vid 

misstanke om brott mot 

alkohollagen och lagen om 

tobak och liknande 

produkter till myndighet 

som har till uppgift att 

ingripa mot brottet eller 

överlämna uppgift till annan 

myndighet då 

uppgiftslämnandet 

uppenbart har företräde 

framför sekretesskyddet. 

10 kap. 24, 

27 §§ OSL 

EC 
 

7:10 (2) Beslut om att avslå parts 

begäran om att ärendet ska 

avgöras. 

12 § FL EC eller samordnare Anmäls inte. 

7: 11 (3) Beslut om att ombud som 

bedöms olämplig för sitt 

uppdrag inte längre får 

medverka i ärendet. 

14 § FL EC eller samordnare Anmäls inte 

7:12 (4) Beslut om att förelägga 

ombud eller part att 

ombudet genom skriftlig 

eller muntlig fullmakt ska 

styrka sin behörighet. 

15 § FL EC eller samordnare Anmäls inte 

7:13 (5) Beslut om att förelägga part 

att avhjälpa brist i 

framställan i 

ansökningsärende. 

20 § FL EC, samordnare eller 

handläggare 

Anmäls inte 

7:14 (6) Beslut om att avvisa en 

ansökan på grund av brist i 

framställan. 

20 § FL EC eller samordnare Anmäls inte 

7:15 (7) Beslut om att ändra tidigare 

beslut då beslutet anses 

felaktigt, ändringsbeslut. 

37 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls, då grundbeslutet 

anmäls 

7:16 (8) Beslut om att ändra tidigare 

beslut då beslutet anses 

uppenbart felaktigt, 

tvingande ändringsbeslut. 

38 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls, då grundbeslutet 

anmäls 

7:17 (9) Beslut om att ändra tidigare 

beslut vid överklagan av 

beslut 

39 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls, då grundbeslutet 

anmäls 

7:18 

(10) 

Beslut om överklagande 

kommit in i rätt tid och 

eventuell avvisning 

45 § FL Ursprungsdelegaten Anmäls, då grundbeslutet 

anmäls 

7:9 (11) 
Beslut om sekretess vid 

utlämnande av allmän 

handling 

30 kap. 20 § 

OSL 

EC eller samordnare 
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Ansökningar 

   

7:20 

(12) 

Beslut om stadigvarande 

serveringstillstånd till 

allmänheten och slutna 

sällskap, nya tillstånd, 

serveringstid från kl. 11:00 

till senast kl. 03:00. 

8 kap. 1, 2, 4 

§§ AL 

EC 
 

7:21 

(13) 

Beslut om förändring av 

tillstånd. Avseende 

serveringstid, senast till kl. 

01:00. 

8 kap. 1, 2, 4 

§§ AL 

EC, samordnare eller 

handläggare 

 

7:22 

(14) 

Beslut om förändring av 

serveringstid till senast kl. 

03:00. 

8 kap. 1, 2 

§§ AL 

EC eller samordnare 
 

7:23 

(15) 

Beslut om tillfälligt 

serveringstillstånd till 

allmänheten. 

8 kap. 1, 2 

§§ AL 

EC 
 

7:24 

(16) 

Beslut om tillfälligt 

serveringstillstånd till slutet 

sällskap. 

8 kap. 1, 2 

§§ AL 

C, samordnare eller 

handläggare 

Anmäls inte 

7:25 

(17) 

Beslut om 

provsmakningstillstånd, 

stadigvarande eller enstaka 

tidsperiod, för partihandlare. 

8 kap. 2, 6 p. 

2 §§ AL 

EC eller samordnare 
 

7:26 

(18) 

Beslut om 

provsmakningstillstånd, 

stadigvarande eller enstaka 

tidsperiod, för tillverkare. 

8 kap. 7 § AL EC 
 

7:27 

(19) 

Beslut om att för visst 

tillfälle förbjuda eller 

inskränka försäljning av 

alkoholdrycker. 

3 kap. 10 § 

AL 

EC 
 

7:28 

(20) 

Beslut om stadigvarande 
eller tillfälligt 

försäljningstillstånd, detalj- 

eller partihandel. 

5 kap. 3 § 

LTLP 

EC 
 

7:29 

(21) 

Beslut om att avskriva 

ärende då sökanden 

återtagit ansökan eller då 

sökanden upphört som 

rättssubjekt. 

