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DELEGERINGSORDNING FÖR  
SOCIALA MYNDIGHETSSNÄMNDEN  

 
Delegeringsbestämmelser 
  
Enligt kommunallagen 6 kap. 33 § kan nämnden ge förtroendevalda och tjänstemän rätt att fatta 
beslut i de grupper av ärenden och i den omfattning, som anges i delegeringsbestämmelserna. 
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt, kan enligt kommunallagen 6 kap. 38 § inte vidaredelegeras, utan beslut måste fattas av 
ansvarig nämnd.  
 
Beslut som fattas med stöd av given delegering innebär ett avgörande på Sociala myndighetsnämndens 
vägnar och är således i alla hänseenden jämställt med ett av styrelsen själv fattat beslut. Härav följer att 
när delegeringsbeslut anmäls, kan styrelsen inte ompröva eller ändra beslutet. 
 
Om nämnden vid kontroll finner att avvikelse i beslutsfattandet skett från normer och anvisningar kan 
den, för att tillse att avvikelsen ej upprepas,  
 
- förtydliga sina riktlinjer och anvisningar 
- begränsa given beslutanderätt 
- återkalla given beslutanderätt 
 
Som villkor för utövande av beslutanderätt på Sociala myndighetsnämndens vägnar gäller 
 
- att av nämnden utfärdade riktlinjer och övriga bestämmelser för verksamheten iakttages 
- att frågor av prejudicerande eller principiell natur underställs nämnden direkt 
- att beslut som fattas med stöd av delegering skall anmälas på nämndens nästkommande  
ordinarie sammanträde 
 
Delegering gäller med de begränsningar, som framgår av delegatens arbetsområde vad avser 
ärendegrupp, geografiskt område etc. 
 
Delegat kan inte fatta beslut rörande sig själv. Sådant beslut fattas av styrelsen. 
Ersättare för delegat har samma beslutanderätt som den ställföreträdde skulle haft. 
 
I de fall delegat - på grund av sjukdom, semester, tjänstledighet, tjänsteuppdrag, och därmed jämställda 
orsaker - inte kan fatta beslut inom en för varje enskilt ärende godtagbar tid, träder närmast överordnad 
in som ersättare. Vid motsvarande situation i händelse av arbetsmarknadskonflikt träder styrelsens 
ordförande in som ersättare. 
 



Yttrande över laglighetsprövning eller annat överklagande av delegerade beslut fattas av delegaten 
såvida inte annat särskilt anges i delegeringsförteckningen.  
 
  



Vidaredelegering 
 
Kommunallagen ger möjlighet till vidaredelegering. 
 
Vid eventuellt beslut om att vidaredelegering ska få förekomma på viss angiven ärendegrupp gäller 
följande: 
-   Tillstånd att vidaredelegera kan endast lämnas till kommunchef/sektorchef 
-  Kommunchef/sektorchef svarar för att det genom vidaredelegering fattade beslutet anmäls till 

henne/honom snarast och på lämpligt sätt. Kommunchef/sektor ska därefter anmäla till styrelsen 
enligt gängse regler 

-   Kommunchef/sektor ska underrätta styrelsen om vilka tjänstemän som erhållit beslutanderätt efter 
vidaredelegering samt tillse att ärendegruppen införs i delegeringsordningen. 

 
För övrig information om delegering; se efter delegeringsförteckningen 
 
Lagar och förordningar 
 
FB                 = Föräldrabalken 
SoL  = Socialtjänstlagen 
 

  



Sektorsövergripande ärenden 
 
Ordförandebeslut och särskilt beslutsförordnande 
 
 Ärendetyp Delegat Lagrum Kommentar 
00
1 

Beslut åt sociala 
myndighetsnämndens 
vägnar i ärenden som 
är så brådskande att 
nämndens beslut inte 
kan avvaktas. 

Sociala 
myndighetsnämnde
ns ordförande 
Ersättare: 
Förordnad ledamot 
enligt särskilt SMN-
beslut 2021-01-04 
§ 2 

6 kap. 39 
§ KL 

Ordförandebeslut 
ska anmälas vid 
nästkommande 
sammanträde för 
kännedom 

 
Administrativa, juridiska och domstolsärenden 
 
 Ärendetyp Delegat Lagrum Kommentar 
00
2 

Ändring av beslut Delegat i 
ursprungsbeslut 

37,38 
§§ FL 

 

00
3 

Utse externt ombud att 
föra nämndens talan i 
ärenden eller mål vid 
allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

Enhetschef 10 kap. 2 
§ SoL 

Fullmakt ska 
utfärdas.  

00
4 

Utfärdande av fullmakt 
att företräda Orust 
Kommun i tingsrätt, 
förvaltningsrätt, 
kammarrätt och 
hovrätt i frågor som rör 
enskilda ärenden inom 
IFO 

Enhetschef  Avser juridiska 
ombud vid 
inhyrning 



00
5 

Beslut om anmälan av 
behov av offentligt 
biträde 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

3 § Lag 
om 
offentlig
t biträde 

 

00
6 

Beslut om avvisande av 
ombud eller biträde 

Enhetschef 14 § 2 
st. FL 

 

00
7 

Beslut om 
föreläggande att 
ombud ska stärka sin 
behörighet genom 
fullmakt 

Enhetschef 15 § 2 
st FL 

 

00
8 

Begäran hos åklagare 
om förande av 
bevistalan 

Enhetschef 38 § 
LUL 

 

00
9 

Företräda kommunen i 
ärenden gällande 
ansökan till 
kronofogde-
myndigheten och 
andra myndigheter om 
betalningsföreläggande 
och i anledning av 
andra 
betalningsförsummelse
r samt att begära att 
sådana ärenden 
hänskjuts till rättegång 

Enhetschef  Avser 
personärenden 
inom omsorg. 

