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INLEDNING 
Allmänt om delegering 
Delegering enligt kommunallagen innebär att man överför befogenheten att fatta beslut till någon annan.  
 
Delegering från fullmäktige till socialnämnden via reglemente 
Ytterst är det kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut på kommunens vägnar. Enda möjligheten till 
undantag från denna regel är när det framgår av lag eller förordning att annan ska fatta beslut, exempelvis har 
en kommuns socialnämnd rätt att fatta vissa beslut enligt socialtjänstlagen eller rektor enligt skolförordningen. 
I Härryda kommun utgör socialnämnden socialnämnd i lagens mening. 
 
Om kommunfullmäktige ska fatta samtliga beslut blir fullmäktigemötena tämligen ohanterliga. Kommunallagen 
(2017:725), KL, ger därför möjlighet att föra ned rätten att fatta beslut till nämnder (5 kap. 2 § KL). 
Socialnämnden är en sådan nämnd.  
 
Formellt sett delegerar fullmäktige ärendena och rätten att fatta beslut genom att upprätta reglementen för 
nämnderna. Socialnämndens rätt att fatta beslut (utöver det som framgår direkt av lag) framgår därmed av 
socialnämndens reglemente. 
 
Vissa beslut kan fullmäktige inte föra ned till nämnd, dessa anges i 5 kap. 1 och 2 §§ KL. Av lagtexten framgår 
att ärenden som anges i 5 kap. 1 § första stycket inte får delegeras till nämnderna. Inte heller kan nämnd 
besluta i de fall det i lagtext står att kommunfullmäktige fattar beslut (5 kap. 2 § KL). Följaktligen kan 
fullmäktige delegera ärenden om det i lagen står att kommunen ska fatta beslut, så länge det inte rör sig om 
sådana beslut som anges i 5 kap. 1 § KL. 
 
Delegering från socialnämnden via delegationsordning 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder kan i sin tur delegera rätten att fatta beslut i ärenden inom det egna 
verksamhetsområdet till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare samt till anställd hos kommunen, se 6 kap. 
37-40 §§ och 7 kap. 5-7 §§ KL. Möjligheten att delegera beslutanderätten är dock begränsad enligt 6 kap. 38 § 
KL samt annan lagstiftning.  
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder delegerar viss beslutanderätt bland annat genom att fastställa en 
delegationsordning. De beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas, se 6 kap. 37-40 §§ KL. 
 
Genom delegering kan fullmäktige, styrelsen och nämnderna avlastas rutinärenden. Av förarbeten till lagstift-
ningen framgår även att delegering bör ske för att öka de anställdas roll, förbättra servicen och effektiviteten.  
 
Rätten att delegera får inte utnyttjas på ett sätt som kan rubba styrelsens och nämndernas övergripande 
ansvar för verksamheterna. 
 
Vilka kommunala beslut som är möjliga att delegera 
Vilka ärenden och beslut som är möjliga att delegera kan åskådliggöras enligt följande: 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE Befogenhet att fatta beslut inom den kommunala kompetensen. 
Delegerar bland annat genom att fatta beslut om reglementen. Får inte delegera 
beslut som faller inom 5 kap. 1 § KL eller beslut som fullmäktige enligt lag eller 
förordning uttryckligen ska fatta beslut om.  

NÄMND Befogenhetsområdet anges främst i nämndens reglemente samt lagstiftning 
inom verksamhetsområdet. Delegerar vanligtvis genom att fatta beslut om 
delegationsordning. 
Får inte delegera beslut som träffas av delegationsförbudet i 6 kap. 38 § KL eller 
om det följer ett delegationsförbud av annan författning, såsom 
speciallagstiftning  
Beslut som utgör ren verkställighet eller förberedande åtgärd delegeras dock 
inte.  
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FÖRVALTNINGSCHEF Befogenhet framgår av delegationsordningen. Har rätt att vidarebefordra om 
detta framgår av delegationsordningen. I Härryda kommun är det kommun-
direktör som är förvaltningschef. 