8 kap. 1, 2, 4, 

6, 7 §§ AL, 5 

kap. 3 § LTLP 

EC, samordnare eller 

handläggare 

Anmäls inte. 

     

 Sanktioner    

7:30 

(22) 

Beslut om att påbörja 

sanktionsutredning. 
9 kap. 2 § AL, 

7 kap. 3, 4 

§§ LTLP 

EC Anmäls inte 

7:31 

(23) 

Beslut om att meddela en 

erinran. 
9 kap. 17 § 

AL 

EC 
 

7:32 

(24) 

Beslut om att återkalla 

serveringstillstånd efter 

uppsägning från 

tillståndshavaren. 

9 kap. 18 § p. 

1 AL 

EC eller samordnare Anmäls inte 
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7:33 

(25) 

Beslut om att återkalla 

serveringstillstånd då nytt 

serveringstillstånd beviljats i 

samma lokal. 

9 kap. 18 § p. 

1 AL 

EC, samordnare eller 

handläggare 
Anmäls inte 

7:34 

(26) 

Beslut om att meddela ett 

föreläggande eller ett förbud 

med eller utan vite. 

7 kap. 9 § 

LTLP 

EC Avser tobaksvaror och 

örtprodukter för rökning. 

7:35 

(27) 

Beslut om att medta 

varuprov. 
9 kap. 13 § 

AL 

Inspektör 
 

7:36 

(28) 

Beslut om att medta prov. 
7 kap. 18 § 

LTLP 

Inspektör 
 

7:37 

(29) 

Beslut om att avskriva 

ärende om 

sanktionsutredning. 

9 kap. 2 § AL, 

7 kap. 3, 4 

§§ LTLP 

EC eller samordnare Anmäls inte 
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Avsnitt 8 Överklaganden, yttrande, ekonomi, Lex Sarah m.m. 

8:1 Beslut om att föra talan i 

ärenden eller mål vid allmän 

domstol eller 

förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef 
 

8:2 Utseende av ombud att föra 

nämndens talan 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef 
 

8:3 Överklagande och yrkande om 

inhibition när förvaltningsrätt 

eller kammarrätt ändrat 

nämndens beslut och detta 

beslut ursprungligen fattats av 

delegaten 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 § 3 KL 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Beslutet avser inte 

myndighetsutövning mot 

enskilda i ärenden av 

principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt (jmf RÅ 

1994, ref 67). 

8:4 Överklagande och yrkande om 

inhibition när förvaltningsrätt 

eller kammarrätt ändrat 

nämndens beslut och detta 

beslut ursprungligen fattats av 

delegaten samt avgivande av 

yttrande i LSS-ärenden 

27 § LSS, 6 kap 

33 § och 34 § 3. 

KL 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Beslutet avser inte 

myndighetsutövning mot 

enskilda i ärenden av 

principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt (jmf RÅ 

1994, ref 67). 

8:5 Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till 

förvaltningsrätten och 

kammarrätt i SoL, LVU- och 

LVM-ärenden 

10 kap 1-2 §§ 

SoL, 6 kap 36 § 

KL 

Förvaltningschef Beslutet fattat av nämnd 

eller utskott men brådska 

råder eller nämnd- 

/utskottssammanträdet inte 

kan avvaktas. 

8:6 Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till 

förvaltningsrätt och 

kammarrätt i LSS-ärenden 

27 § LSS, 6 kap 

36 § KL 

Förvaltningschef Beslutet fattat av nämnd 

eller utskott men brådska 

råder eller nämnd- 

/utskottssammanträdet inte 

kan avvaktas. 

8:7 Genomgång av ärendet för 

ställningstagande ifall 

omprövning ska ske 

27 § FL Handläggare Verkställighet 

8:8 Omprövning av beslut och 

yttrande i ärenden där 

ursprungsbesluten fattats av 

delegat 

27 § FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

8:9 Prövning av att överklagandet 

skett i rätt tid och avvisning av 

överklagande som kommit in 

för sent 

24 § 1 st FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Nämndsekret. 