01
0 

Framställan till 
domstol om behov av 
målsägandebiträde för 
underårig 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

5 kap. 
2§ SOF 

 

01
1 

I domstol företräda 
Orust kommun i mål 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

  



enligt SoL, LVU, 
LVM 

 
Utlämnande av handling 
 
 Ärendetyp Delegat Lagrum Kommentar 
01
2 

Beslut vid begäran om 
utlämnande av allmän 
handling till enskild 
eller annan myndighet, 
samt uppställande av 
förbehåll i samband 
med utlämnande till 
enskild. 

Enhetschef 
 
 

6 kap. 
OSL 
10 kap. 
OSL 

Allmänna 
handlingar ska 
lämnas skyndsamt, 
sekretessprövning 
sker. 

01
3 

Beslut om att lämna ut 
uppgifter ur 
personregister för 
forskningsändamål. 

Enhetschef 
 
 

12 kap. 6 
§ SoL 

 

01
4 

Överklagan av annan 
myndighets beslut att 
inte lämna ut allmän 
handling 

Enhetschef  2 kap. 15 
§ TF 

 

01
5 

Beslut om 
sekretesskydd för 
uppgiftslämnare i vissa 
fall 

Enhetschef 
 

26 kap. 5 
§ OSL 

 

01
6 

Beslut om sekretess av 
uppgifter gällande 
underårig i förhållande 
till dennes 
vårdnadshavare 

Enhetschef 
 

12 kap. 3 
§ 1 st 
OSL 

 

 
Överklagan 
 



 Ärendetyp Delegat Lagrum Kommentar 
01
7 

Prövning om 
överklagande har skett 
i rätt tid och avvisande 
av överklagande som 
inkommit försent 

1:e 
socialsekreterare/1:e 
biståndshandläggare 
 

24 § FL  

01
8 

Beslut att inte 
överklaga/begära 
prövningstillstånd när 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat 
nämndens beslut 

Enhetschef 
 

  

01
9 

Beslut om att överklaga 
förvaltningsdomstols 
beslut 

Delegat i 
ursprungsbeslut i 
samråd med 
enhetschef 
 

10 kap. 2 
§ SoL 
 

Om inte beslutet 
avser 
myndighetsutövni
ng mot enskilda i 
ärenden av 
principell natur 
eller av annars 
större vikt enligt 6 
kap. 38 p KL 

02
0 

Beslut om att begära 
inhibition i 
förvaltningsdomstol 

Delegat i 
ursprungsbeslut i 
samråd med 
enhetschef 

28 § 
FPL 

Om inte beslutet 
avser 
myndighetsutövni
ng mot enskilda i 
ärenden av 
principell natur 
eller av annars 
större vikt enligt 6 
kap. 38 p KL 

02
1 

Beslut att överklaga 
IVO:s beslut enligt 2a 
kap. 11 § SoL om 

Sektorschef 
 

16 kap. 4 
§ SoL 

 



överflyttning av ärende 
mellan kommuner 

02
2 

Beslut om att överklaga 
och avge yttrande i 
ärende om återsökning 
av medel till myndighet 
och förvaltningsrätt 

Verksamhetschef 
 

  

02
3 

Överklagan samt 
yttrande avseende 
ärenden inom 
Migrationsverket 

Enhetschef 
 

  

 
Yttranden, anmälningar och svar till myndigheter och privatpersoner 

 
 Ärendetyp Delegat Lagrum Kommentar 
02
4 

Anmälan till 
Inspektionen för vård 
och omsorg avseende 
missförhållanden i 
verksamhet, Lex Sarah 

Utsedd 
tjänsteperson 

  

02
5 

Rapportering av ej 
verkställda gynnande 
beslut till Inspektionen 
för vård och omsorg 

Utsedd 
tjänsteperson 

28 f-g 
§§ LSS 
/ 16 kap. 
6f § 
SoL 

I samråd med 
enhetschef 

02
6 

Beslut om att lämna 
uppgift gällande 
underårig till 
polismyndighet som 
behövs för omedelbart 
polisiärt ingripande. 

Enhetschef 10 kap. 
20 § 
OSL 

 

02
7 

Upplysningar till 
polismyndighet i 
vapenärenden 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

 Uppgifter får 
endast lämnas ut 



om den enskilde 
samtyckt till det.  

02
8 

Upplysningar och 
förslag på åtgärder till 
åklagare, domstol och 
frivårdsmyndighet 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

6 § Lag 
om 
särskild 
person-
utrednin
g i 
brottsmå
l 

 

02
9 

Beslut om att lämna 
uppgift till 
åklagarmyndighet eller 
polismyndighet vid 
misstanke om brott, för 
vilket det inte är 
föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i ett 
år, eller försök till brott 
för vilket inte är 
föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i två 
år.  

Enhetschef 19 kap. 
23§ 
OSL, 12 
kap.  
10 § 
SoL 

 

03
0 

Beslut om att lämna 
uppgift till 
åklagarmyndighet eller 
polismyndighet som 
angår misstanke om 
överlåtelse av narkotika 
eller dopningsmedel 
eller icke ringa fall av 
olovlig försäljning eller 
anskaffning av 

Enhetschef 19 kap. 
23§ 
OSL, 12 
kap.  
10 § 
SoL 

 



alkoholdrycker till 
underårig.  

03
1 

Yttrande till 
förvaltningsrätt och 
kammarrätt med 
anledning av enskilds 
överklagande när 
beslut är fattat av 
tjänsteman 

Delegat i 
ursprungsbeslut 

4 kap. 1 
§ SoL,  
9 § LSS 

 

03
2 

Yttrande till allmän 
domstol angående 
överlämnande till vård 
när vård enligt LVU 
inte är aktuellt 

Enhetschef 32 kap. 1 
§ BrB 

 

03
3 

Yttrande till 
åklagarmyndighet 
beträffande den som 
vårdas enligt LVM 

1:e socialsekreterare 46 § 
LVM 

 

03
4 

Yttrande till allmän 
domstol då den som 
begått brottslig 
gärning kan bli 
föremål för vård enligt 
LVM 

1:e socialsekreterare 31 kap. 2 
§ BrB 

 

03
5 

Yttrande till allmän 
domstol i brottsmål 

Enhetschef 31 kap. 1 
§ 1 st. 
BrB 

 

03
6 

Yttrande till 
transportstyrelsen i 
körkortsärenden 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

3 kap. 8 
§ och 5 
kap. 2 § 
körkortsf
örordn. 