 
Delegering eller ren verkställighet/förberedande åtgärder 
Beslut efter delegation i kommunallagens mening ska skiljas från rent verkställande eller förberedande 
åtgärder och beslut fattade med stöd av ställningsfullmakt. 
 
Gränsen mellan delegation och ren verkställighet/förberedande åtgärder är svår att fastställa. Med 
delegeringsbeslut brukar avses att det föreligger alternativa lösningar samt att beslutsfattaren måste göra vissa 
överväganden och bedömningar. Vidare bör man beakta om det från allmänhetens synvinkel är angeläget att 
kunna överklaga beslutet. Beslut av rent verkställande art eller förberedande åtgärder betraktas däremot inte 
som beslut i lagens mening, och därmed finns det inga beslut att delegera formellt sett. Det kan till exempel 
röra sig om debitering av avgift enligt en fastställd taxa. Rätten för anställda att fatta denna typ av verkställig-
hetsbeslut eller om förberedande åtgärder grundar sig på den arbetsfördelning mellan förtroendevalda och 
anställda som måste finnas för att verksamheten ska fungera. Beslut som kategoriseras som ren verkställighet 
eller förberedande åtgärder kan inte överklagas. 
 
Ställningsfullmakt 
Ställningsfullmakt innebär att det med anställningen följer en behörighet att företa rättshandlingar med 
bindande verkan för huvudmannens räkning. 
 

Utdrag ur Kommunallagen 
Fullmäktiges uppgifter 
5 kap. 1 §  
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller regionen, främst 
1) mål och riktlinjer för verksamheten, 
2) budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
3) nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
4) val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
5) val av revisorer  
6) grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
7) årsredovisning och ansvarsfrihet, 
8) folkomröstning i kommunen eller regionen, och 
9) extra val till fullmäktige. 
 
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar. 
 
5 kap. 2 §  
Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av 
fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.  
 
Delegering av ärenden  
6 kap. 37 §  
En nämnd får delegera beslutanderätten till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en 
automatiserad beslutsfunktion i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt 
en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§. 
 
6 kap. 38 §  
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller 

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

2)  framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 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, 
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4)  ärende som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 

5)  ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 
 
Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion när det gäller 
1)  ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap, 
2)  ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas, 
3)  ärenden om upphandling, eller 
4)  ärenden om valfrihetssystem. 
 
6 kap. 39 § och 40 §§ andra stycket 
En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut 
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 
6 kap. 40 § första stycket 
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet inte får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap.  

 
7 kap. 5 §  
En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller regionen att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §.  
 
7 kap. 6 §  
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta 
beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen 
eller regionen att fatta beslutet.  
 
7 kap. 7 §  
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden ställa upp 
villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, 
innan beslutet fattas.  
 
Nämnden får också besluta att en annan anställd får fatta beslut endast om företrädare för brukarna har 
tillstyrkt beslutet.  
 
7 kap. 8 §  
Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap.  
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Socialnämndens delegationsordning  
Socialnämndens uppdrag och rätt att fatta beslut på kommunens vägnar framgår av reglementet för 
socialnämnden. Av reglementet följer att socialnämnden har det politiska ansvaret för socialtjänst samt stöd 
och hjälp till individer och grupper. Socialnämnden är även kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag 
(1944:475) om arbetslöshetsnämnd samt ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder och är huvudman enligt 
skollagen (2010:800) gällande vuxenutbildning. Därutöver får socialnämnden fatta beslut som framgår direkt i 
lag, inom det av fullmäktige tilldelade verksamhetsområdet, vilket till exempel är fallet när det i lag anges att 
socialnämnden ska fatta vissa beslut.  
 