 

8:10 Avvisande av ombud 9 § FL Individutskottet 
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8:11 Yttrande till domstol i brottsmål 

avseende ungdomsvård 

32 kap 5 § BrB Enhetschef 

socialkontoret 

 

8:12 Yttrande till allmän domstol när 

den som begått brottslig 

gärning kan bli föremål för LVM- 

vård 

31 kap 2 § BrB Enhetschef 

socialkontoret 

 

8:13 Yttrande till åklagare vid 

åtalsprövning 

46 § LVM Enhetschef 

socialkontoret 

 

8:14 Yttrande till 

åklagarmyndigheten 

11 § Lag med 

särskilda beställ- 

elser om unga 

lagöverträdare 

Enhetschef 

socialkontoret 

 

8:15 Anmälan om behov av offentligt 

biträde 

3 § lagen om 

offentligt biträde 

Socialsekreterare 
 

8:16 Yttrande över ansökan om 

rättshjälp genom offentligt 

biträde samt yttrande över 

kostnadsräkning 

3 § lagen om 

offentligt biträde 

och 7 § 

förordningen om 

offentligt biträde 

Enhetschef 

socialkontoret 

 

8:17 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ 

namnlagen 

Enhetschef 

socialkontoret 

 

8:18 Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptionsförfarande 

-vid samtycke 

-ej samtycke 

6 kap 14 § SoL  
 

Socialsekreterare 

Individutskottet 

Se kommunförbundets 

cirkulär 1997:79. Ändringar 

vad gäller internationella 

adoptioner. Det förutsätts 

att nämnden eller den 

ansvarige tjänstemannen vid 

tvekan ang. de rättsliga 

förutsättningarna för 

adoptionens genomförande 

konsulterar den 

förmedlande adoptions- 

organisationen och Statens 

nämnd för internationella 

adoptionsfrågor (NIA) 

8:19 Yttrande i körkortsärenden 3 kap 8 § och 5 

kap 2 § körkorts- 

förordningen 

Socialsekreterare 
 

8:20 Yttrande till passmyndighet vid 

utfärdande av pass utan 

vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st pass- 

förordningen 

Enhetschef 

socialkontoret 

 

8:21 Yttrande beträffande 

äktenskapslicens 

15 kap 1 § ÄB Socialsekreterare 
 

8:22 Yttrande i ärenden om 

förordnande av god man eller 

11 kap 16 § 2 st 

FB 

Socialsekreterare 
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 förvaltare för någon som har 

fyllt 16 år 
   

8:23 Upplysningar i vapenärenden 
 

Socialsekreterare Uppgifter får endast lämnas 

ut om den enskilde har 

samtyckt till det (JO 

1983/84 s. 188 f) 

8:24 Uppgiftslämnande till 

smittskyddsläkare 

29 § smitt- 

skyddslagen 

Förvaltningschef 
 

8:25 Dödsboanmälan 20 kap 8 a§ ÄB Handläggare 

Socialsekreterare 

Folkbokföringsmyndighet 

skall underrättas om vem 

som är delegat 

8:26 Beslut om att ordna 

gravsättning 

5 kap 2 § 

begravningslage 

n 

Enhetschef 

socialkontoret 

Kommunen har rätt till 

ersättning för kostnaderna 

av dödsboet 

8:27 Yttranden som remitterats till 

räddningstjänsten 

 
Räddningschef eller 

tillsynsförättare 

 

8:28 Yttrande till tillsynsmyndighet 3 kap 2 § SoL Individutskottet Tillsynsmyndighet är 

socialstyrelsen, 

länsstyrelsen, JO och JK. I 

fösta hand bör nämnden 

avge yttrande på grund av 

ärendets principiella 

betydelse. 

8:29 Anmälan till socialstyrelsen om 

missförhållanden i enskild 

verksamhet 

13 kap 5 § SoL Individutskottet 
 

8:30 Beslut om polisanmälan 

angående brott mot den egna 

verksamheten (ekonomiskt 

bistånd, avgifter m.m.) 

12 kap 10 § SoL 

och 10 kap 2 § 

OSL 

Individutskottet Vid brådskanden ärenden 

förvaltningschef 

8:31 Beslut om polisanmälan 

angående vissa brott mot 

underårig samt vissa grövre 

brott 

12 kap 10 § SoL Enhetschef 
 

8:32 Remissyttrande i frågor som är 

av begränsat intresse för 

socialnämnden 

 
Förvaltningschef 

 

8:33 Beslut om företroendevaldas 

deltagande i kurser, 

konferenser och dyl 

 
Individutskottet 
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8:34 Beslut att utse 

beslutsattestanter och ersättare 

inom socialnämndens 

verksamhetsområde 

 
Förvaltningschef 

 