 

03
7 

Yttrande till åklagare 
beträffande 

Enhetschef 5 kap. 5 
§ ÄktB 

 



äktenskapsskillnad vid 
tvångsäktenskap 

03
8 

Yttrande till 
passmyndigheten vid 
utfärdande av pass 
utan vårdnadshavares 
medgivande för barn 
under 18 år 

Enhetschef 3 § 
pass-
förordn. 

 

03
9 

Yttrande enligt 
passlagen 

Enhetschef 11 a § 
passlage
n 

 

04
0 

Beslut om att anmäla 
till 
överförmyndarnämnd
en om behov av god 
man/förvaltare 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

5 kap. 
3§ SOF 

 

04
1 

Beslut om att anmäla 
till 
överförmyndarnämnd
en att någon inte 
längre bör ha 
förvaltare 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

5 kap. 
3§ SOF 

 

04
2 

Beslut om anmälan till 
överförmyndarnämnd
en om förhållanden 
beträffande 
förvaltningen av 
underårigs egendom 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

5 kap. 
3§ SOF 

 

04
3 

Beslut om framställan 
eller ansökan hos 
domstol om vårdnad 
eller förmyndarskap 
för underårig 

Enhetschef 5 kap. 
2§ SOF 

 



04
4 

Yttrande till åklagar- 
eller polismyndighet 
gällande unga 
lagöverträdare 

1:e socialsekreterare 
 

11 § 
LUL 

 

04
5 

Beslut om begäran till 
åklagar- eller 
polismyndighet om 
utredning om brott 
avseende någon som 
inte fyllt 18 år 

Enhetschef 31 § 
LUL 

 

04
6 

Medgivande till 
polismyndighet att 
genomföra utredning 
av brott avseende 
unga under 15 år 

Enhetschef 31 § 
LUL 

 

04
7 

Yttrande till 
åklagarmyndighet i 
ärenden där nämnden 
redan vidtagit 
åtgärder, då insatser 
erbjuds med stöd av 
SoL eller behov av 
insatser saknas 

1:e socialsekreterare 11 § 
LUL 

 

04
8 

Yttrande till 
åklagare/polismyndig
het med anledning av 
ev. utredning enligt 
31 § LUL 
beträffande den som 
är under 15 år 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

31 § 1 
st, 34 § 
LUL 

 

04
9 

Utlämnande av 
uppgifter till 
polismyndighet för 

Enhetschef 17 kap. 1 
§ UtL 

 



dennes verkställande 
av utvisningsbeslut 

05
0 

Yttrande till tingsrätt i 
ärende om god man 
eller förvaltare 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

11 kap. 
16 § FB 

 

05
1 

Yttrande enligt 
namnlagen 

Familjerättssekreter
are 

45 och 
46 §§ 
namnlag
en 

 

05
2 

Yttrande beträffande 
äktenskapsdispens  

Familjerättssekreter
are 

15 kap. 1 
§ ÄktB 

 

05
3 

Beslut om att 
polisanmäla 
bidragsbrott 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

6 § 
Bidrags-
brottlage
n 

 

 
Utredning/Öppenvård 
 
 Ärendetyp Delegat Lagrum Kommentar 
05
4 

Beslut om 
förhandsbesked i fråga 
om insatser 

Enhetschef 2 kap. 3 
§ SoL 

 

05
5 

Beslut om framställan 
om överflytt av ärende 
till annan kommun 

Enhetschef  
 

2 kap. 10 
§ SoL 

Avser ärenden 
enligt LVU och 
LVM 

05
6 

Beslut om bistånd i 
form av 
öppenvårdsinsatser 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

4 kap. 1 
§ SoL 

 

05
7 

Beslut att inleda 
utredning gällande 
barn samt vuxna 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

11 kap. 1 
§ SoL 

 

05
8 

Beslut att utredning 
inte ska inledas, 
utredningen avbryts 

1:e socialsekreterare 11 kap. 1 
§ SoL 

 



eller avslutas avseende 
barn och vuxna 

05
9 

Beslut att utredning 
inte ska föranleda 
någon åtgärd avseende 
barn och vuxna  

1:e socialsekreterare 11 kap. 1 
§ SoL 

 

06
0 

Beslut att inleda 
utredning oavsett den 
enskildes samtycke 
avseende barn och 
unga  

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

11 kap.1 
§ och 2 
§ SoL 

 

06
1 

Beslut om uppföljning 
av ett barns situation 
efter avslutad 
utredning utan beslut 
om insats, eller efter 
vård utanför eget hem 

1:e socialsekreterare  11 
kap.4a-c 
§ SoL 

Max 2 månader. 
Om barnet 
bedöms vara i 
särskilt behov av 
stöd eller skydd 
och samtycke 
saknas 

06
2 

Beslut om öppna 
insatser för barn över 
15 år utan 
vårdnadshavares 
samtycke 

Enhetschef 3 kap. 
6a§ SoL 

Om lämpligt och 
barnet samtycker 
till det 

06
3 

Beslut om 
bistånd/avslut i form 
av öppenvårdsinsatser 
för barn och unga i 
egen regi 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 
 

4 kap. 1 
§ SoL 

 

06
4 

Beslut om särskilda 
kostnader för barn och 
ungdomar under 
pågående insats samt 
under pågående 

Enhetschef 
Ersättare: 
Myndighetsutövand
e tjänsteperson 
 

4 kap. 1 
§ SoL 

Se riktlinjer för 
ekonomiskt 
bistånd. 