Delegationsförbud 
Utöver vad som angetts angående de begränsningar som följer av kommunallagen när det gäller en nämnds 
möjlighet att delegera beslutanderätt finns motsvarande begränsningar i annan lagstiftning. Sådana begräns-
ningar följer av socialtjänstlagen (2001:453), SoL. I 10 kap. 5 § SoL har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl 
undantagit vissa beslut från delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa 
frågor. Därutöver följer det av rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen att vissa LVU-ärenden omfattas av 
delegationsförbudet i 6 kap. 38 § KL.  
Delegationsförbudet gäller exempelvis följande beslut/ärenden:  

• Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning, 2 kap. 3 § föräldrabalken, FB  
• Beslut om nedläggning av faderskapsutredning, 2 kap. 7 och 9 §§ FB  
• Beslut att inte påbörja faderskapsutredning, 2 kap. 9 § 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 eller begränsning av möjligheterna för en person som har sitt hem inom kommunen att i  

hemmet ta emot andras barn, 5 kap. 2 § SoL  
• Framställan om att barnbidrag ska betalas ut till den andra föräldern, någon annan lämplig person  

eller nämnden, 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken, SFB.  
• Framställan om att underhållsstöd ska betalas ut till någon annan lämplig person eller till nämnden, 18  

kap. 19 § SFB 
• Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare och föräldrar med umgängesrätt ska utövas,  

14 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
• Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare, 14 § LVU 
 
Vidare ska beslutanderätt om avstängning av elev i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 
enligt 5 kap. 17–20 §§ skollagen (2010:800) inte delegeras i den mån det anges att besluten ska fattas av 
huvudmannen. Detta med hänsyn till ärendena kan anses innefatta myndighetsutövning mot enskild av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 6 kap. 38 § 3 KL.  
 
Därutöver finns det begränsningar när det gäller delegation till tjänstepersoner. Bland annat följer av 10 kap. 4 
och 5 §§ SoL att vissa ärenden inte kan delegeras till tjänstepersoner. När det framgår i lag att ett ärende inte 
kan delegeras till tjänstepersoner och i de fall socialnämnden bedömer att beslut ska fattas av utskott är det 
angivet vid delegationspunkten att myndighetsutskottet är lägsta beslutsnivå.  
 
Beslut i brådskande ärenden 
Socialnämndens uppdrag avseende beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas enligt 6 kap. 39 § KL anges i punkt 8 allmänna bestämmelser för socialnämndens 
delegationsordning.  
 
Anmälan av beslut 
Beslut som är fattade med stöd av delegation ska anmälas i enlighet med punkt 13–16 i allmänna 
bestämmelser för socialnämndens delegationsordning. 
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Delegater 

KD* Kommundirektör – i denna egenskap som förvaltningschef 

SN ordf. Socialnämndens ordförande 

SN förste vice ordf. Socialnämndens förste vice ordförande     

SCH  Sektorschef 

VCH  Verksamhetschef 

AC Administrativ chef 

ECH Enhetschef 

PCH Planeringschef 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

HL Handläggare 

Socsekr Socialsekreterare (social-, familjehems-, mottagnings-, familjerätts-, 
integrationssekreterare, integrationshandläggare) 

1:e Socsekr Förste socialsekreterare 

Socsekr SJ 
Socsekr P 
ECH P 
MS P 
AvdCH P 
FCH P 

Socialsekreterare Socialjouren Göteborg 
Socialsekreterare familjerättsenheten Partille kommun 
Enhetschef familjerättsenheten Partille kommun 
Metodstödjare familjerättsenheten Partille kommun 
Avdelningschef familjerättsenheten Partille kommun 
Förvaltningschef familjerättsenheten Partille kommun 

MHL Metodhandledare 

SAS Socialt ansvarig samordnare 

SVL Servicevägledare, sektorn för teknik och förvaltningsstöd 

 Säkerhetschef 

 Kommunjurist 

 Assistent, SOC 

BO-ADM Bostadsadministratör, handläggarenheten SOC 

AHL 
 
ECH M 
MHL M 
HL M  

Avgiftshandläggare  
 
Enhetschef Mölndals stad 
Metodhandledare Mölndals stad 
Handläggare Mölndals stad 

 
   
 
*Kommundirektören är förvaltningschef.  
T.f. kommundirektör är också t.f. förvaltningschef 
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Allmänna bestämmelser för socialnämndens delegationsordning  

Gemensamma allmänna bestämmelser 
1)  Frågor av principiell eller prejudicerande natur eller annars av slag som anges i 6 kap. 38 § och 7 kap. 5 

§ KL ska underställas socialnämnden. 