8:35 Teckna avtal som inte är av 

större principiell betydelse eller 

på annat sätt av större vikt 

 
Förvaltningschef 

 

8:36 Teckna hyresavtal för boende i 

särskild boendeform 

 
Respektive 

verksamhetschef 

Förvaltningschef ersätter 

verksamhetschef 

8:37 Teckna leasingavtal avseende 

trygghetstelefon 

 
Respektive 

verksamhetschef 

Förvaltningschef ersätter 

verksamhetschef 

8:38 Teckna leasingavtal avseende 

bil 

 
Respektive 

verksamhetschef 

Förvaltningschef ersätter 

verksamhetschef 

8:39 Beslut om att ersätta enskild 

för egendomsskada som 

orsakats av personal 

< 5.000:-/ärende 

< 10.000:-/ärende 

>10.000:-/ärende 

  
 

Respektive 

attestant 

Förvaltningschef 

Individutskott 

I de fall försäkring ej täcker 

8:40 Upphandling av varor och 

tjänster 

< 300.000:- 

> 300.000:- 

  

 

Förvaltningschef 

Individutskott 

Avrop på slutna ramavtal 

betraktas som ren 

verkställighet 

8:41 Försäljning av 

överskottsmaterial 

 
Förvaltningschef 

 

8:42 Arkivansvar 
 

Förvaltningschef 4 § Arkivlagen 

Arkivreglemente för Öckerö 

kommun 

8:43 När kommunstyrelsen beslutat 

att kris skall anses råda, fatta 

alla till krisen relaterade beslut 

som inte kan avvakta till dess 

kommunstyrelsen beslutar att 

kris inte längre råder 

 
Individutskott Ekonomienheten skall 

underrättas om materialet 

finns i anläggningsregistret 

8:44 I situationer som av 

kommunstyrelsens krisledning 

definierats som kris företräda 

nämnden intill dess nämndens 

krisledning är beslutsmässig 

 
Förvaltningschef 

 

8.45 Yttrande till Lotteriinspektionen 

avseende tillstånd enligt 

lotterilagen 

Lotterilagen Enhetschef 

Socialkontoret 
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8.46 Yttrande i ärende enligt 

alkohollagen eller lag om tobak 

och liknande produkter, där 

beslutanderätt har delegerats 

till Social resurs, Göteborg stad. 

 
Verksamhetschef 

IFO/FS 

 

8.47 Beslut om att inte verkställa 

bosättningskommuns beslut 

om bistånd för enskild som 

tillfälligt vistas i kommunen 

2a kap 6 § SoL Individutskottet 2a kap 6 § SoL anger 

skyldigheten att 

verkställa, och inte stöd 

för att neka verkställande. 

Lex Sarah 

8.48 Beslut om bedömning och 

anmälan till tillsyns-myndighet 

ang. allvarliga missförhållanden 

inom äldreomsorg, hälso- och 

sjukvård, individ och 

familjeomsorg samt 

funktionsstöd – ”Lex Sarah” 

14 kap 7 § 

Sol 24 § f LSS 

Verksamhetschef Anmälan till 

Socialstyrelsen ska delges 

individutskottet. 
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 Avsnitt 9 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade-LSS 

Ang. beslut enligt SoL se avsnitt 1, samt avsnitt 5, för överklagande, yttrande, hyreskontrakt m.m. se avsnitt 8 

Se aktuella cirkulär från SKL ang. LSS 

9.1 Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS Socialsekreterare Beslut om 

personkretstillhörighet 

fattas inte särskilt utan är 

den del av beslut om insats 

enligt 9 § LSS. Beslutet 

kan därför ej heller 

överklagas särskilt. 

9.2 Biträde av personlig assistent eller 

ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för personlig assistent 

a) Högst 40 timmar/veckan 

 
 

b) Därutöver 

c) Beslut om tillfälligt utökat 

behov 

d) Beslut om fortsatt biträde av 

personlig assistans eller 

ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader, under samma 

förutsättningar och på samma 

villkor som tidigare beslutats av 

utskottet 

9 § 2 punkt LSS  
 
 

Enhetschef 

socialkontoret 

 
Individutskottet 

Socialsekreterare 

 
Socialsekreterare 

Insatser utöver 20 timmars 

grundläggande behov 

avser beslut i avvaktan på 

Försäkringskassans 

prövning enligt 

Socialförsäkringsbalken 

(SFB). 