utredning enligt 11 
kap. 1 § SoL 

06
5 

Beslut om innehållet i 
ungdomstjänst 

1:e socialsekreterare 5 kap. 1 
b SoL, 
32 kap. 2 
st. BrB 

 

06
6 

Beslut om att 
underrätta 
åklagarmyndigheten att 
det kan antas att det 
finns förutsättningar 
för åtgärd enligt 30b 
LUL eller 32 kap. 4 § 
BrB 

1:e socialsekreterare 12 kap. 8 
§ SoL, 
30 b § 
LUL, 32 
kap. 4 § 
BrB 

 

06
7 

Upprätta 
ungdomskontrakt 
enligt lagen om unga 
lagöverträdare 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

11 § 2 
st. LUL 

 

 
Kontaktperson/kontaktfamilj/familjehem 
 
 Ärendetyp Delegat Lagrum Kommentar 
06
8 

Beslut om att 
godkänna/inte 
godkänna 
kontaktperson och 
kontaktfamilj 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

4 kap. 1 
§ SoL 

 

06
9 

Beslut om bistånd form 
av kontaktperson/ 
kontaktfamilj samt 
upphörande av bistånd  

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

3 Kap 6 
b §, 4 
kap. 1 § 
SoL 
samt 

 



7 § och 
9 § 4. 
LSS 

07
0 

Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning 
till kontaktperson/-
familj enligt norm och 
riktlinjer 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

4 kap. 1 
§ SoL 

I samråd med 
enhetschef. 
Uppdraget ska 
regleras genom 
avtal, se aktuellt 
cirkulär från SKR. 

07
1 

Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning 
till kontaktperson/-
familj utöver norm och 
riktlinjer 

Enhetschef 
 

4 kap. 1  
§ SoL 

Uppdraget ska 
regleras genom 
avtal, se aktuellt 
cirkulär från SKR. 

07
2 

Beslut om att 
godkänna/inte 
godkänna familjehem 

Familjehemssekreter
are  

4 kap. 1 
§ SoL 

Avser beslut i 
utredning 

07
3 

Beslut om ersättning 
till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som 
tidigare varit 
familjehemsförälder 
enligt norm och 
riktlinjer 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

6 kap. 11 
§ SoL 

Enligt SKRs 
riktlinjer för 
familjehem 

07
4 

Beslut om ersättning 
till familjehem (arvode 
och 
omkostnadsersättning) 
enligt norm och 
riktlinjer 

Enhetschef  Ersättning enligt 
SKRs cirkulär. 
Uppdraget ska 
regleras genom 
avtal med 
familjehemmet 

07
5 

Förordnande och 
entledigande av 
kontaktperson 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

4 kap. 1 
§ SoL 
samt 

 



7 § och 
9 § 4. 
LSS 

 
Placeringar 
 
 Ärendetyp Delegat Lagrum Kommentar 
07
6 

Beslut om tillfällig 
placering för barn och 
ungdomar i annat 
enskilt hem, jourhem, 
under max 6 veckor, i 
avvaktan på 
nämndsammanträde 

Enhetschef/ 
Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

6 kap. 6 
§ SoL 

 

07
7 

Beslut om särskilda 
kostnader för barn och 
ungdom i samband 
med placering, 
omplacering eller flytt 
från familjehem, 
stödboende eller hem 
för vård eller boende. 

Enhetschef 
Ersättare: 
Socialsekreterare i 
socialjouren vid 
akuta händelser.  
 

4 kap. 1 
§ SoL 

Se riktlinjer för 
ekonomiskt 
bistånd. 

07
8 

Beslut om bistånd i 
form av kortare 
lägerverksamhet för 
barn 

1:e socialsekreterare 4 kap. 1 
§ SoL 

 

07
9 

Beslut om köp av plats 
i annan kommun eller 
hos annan vårdgivare 
avseende barn, under 
max 6 veckor, i 
avvaktan på 
nämndsammanträde 

Enhetschef/ 
Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

4 kap. 1 
§ SoL 

 



08
0 

Beslut om bistånd i 
form av tillfällig 
vistelse i jourboende 
eller akuthem, högst 4 
månader. 

Enhetschef  4 kap. 1 
§ SoL 

 

08
1 

Beslut om att verkställa 
beslut genom att köpa 
extern plats/boende för 
vuxna 

Verksamhetschef  4 kap. 1 
§ SoL 

Externt köpt 
placering 
redovisas i nämnd  

08
2 

Beslut om bistånd i 
form av vård i hem för 
vård eller boende, 
stödboende vuxna eller 
särskilt boende 
socialpsykiatri 

Enhetschef 4 kap. 1 
§ SoL 

 

08
3 

Beslut om upphörande 
av bistånd i form av 
vård i hem för vård 
eller boende, 
stödboende eller i 
familjehem avseende 
barn och vuxna 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

4 kap. 1 
§ SoL 

 

08
4 

Beslut om bistånd i 
form av 
försökslägenhet/ 
jourlägenhet/ 
träningsboende och 
socialt kontrakt 

Enhetschef 4 kap. 1 
§ SoL 

 

08
5 

Beslut om boendestöd Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

4 kap. 1 
§ SoL 

 

08
6 

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

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

8 kap. 1 
§ 2 st, 
SoL 

 



det egna; enligt 
riktlinjer 

08
7 

Beslut om ersättning 
från förälder vars barn 
är under 18 år och får 
vård i ett annat hem än 
det egna; nedsättning 
av avgift och 
avgiftsbefrielse  

Enhetschef 8 kap. 1 
§ 2 st. 
SoL 

 

08
8 

Underrättelse till 
försäkringskassan om 
att barn med 
underhållsstöd placeras 
i familjehem eller i 
hem för vård eller 
boende respektive 
återflyttat till 
boförälder 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson  
Ersättare: 
Familjehemssekreter
are 