2)  Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för av socialnämnden antagen budget eller 
kostnadskalkyl för visst projekt. Detta gäller dock inte i individärenden där rättigheten till en viss insats 
följer av lag. 

3)  Beslut i andra ärenden, som till art och betydelse är jämförbara med nedan angivna, får fattas av 
samma delegat. 

4)  Delegat är behörig att ingå de avtal som har direkt samband med utövandet av den delegerade 
beslutanderätten om inte annat sägs, vilket även inbegriper rätten att ingå personuppgiftsbiträdes-
avtal (PUB-avtal). 

5)  Delegerad beslutanderätt får inte utnyttjas om delegaten är jävig, 6 kap. 28 § och 7 kap. 4 § KL. Jäv ska 
anmälas till närmaste högre chef. 

 
Delegerad beslutanderätt 

6)  Med tillämpning av 6 kap. 37 § KL delegeras beslutanderätten till myndighetsutskottet i individärenden 
inom socialtjänstens och det offentliga utbildningsväsendets område där det råder delegationsförbud 
för tjänsteperson, till den del nämndens möjlighet att delegera inte begränsas i lag. Delegationen 
framgår av delegationsordningen.  

7)  Med tillämpning av 6 kap. 37 § KL delegeras beslutanderätten till ordföranden enligt vad som följer av 
delegationsordningen. 

8)  Med tillämpning av 6 kap. 39 § KL delegeras till ordföranden eller vid förfall för honom/henne till förste 
vice ordföranden att besluta på socialnämndens vägnar i ärenden (dock inte i individärenden), som är 
så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. När det gäller beslut i brådskande 
individärenden delegerar socialnämnden sådan beslutanderätt genom ett separat uppdrag. 

9)  Med tillämpning av 7 kap. 5 § KL delegeras beslutanderätten till förvaltningschefen i verksamhets-
övergripande ärenden i den mån de ska fattas på tjänstemannanivå. Förvaltningschef äger rätt att till 
annan av kommunens tjänstepersoner vidaredelegera denna beslutanderätt enligt 7 kap. 6 § KL. 

10)  Med tillämpning av 7 kap. 5 § KL delegeras beslutanderätten i övrigt till tjänstepersoner enligt vad som 
följer av delegationsordningen. 

11)  Viss beslutanderätt inom SoL, LVU och LVM som enligt 7 kap. 5 § KL delegeras till tjänstepersoner inom 
Härryda kommun delegeras också till tjänstepersoner inom Socialjouren i Göteborgs Stad. 
Delegationen avser socialtjänstjour vardagar utanför kontorstid, veckoslut, helgdagar eller andra tider 
som avtalats. Den avtalade socialtjänstjouren omfattar inte hemtjänstärenden eller 
familjerättsärenden. Delegationen framgår av delegationsordningen. 

12)  Viss beslutanderätt delegeras enligt 7 kap. 5 § KL till tjänstepersoner inom familjerättsenheten i Partille 
kommun och enheten för ekonomiskt bistånd i Mölndals stad enligt samverkansavtal. Delegationen 
framgår av delegationsordningen. 

 
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation 

13)  Beslut som ordföranden eller en annan ledamot fattat i brådskande ärenden med stöd av 6 kap. 39 § 
KL ska anmälas vid socialnämndens nästa sammanträde. 