9:3 Ledsagarservice 9 § 3 punkt LSS Socialsekreterare 
 

9:4 Biträde av kontaktperson 9 § 4 punkt LSS Socialsekreterare 
 

9:5 Avlösarservice i hemmet 9 § 5 punkt LSS Socialsekreterare 
 

9.6 Korttidsvistelse/boende utanför 

det egna hemmet 

-högst 35 dygn/år 

-därutöver 

9 § 6 punkt LSS  
 

Enhetschef 

Individutskottet 

 

9.7 Korttidstillsyn för skolungdom över 

12 år utanför det egna hemmet i 

anslutning till skoldagen samt lov 

- korttidsplats som anordnas inom 

Öckerö kommuns verksamheter 

- köp av extern korttidsplats 

9 § 7 punkt LSS  

 

Socialsekreterare 

Individutskottet 

Från och med 13-årsdagen 

9.8 Beslut om boende i familjehem för 

barn och ungdomar som behöver 

bo utanför föräldrahemmet 

9 § 8 punkt LSS Individutskottet Medgivande enligt 6 kap 6 § 

SoL beslutas av 

arbetsutskottet. Se avsnitt 1, 

Individ och Familjeomsorgen 

9.9 Boende i bostad med särskild 9 § 8 punkt LSS 
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 service för barn och unga 

- inom kommunens boenden 

- inom boende som drivs av annan 

 
Individutskotte 

t 

 

9.10 Boende för vuxna i bostad med 

särskild service eller särskilt 

anpassad bostad för vuxna 

- inom kommunens boende 

- övrigt boende utanför 

kommunen 

9 § 9 punkt LSS Individutskottet 

 
 

Individutskotte 

t 

Individutskottet 

 

9.11 Beslut om daglig verksamhet för 

personer i yrkesverksam ålder som 

saknar förvärvsarbete och inte 

utbildar sig 

- inom kommunens verksamhet 

- -annan 

9 § 10 punkt LSS  
 
 
 

Socialsekreterare 

Enhetschef 

socialkontoret 

Personkrets 1 och 2 

9.12 Att utbetala assistansersättning till 

annan person än den som är 

berättigad till insatsen 

11 § LSS Verksamhetschef 
 

9.13 Upphörande av insats enligt LSS 
 

Socialsekreterare 
 

9.14 Beslut om återbetalningsskyldighet 

vid felaktigt belopp eller för högt 

belopp för ekonomiskt stöd 

12 § LSS Enhetschef 

socialkontoret 

 

9.15 Förhandsbesked om rätt till insats 

enligt LSS för person som inte är 

bosatt i kommunen 

16 § 2 st LSS Individutskottet 
 

9.16 Förhandsbesked 16 § 2 st LSS 
  

 
- personlig insats; om ansökan rör 

mer än 40 timmar per vecka 

9 § 2 st LSS Individutskottet 
 

 
- bostad med särskild service för 

barn eller ungdomar 

9 § 8 st LSS Individutskottet 
 

 
- bostad med särskild service för 

vuxna 

9 § 9 st LSS Individutskottet 
 

 
- Övriga insatser 

 
socialsekreterare 

 

9.17 Utreda behoven för enskild på 

tillfälligt besök i kommunen och 

besluta om insatser enligt LSS 

16 § 4 st LSS Socialsekreterare 
 

9.18 Beslut om att ingå avtal med 

annan vårdgivare 

17 § LSS Individutskottet 
 

9.19 Avgift från föräldrar vars barn är 

under 18 år och får omvårdnad i 

20 § LSS, 5 § 

LSS-förordningen, 

43- 

Socialsekreterare 
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 ett annat hem än det egna 44 §§ SoF   

9:20 Anmäla behov av ersättning för 

personlig assistent till 

försäkringskassa 

15 § punkt 8 LSS Socialsekreterare Gäller under förutsättning 

att den enskilde ansökt 

om personlig assistent 

enligt LSS, inte enligt SoL 

9:21 Anmälan till överförmyndare om 

a) Behov av godman/förvaltare 

b) Att behov av godman inte 

längre föreligger 

c) Att det föreligger sådana 

förhållanden som talar för att 

en förälder inte kommer att 

förvalta sitt underåriga barns 

egendom på betryggande sätt 

15 § punkt 6 LSS  

Socialsekreterare 

Socialsekreterare 

 
Socialsekreterare 

 