8 kap. 1 
§ 2 st. 
SoL 

 

08
9 

Beslut om egenavgift 
från den enskilde till 
kommunen vid 
missbruksvård i form 
av plats vid hem för 
vård eller boende eller 
familjehem; 
nedsättning av avgift 
och avgiftsbefrielse 

Enhetschef 8 kap. 1 
§ SoL., 
6 kap. 1 
§ SoF 

Avser vård och 
behandling åt 
missbrukare av 
alkohol och/eller 
narkotika 

09
0 

Beslut om egenavgift 
från den enskilde till 
kommunen vid 
missbruksvård i form 
av plats vid hem för 
vård eller boende eller 
familjehem; beslut om 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

8 kap. 1 
§ SoL., 
6 kap. 1 
§ SoF 

Avser vård och 
behandling åt 
missbrukare av 
alkohol och/eller 
narkotika 



anmälan till 
försäkringskassan om 
att nämnden ska 
uppbära del av 
sjukpenning 

09
1 

Anmälan till 
försäkringskassan om 
att nämnden ska 
uppbära sjukpenning 
motsvarande 
egenavgift för den som 
bereds vård i sådant 
hem för vård eller 
boende eller 
familjehem enligt SoL 
och LVM 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

3 kap. 15 
§ AFL 

Avser vård och 
behandling åt 
missbrukare av 
alkohol och/eller 
narkotika 

09
2 

Framställan till CSN 
om ändring av 
betalningsmottagare 
gällande studiemedel 
när barn är placerade 
utanför hemmet 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

2 kap. 33 
§  2 
st. 
studie-
stöds-
förordn. 

 

 
Familjerätt 
 
 Ärendetyp Delegat Lagrum Kommentar 
09
3 

Godkännande och 
fastställande av 
faderskap  

 Med S-protokoll 
som underlag 

 Med MF- eller 
Ä-protokoll som 
underlag 

Handläggare 
/administratör    
 
 
Familjerättssekreter
are                                        

1 kap. 4 
§ 1 st. 
FB 
SOSFS 
2004:16 

 



09
4 

Bekräftelse av 
föräldraskap 

Familjerättssekreter
are    

1 kap. 9 
§ 2 st. 
FB 

 

09
5 

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

Familjerättssekreter
are 

2 kap. 1 
§ FB 

 

09
6 

Beslut om att inleda 
utredning om någon 
annan man än den som 
är gift med barnets 
moder kan vara far till 
barnet eller om en 
kvinna ska anses som 
barnets förälder 

Familjerättssekreter
are 

2 kap. 9 
§ 1 st. 
FB 1 
kap. 9 § 
FB 

 

09
7 

Beslut om att 
återuppta nedlagd 
faderskapsutredning 

Familjerättssekreter
are 

2 kap. 1 
§ FB 

 

09
8 

Beslut och att väcka 
och föra talan i mål om 
faderskap 

Familjerättssekreter
are 

3 kap. 5 
§ 2 st. 
samt 6 
§ 2 st. 
FB 

 

09
9 

Begäran om yttrande 
från tingsrätt i 
adoptionsärenden 
enligt Föräldrabalken 

Familjerättssekreter
are 

4 kap. 15 
§ FB 

 

10
0 

Beslut att utse utredare 
i vårdnad, boende och 
umgänge 

Familjerättens 
arbetsledare 

6 kap. 19 
§ 3 st. 
FB 

 



10
1 

Beslut att godkänna 
föräldrars avtal om 
vårdnad boende och 
umgänge 

Familjerättssekreter
are 

6 kap. 6 
§ 2 st, 
14 a § 2 
st, 15 a 3 
st. FB 

 

10
2 

Beslut att ej godkänna 
föräldrars avtal om 
vårdnad boende och 
umgänge 

Enhetschef 
Familjeenheten 
Ersättare: 
Enhetschef 
Vuxenenheten 

6 kap. 6 
§ 2 st., 
14 a § 2 
st., 15 a 
3 st. FB 
Beslut 
kan ej 
överklag
as 

 

10
3 

Lämna upplysningar 
till rätten i mål och 
ärende om vårdnad, 
boende eller umgänge 

Familjerättssekreter
are 

6 kap. 19 
§ 2 st. 
FB 

 

10
4 

Lämna upplysningar 
inför interimistiskt 
beslut i rätten 
beträffande vårdnad, 
boende eller umgänge 

Familjerättssekreter
are 

6 kap. 20 
§ 2 st. 
FB 

 

10
5 

Lämna upplysningar 
till annan 
nämnd/utredare i 
vårdnads-, boende- och 
umgängesmål 

Familjerättssekreter
are 

6 kap. 19 
§ 5 st. 
samt 6 
kap. 20 
§ FB 

 

10
6 

Beslut om 
umgängesstöd 

Familjerättssekreter
are 

6 kap. 15 
c § 2 
och 3 st. 
FB 

 



10
7 

Prövning av samtycke 
till fortsatt 
adoptionsförfarande 

 Vid samtycke 
 Ej samtycke 

 
Familjerättssekreter
are 
Sociala 
myndighetsnämnde
n 

6 kap. 14 
§ SoL 

 

 
LVU 
 
 Ärendetyp Delegat Lagrum Kommentar 
10
8 

Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
barn och ungdom 
under 20 år 

Se delegat för 
brådskande ärenden. 

  

10
9 

Beslut om att hos 
förvaltningsrätten 
ansöka om förlängning 
av utredningstiden 

Enhetschef 8 § 
LVU 

 

11
0 

Beslut om omedelbart 
omhändertagande 
enligt 6 § LVU ska 
upphöra 

Se delegat för 
brådskande ärenden. 

9 § 3 st. 
LVU 

 

11
1 

Beslut om hur vården 
ska ordnas och var den 
unge ska vistas under 
vårdtiden 

Se delegat för 
brådskande ärenden. 

11 § 1 
och 3 st. 
LVU 

 

11
2 

Beslut om att den unge 
stadigvarande får vistas 
i sitt eget hem under 
vårdtiden 

Se delegat för 
brådskande ärenden. 

11 § 2 
st. LVU 

 

11
3 

Beslut om den unges 
personliga förhållanden 
i den mån beslutet inte 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

11 § 4 
st. LVU 

Ex. kortare vistelse 
utanför 
familjehemmet 



är att hänföra till 11 § 
1 och 2 st. LVU 

eller hemmet för 
vård eller boende 

11
4 

Beslut om hur rätt till 
umgänge med den 
unge ska utövas när 
överenskommelse inte 
kan nås med föräldern 
eller vårdnadshavaren 
och i avvaktan på 
nämndsammanträde 

Enhetschef/ 
Socialsekreterare 
socialjouren 

14 § 2 
st. 1 
LVU 

 

11
5 

Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

Se delegat för 
brådskande ärenden. 

27 § 1 
st. LVU 

 

11
6 

Beslut om att ett 
tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 
27 § LVU ska 
upphöra 

Se delegat för 
brådskande ärenden. 

30 § 2 
st. LVU 

 

11
7 

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

Enhetschef 31 § 
LVU 

 

11
8 

Beslut om 
läkarundersökning, att 
utse läkare samt plats 
för läkarundersökning 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

32 § 
LVU 

 

11
9 

Beslut att begära 
polishandräckning för 

Endast nämndens 
ordförande 

43 § 1 
st. LVU 

 



att föra den unge till 
läkarundersökning 

12
0 

Beslut att begära 
polishandräckning för 
verkställighet av beslut 

Kompletterande 
beslutanderätt enligt 
särskilt förordnande 

43 § 2 
p. LVU 

SMN/2021-06-15   
§ 22 
SMN/2021-11-09 
§ 36 

 
LVM 
 
 Ärendetyp Delegat Lagrum Kommentar 
12
1 

Beslut om att inleda 
utredning om skäl för 
tvångsvård 

1:e 
socialsekreterare/ 
Socialsekreterare 
socialjouren 

7 § 
LVM 

 

12
2 

Beslut om att 
utredning inte ska 
inledas eller att 
påbörjad utredning ska 
läggas ned, alternativt 
övergå i en utredning 
enligt 11 kap. 1 § SoL 

1:e socialsekreterare 7 § 
LVM 

 

12
3 

Beslut om 
läkarundersökning 
samt utse läkare för 
undersökningen 

Socialsekreterare/ 
Socialsekreterare 
socialjouren 

9 § 
LVM 

Beslut om 
läkarundersökning 
ska fattas om 
sådan inte är 
uppenbart 
obehövlig 

12
4 

Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare 

Se delegat för 
brådskande ärenden 

13 § 
LVM 

 

12
5 

Beslut om upphörande 
av omedelbart 
omhändertagande och 

Enhetschef 18 b § 
LVM 

 



återkallande av ärendet 
hos förvaltningsrätten 

12
6 

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

1:e 
socialsekreterare/ 
socialsekreterare 
socialjouren 

45 § 1 
LVM 

 

12
7 

Beslut om att begära 
polishandräckning för 
inställelse vid LVM-
hem eller sjukhus 

1:e 
socialsekreterare/ 
socialsekreterare 
socialjouren 

45 § 2 
LVM 

 

 
LSS 
 
 Ärendetyp Delegat Lagrum Kommentar 
12
8 

Beslut om 
personkretstillhörighet 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

1 § och 
7 § LSS 

Beslut om 
personkretstillhöri
ghet fattas inte 
särskilt utan är en 
del av beslut om 
insats enligt 9 § 
LSS. Beslut om 
personkretstillhöri
ghet kan 
följaktligen ej 
överklagas. 

12
9 

Beslut om löpande 
omkostnader för 
utförandet av assistans 

Enhetschef 
Personlig assistans 

7 § och 
9 § 2. 
LSS 

OBS 
”Motsvarighet” 
assistansersättning 
enligt SFB 

13
0 

Beslut om biträde av 
personlig assistent eller 
ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för 
sådan assistans 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

7 § och 
9 § 2. 
LSS 

 



13
1 

Beslut om utbetalning 
av merkostnader som 
uppstår vid ordinarie 
assistents sjukdom 
(sjuklön) då brukaren 
anordnat en enskild 
utförare 

Enhetschef 
personlig assistans 
 

7 § och 
9 § 2. 
LSS 

 

13
2 

Beslut om 
ledsagarservice inom 
Sverige 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

7 § och 
9 § 3. 
LSS 

 

13
3 

Beslut om 
avlösarservice i 
hemmet 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

7 § och 
9 § 5. 
LSS 

 

13
4 

Beslut om 
korttidsvistelse utanför 
det egna hemmet 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

7 § och 
9 § 6. 
LSS 

 

13
5 

Beslut om boende i 
familjehem för barn 
och ungdomar  

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

7 § och 
9 § 8. 
LSS 

 

13
6 

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

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

7 § och 
9 § 8. 
LSS 

Enhetschef 
verkställer beslut 
avseende plats i 
egen regi 

13
7 

Beslut om boende i 
bostad med särskild 
service för vuxna 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

7 § och 
9 § 9. 
LSS 

Enhetschef 
verkställer beslut 
avseende plats i 
egen regi 

13
8 

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

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

7 § och 
9 § 10. 
LSS 

Gäller personkrets 
1 och 2. 
Enhetschef 
verkställer beslut 
avseende plats i 
egen regi. 