9.22 Anmälan till Socialstyrelsen av 

allvarliga missförhållanden i 

enskild verksamhet 

11 § LSS- 

förordningen 

Individutskottet 
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Avsnitt 10 Lag om skydd mot olyckor 
Ang. överklagande, yttrande m.m. se avsnitt 8 

Ärende enligt lagen, SFS 2003:778, (LSO) och förordningen SFS 2003:789, (FSO) om skydd mot olyckor 

10:1 Beslut om föreläggande 

och förbud 

LSO 5 kap, 2§ andra 

stycket 

Tillsynsförrättare Delegationen omfattar inte vite 

eller åtgärd på den försumliges 

bekostnad 

10:2 Förordnande av 

tillsynsförrättare 

Kommunallagen 6 

kap, 37§ 

Räddningschef Kompetenskrav enl. LSO 3 kap 

14§ 

10:3 Beslut om 

eldningsförbud 

FSO 2 kap 7§ Räddningschef eller 

ordförande 

 

10:4 Utse personal för 

olycksundersökning och 

brandorsaksutredning 

LSO 3 kap 10§ Räddningschef Kompetenskrav enl. LSO 3 kap 

14§ 

10:5 Beslut om föreläggande 

och förbud inom 

sotningsverksamheten 

LSO 3 kap 6§ och 5 

kap 2§ andra 

stycket 

Skorstensfejarmästare Delegationen omfattar inte vite 

eller åtgärd på den försumliges 

bekostnad 

10:6 Beslut om 

brandskyddskontroll i 

särskilda fall 

FSO 3 kap 1§ andra 

stycket 

Räddningschef eller 

tillsynsförättare 

 

10:7 Medgivande att sota 

själv 

LSO 3 kap 4§ andra 

stycket 

Räddningschef eller 

tillsynsförättare 

Efter samråd med 

skorstensfejarmästare 

10:8 Beslut enligt Fördelning 
av beslutanderätt inom 
gemensamt 
ledningssystem för 
räddningstjänsterna i 
Göteborgsregionen 

LSO 3 kap 16 §, KL 

9 kap 37 § 

Räddningschef 
 

10:9 Vidaredelegation enligt 

Avtal om larmning och 
ledning utanför 
kommungränserna 

KL 9 kap 37 § Räddningschef 
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Avsnitt 11 Lag om Brandfarliga och explosiva varor 
Ang. överklagande, yttrande m.m. se avsnitt 8 

Ärende enligt lagen, 2010:1011 (LBE) och förordningen 2010:1075 (FBE) om brandfarliga och explosiva varor 

11:1 Godkänna föreståndare i tillståndspliktig verksamhet 

med explosiva med explosiva varor 

LBE 9 § Tillsynsförrättare 

Räddningschef 

 

11:2 Beslut om tillstånd att hantera, överföra eller 

importera explosiva varor eller att yrkesmässigt eller i 

större mängd hantera brandfarliga varor 

LBE 16-19 §§ Tillsynsförrättare 

Räddningschef 

 

11:3 Beslut att återkalla tillstånd LBE 20 § Räddningschef  

11:4 Tillsyn LBE 21 & 24§§ Tillsynsförrättare 

Räddningschef 

 

11:5 Beslut om förelägganden och förbud, dock utan vite LBE 25 § Tillsynsförrättare 

RCB 

Vid tillsyn 

I akuta fall 

11:6 Samråd med andra myndigheter gällande tillstånd FBE 14 § Tillsynsförrättare 

Räddningschef 

 

11:7 Beslut om avsyning innan hantering påbörjas FBE 16 § Räddningschef  

11:8 Beslut om förlängd handläggningstid FBE 17 § Räddningschef  

11:9 Medge hantering, överföring eller import under 

prövning av nytt tillstånd 

FBE 19 § Räddningschef  
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Avsnitt 12 Lag om sprängämnesprekursorer 
Ang. överklagande, yttrande m.m. se avsnitt 8 

Ärende enligt lagen, 2014:799 om sprängämnesprekursorer 

12:1 Tillsyn 6 & 7 § Tillsynsförrättare 

Räddningschef 

 

12:2 Beslut om förelägganden, dock utan vite 8 § Tillsynsförrättare 

Räddningschef 

 

 