13
9 

Insats i form av 
stödfamilj och 
upphörande av denna 
insats 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

9 § 6. 
LSS 

 

14
0 

Beslut om 
korttidstillsyn för 
skolungdomar över 12 
år utanför det egna 
hemmet i anslutning 
till skoldagen samt 
under lov 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

9 § 7. 
LSS 

Beställning skickas 
till Lärande  

14
1 

Beslut om att utbetala 
assistansersättning till 
annan person än den 
som är berättigad 
assistansen 

Verksamhetschef 
Socialt stöd 
Ersättare: 
Enhetschef 

11 § 
LSS 

 

14
2 

Beslut om 
återbetalnings-
skyldighet 

Verksamhetschef  
Socialt stöd 
 

12 § 
LSS 

 

14
3 

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

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

15 § 6. 
LSS 

 

14
4 

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

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

15 § 6. 
LSS 

 

14
5 

Beslut om 
förhandsbesked om 
rätt till insats enligt 9 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

16 § 2 
st. LSS 

I samråd med 
enhetschef 



§ LSS för person som 
inte är bosatt i 
kommunen 

14
6 

Beslut om ersättning 
till biträde av 
kontaktperson enligt 
norm och riktlinjer 

Enhetschef  Ersättning enligt 
SKRs cirkulär 

14
7 

Beslut om ersättning 
till stödfamilj enligt 
norm och riktlinjer 

Enhetschef   Ersättning enligt 
SKRs cirkulär 

14
8 

Beslut om ersättning 
till familjehem (arvode 
och 
omkostnadsersättning) 
enligt norm och 
riktlinjer 

Enhetschef   Ersättning enligt 
SKRs cirkulär 
Uppdraget ska 
regleras genom 
avtal med 
familjehemmet 
 

14
9 

Beslut om att anmäla 
till Försäkringskassan 
när någon som ansökt 
om biträde av personlig 
assistent enligt 9 § 2. 
LSS kan anses ha rätt 
till assistansersättning 
enligt 51 kap. SFB 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

Enligt 
SFB 

Gäller under 
förutsättning att 
den enskilde 
ansökt om 
personlig assistent 
enligt LSS 

 
SoL/äldre 
 
 Ärendetyp Delegat Lagrum Kommentar 
15
0 

Beslut om bistånd i 
form av särskilt 
boende, med anledning 
av förhandsbesked när 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

2 kap. 8 
§ 4 kap. 
1 § SoL 

 



sökande är bosatt i 
annan kommun 

15
1 

Beslut om bistånd i 
form av: hemtjänst, 
trygghetslarm, 
matdistribution, 
avlösning i hemmet, 
ledsagning, 
dagverksamhet 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

4 kap. 1 
§ SoL 

Enligt riktlinjer 
beslutade av KS 
2020-04-29 § 87 

15
2 

Beslut om bistånd i 
form av särskilt 
boende, gruppboende 
och korttidsboende 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

4 kap. 1 
§ SoL 

Enhetschef 
verkställer beslut 
avseende plats i 
egen regi. Enligt 
riktlinjer beslutade 
av KS 2020-04-29 
§ 87 

15
3 

Beslut om att 
inleda/inte inleda 
utredning vid anmälan  

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

11 kap 1 
§ SoL 

 

 
Avgifter/kostnader 
 
 Ärendetyp Delegat Lagrum Kommentar 
15
4 

Beslut om delad avgift 
för serviceinsatser när 
personer med 
hushållsgemenskap har 
separata beslut 

Avgiftshandläggare 4 kap. 1 
§ SoL 

 

15
5 

Jämkning av avgifter 
för biståndsbedömda 
insatser 

Verksamhetschef 8 kap. 2 
§ SoL 

 

15
6 

Beslut om 
avgiftsutrymme  

Avgiftshandläggare 8 kap. 5 
§ SoL 

 



15
7 

Beslut om 
nedskrivning av/eller 
befrielse från skuld för 
debiterad avgift upp till 
½ basbelopp 

Verksamhetschef   

15
8 

Beslut om 
avgiftsbefrielse inom 
IFO 

Verksamhetschef 8 kap. 2 
§ SoL 

 

 
Ekonomiskt bistånd 
 
 Ärendetyp Delegat Lagrum Kommentar 
15
9 

Beslut om 
försörjningsstöd och 
skäliga kostnader enligt 
riksnorm samt 
riktlinjer för Orust 
Kommun 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

4 kap. 1 
§ SoL 

Avser även akuta 
kostnader såsom 
mat, medicin och 
resekostnader 

16
0 

Beslut i ärenden om 
försörjningsstöd med 
villkor om praktik eller 
kompetenshöjande 
åtgärd samt beslut med 
vägrande 
av/nedsättning av 
fortsatt 
försörjningsstöd 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

4 kap. 1 
§ SoL, 
4 kap. 4-
5 § SoL 

 

16
1 

Beslut om ekonomiskt 
bistånd enligt riksnorm 
och riktlinjer 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

4 kap. 1 
§ SoL 

 

16
2 

Beslut om ekonomiskt 
bistånd i avvaktan på 
utredning för att 
undvika nödsituation 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

4 kap. 1 
§ SoL 

 



16
3 

Beslut om ekonomiskt 
bistånd avseende 
kostnader för boende 
som överstiger 
kommunens normer 
under rådrumstidstid, 
dock längst 4 månader. 

1:e socialsekreterare 4 kap. 1 
§ och 3 
§ SoL 

 

16
4 

Beslut om ekonomiskt 
bistånd till tandvård 
upp till 10 % av 
prisbasbeloppet. 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

4 kap. 1 
§ SoL 

Kostnadsförslag 
över 4000 kr eller 
upprepat behov av 
tandvård ska 
skickas till 
förtroendetandläk
are för 
bedömning. 

16
5 

Beslut om ekonomiskt 
bistånd upp till 25 % 
av prisbasbeloppet 

1:e socialsekreterare 4 kap. 1 
§ SoL 

Efter bedömning 
av 
förtroendetandläk
are 

16
6 

Beslut om ekonomiskt 
bistånd över 25 % av 
prisbasbeloppet 

Enhetschef 4 kap. 1 
§ SoL 

Efter bedömning 
av 
förtroendetandläk
are 

16
7 

Beslut om 
försörjningsstöd till 
studerande ungdom på 
gymnasienivå 

Enhetschef 4 kap. 1 
§ SoL 

 

16
8 

Beslut om bistånd till 
skulder upp till 25 % av 
prisbasbeloppet för att 
undvika nödsituation 
avseende hyra, el, 
barnomsorg, a-kassa 

Enhetschef 4 kap. 1 
§ och 2 
§ SoL 

 



16
9 

Beslut om att föra talan 
i förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap. 1 
§ SoL 

Enhetschef 9 kap. 3 
§ SoL 

 

17
0 

Beslut om att föra talan 
om ersättning hos 
förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap. 2 
§ samt 8 kap. 1 § SoL  

Enhetschef 9 kap. 3 
§ 1 st. 
SoL 

 

17
1 

Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 
avseende återkrav och 
avgift för placering 
vuxen upp till 25 % av 
prisbasbelopp. 

Enhetschef 9 kap. 4 
§ SoL 

Återkrav 9 kap. 2 
§ 2 st. samt 8 
kap. 1 § 1 st. SoL 

17
2 

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

1:e socialsekreterare 9 kap. 1-
2 §§ 
SoL 

 

17
3 

Beslut om att 
underrätta 
försäkringskassan om 
att nämnden ska 
uppbära ersättning 
enligt AFL som 
ersättning för 
ekonomiskt bistånd 
som utgivits som 
förskott på förmån 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

9 kap. 2 
§ SoL 
samt 17 
kap. 1 § 
AFL 

 

17
4 

Beslut att lämna ut 
uppgifter om utgivet 
ekonomiskt bistånd till 
annan myndighet om 
syftet är att undvika 
felaktiga utbetalningar 

1:e socialsekreterare 12 kap. 7 
§ SoL 

 



från det allmänna eller 
en felaktig taxering 

17
5 

Beslut om ekonomiskt 
bistånd enligt norm + 
25 % av 
prisbasbeloppet 

Enhetschef   

17
6 

Beslut om bistånd 
enligt LMA till 
utlänningar som har 
ansökt om 
uppehållstillstånd i 
Sverige och som 
omfattas av 
kommunens ansvar 
enligt lagen. 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

3 a § 2-
3 st, 17 
§ , 18 
§ LMA 

OBS! Kostnaderna 
ska återsökas av 
Migrationsverket 

 
Avtal 
 
 Ärendetyp Delegat Lagrum Kommentar 
17
7 

Beslut om att ingå avtal 
med vårdgivare 

Verksamhetschef 2 kap. 5 
§ SoL 
och 17 
§ LSS 

 

17
8 

Avtal gällande köp av 
boende i annan 
kommun eller 
vårdgivare 

Verksamhetschef 4 kap. 1 
§ SoL 

 

17
9 

Avtal gällande köp av 
plats i form av 
korttidshem och läger 
utanför det egna 
hemmet 

Verksamhetschef 7 § och 
9 § 6. 
LSS 

 

18
0 

Avtal gällande köp av 
plats i form av boende 

Verksamhetschef  
Socialt stöd 

  



med särskild service för 
barn och vuxna  

18
1 

Avtal gällande köp av 
plats i form av daglig 
verksamhet 

Verksamhetschef  
Socialt stöd 

  

18
2 

Avtal hyreskontrakt 
avseende sociala 
andrahandskontrakt 
med kommunala bolag 

Enhetschef   

18
3 

Beslut om att teckna 
överenskommelse/ 
samverkansavtal med 
arbetsförmedling, 
försäkringskassan och 
samordningsförbundet 

Enhetschef   

18
4 

Avtal gällande 
förordnande och 
entledigande av 
kontaktperson/ 
kontaktfamilj 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

  

18
5 

Avtal familjehem utan 
konsulentstöd 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

  

18
6 

Avtal familjehem med 
konsulentstöd 

Enhetschef   

18
7 

Avtal gällande beslut 
om boende i 
familjehem för barn 
och ungdomar 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

  

 
Dödsbo 
 
 Ärendetyp Delegat Lagrum Kommentar 
18
8 

Anmäla/inte anmäla 
dödsbo till Skatteverket 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

20 kap. 8 
§ ÄB 

 



18
9 

Beslut att ordna 
gravsättning 

Enhetschef 5 kap. 2 
§ 
Begravni
ngslagen 

 

19
0 

Föranstalta/ 
ombesörja 
bouppteckning 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

20 kap 2 
§ 2 st 
ÄB 

 

19
1 

Beslut att överlämna 
förvaltning och 
avveckling till 
dödsbodelägare, 
allmänna arvsfonden 
och till god man för 
bortavarande 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

18 kap. 2 
§ ÄB, 
17 § 
Allmänn
a 
arvsfond
en, 11 
kap. 3 
FB 

 

 
 
Övrigt 
 
 Ärendetyp Delegat Lagrum Kommentar 
19
2 

Beslut om bistånd i 
form av förmedling av 
egna medel 

Myndighetsutövand
e tjänsteperson 

4 kap. 1 
§ SoL 

 

19
3 

Beslut om bistånd i 
form av hyresgaranti. 
Biståndet kan även 
omfatta ett utökat 
ansvar för lägenhetens 
skick. 

Enhetschef 4 kap. 1 
§ SoL 

 

19
4 

Begäran av utdrag ur 
belastnings- och 
misstankeregistren 

Myndighetsutövare 
inom sektor omsorg 

11 § 1 
st. 8 p. 
BRF 

 



19
5 

Anmälan till 
smittskyddsläkare 

Enhetschef 6 kap. 12 
§ 
Smitt-
skyddsla
gen 

 

19
6 

Besluta om färdtjänst Trafikplanerare §§ 6-9 
Färdtjän
stlagen 

 

19
7 

Besluta om 
riksfärdtjänst 

Trafikplanerare §§ 4-7 
Riksfärdt
jänstlage
n 
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