14)  Beslut i individärenden som tjänsteperson fattat med stöd av 7 kap. 5 § KL ska anmälas vid 
myndighetsutskottets ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över beslutade 
ärenden. För löpande ärenden av mängdkaraktär kan anmälan samlas till två tillfällen per termin. 

15)  Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation enligt 7 kap. 6 § KL ska anmälas vid socialnämndens 
ordinarie nästkommande sammanträde. 

16)  Beslut som tjänsteperson fattat med stöd av delegation enligt 7 kap. 5 och 6 §§ KL ska anmälas vid 
socialnämndens ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över beslutade 
ärenden. För löpande ärenden av mängdkaraktär kan anmälan samlas till två tillfällen per termin. 
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Ersättare för delegat 

17)  Vid förfall för ordföranden får förste vice ordföranden inträda som delegat. Med förfall avses såväl 
frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel när det 
föreligger jäv. 

18)  Vid förfall för förvaltningschef får tillförordnad förvaltningschef inträda som delegat. Med förfall avses 
såväl frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel 
när det föreligger jäv. 

19)  Vid förfall för delegat i övrigt träder i första hand tillförordnad eller vikarie in som delegat om inte 
annat anges. Om inte tillförordnad eller vikarie är utsedd, eller om även den personen har förfall och 
beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av vidaredelegatens närmaste chef, om inget annat anges 
under respektive punkt. Om även denne chef är frånvarande beslutar dennes närmsta överordnade. 
Med förfall avses såväl frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad 
beslutanderätt, till exempel när det föreligger jäv. 

I de fall det i lag eller annan författning ställs krav på viss kompetens eller utbildning får endast den 
som uppfyller dessa krav besluta i ärendet. 

 
Generell begränsning av delegation inom socialtjänstens område 

20)  Rätten att fatta beslut med stöd av delegationsförteckningen gäller endast efter tre månaders 
anställning eller särskild prövning vad avser beslut enligt SoL, LVU, LVM, LSS och LMA.  

 
 

Förkortningar, lagar och övrigt 
BEO  Barn- och elevombudet 
BF  Barn och Familj, Sektorn för socialtjänst 
DO  Diskrimineringsombudsmannen 
FS  Funktionsstöd, Sektorn för socialtjänst 
HB  Hälsa och Bistånd, Sektorn för socialtjänst 
HF  Härryda Framtid, Sektorn för socialtjänst 
IVO   Inspektionen för vård och omsorg 
MyndUtskott  Myndighetsutskottet 
SKR   Sveriges Kommuner och Regioner 
SN   Socialnämnden 
VO  Vård och Omsorg, Sektorn för socialtjänst 
 
  Begravningslag (1990:114) 
BrB   Brottsbalk (1962:700) 
DL  Diskrimineringslag (2008:567) 
FOL  Folkbokföringslag (1991:481) 
FB   Föräldrabalk (1949:381) 
FL   Förvaltningslag (2017:900) 
HSL   Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
KL  Kommunallag (2017:725) 
KörkF  Körkortsförordning (1998:980) 
  Lag (2015:417) om arv i internationella situationer 
Lgeb  Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 
  Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 
LMA  Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
LSS   Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LUL   Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM   Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
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LVU   Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
LOfB  Lag (1996:1620) om offentligt biträde 
LOU  Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
  Lag (2016:1013) om personnamn 
  Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från  
  välfärdssystemen 
OSL  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
  Passlag (1978:302) 
PSL   Patientsäkerhetslag (2010:659) 
Sf   Skolförordning (2011:185) 
SFB  Socialförsäkringsbalk (2010:110) 
SkolL   Skollag (2010:800) 
SoL   Socialtjänstlag (2001:453) 
SoF  Socialtjänstförordning (2001:937) 
TF  Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
UtlL  Utlänningslag (2005:716) 
ÄB   Ärvdabalk (1958:637) 
ÄktB  Äktenskapsbalk (1987:230) 
   
 
pbb  Prisbasbelopp 
 
Benämningen ”allmän domstol” avser att omfatta allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol. 
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Med tillämpning av 6 kap. 37 § samt 7 kap. 5 och 6 §§ KL delegeras följande ärenden i 
enlighet med nedan angivna anvisningar. 

VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE DELEGATIONSÄRENDEN 

1 Organisationsförändringar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

1.1  Organisations-
förändringar inom 
förvaltningen 

 KD*  Dock ej organisations-
förändringar som faller 
inom 5 kap. 1§, 6 kap. 
38 § KL 

   

         
1.2  Organisations-

förändringar inom 
sektorerna  

 KD*  Dock ej organisations- 
förändringar som faller 
inom 5 kap. 1§, 6 kap. 
38 § KL 

VCH 
ECH 

 Efter samråd med 
SCH. Dock ej 
organisations- 
förändringar som 
faller inom 5 kap.  
1 §, 6 kap. 38 § KL 

         
 

2 Ekonomi 
Delegationen under punkterna 2.1-2 och 2.4 gäller under förutsättning att lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, inte 
ska tillämpas. Om LOU är tillämplig ligger frågan inom kommunstyrelsens behörighetsområde.   

 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

2.1  Inköp, inkl. 
direktupphandling, 
inom budget och val 
av leverantör  
(belopp per år och 
avtal)   

       

2.1.1 ≥ 2 ppb < 50 pbb  KD*   UCH EKCH  

         

2.2  Inköp, inkl. 
direktupphandling, 
inom budget och val 
av leverantör 
sektorsspecifikt  
(belopp per år och 
avtal) 

       

2.2.1 ≥ 2 pbb < 10 pbb  KD*   Besluts-
attestant 

  

2.2.2 ≥ 2 pbb < 20 pbb  KD*   VCH   

2.2.3 ≥ 2 pbb < 50 pbb  KD*   SCH   

         

2.3  Överskridande av 
investeringsanslag 
med maximalt 10 %, 
inom ramen för 
sektorns 
sammanlagda 
investeringsbudget 
för innevarande år 

 KD*   SCH   

         



 

Innehållsförteckning  13 

 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

2.4  Tilldelning av kontrakt 
som grundar sig på 
ramavtal  
(gäller även vid 
förnyad 
konkurrensutsättning) 
(belopp per år och 
avtal) 

       

2.4.1 ≥ 2 pbb < 10 pbb  KD*   ECH   

2.4.2 ≥ 2 pbb < 20 pbb  KD*   VCH   

2.4.3 ≥ 2 pbb < 50 pbb  KD*   SCH UCH  

2.4.4 ≥ 2 pbb < 100 pbb  KD*      

         

2.5  Utse 
beslutsattestanter 

 KD*   SCH   

         

2.6  Bevilja handkassa  KD*   SCH 
 

AC SOC  

         
2.7  Skadestånd och 

annan ersättning 
       

2.7.1 ≥ 5000 kr < 6 pbb  KD*      

2.7.2 ≥ 5000 kr < 4 pbb  KD*   VCH   

         
2.8  Avstängning m.m. 

från service vid 
utebliven betalning 
från kund 

 KD*   VCH  Enligt resp. 
verksamhets 
rutiner och 
riktlinjer  

         

2.9  Avskrivning av 
fordran 

       

2.9.1 ≥ 5000 kr < 4 pbb  KD*      

2.9.2 ≥ 5000 kr < 2 pbb om 
fordran inte är 
bokföringsmässigt helt 
avskriven 

 KD*   VCH   

2.9.3 ≥ 5000 kr < 2 pbb om 
fordran är 
bokföringsmässigt helt 
avskriven 

 KD*   EKCH   
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3 Allmänna handlingar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

3.1  Beslut om att inte 
lämna ut handlingar 
(helt eller delvis) samt 
uppställande av 
förbehåll vid 
utlämnande 

2 kap. 
15-20 §§ 
TF samt 
6 kap. 3 
§ och 10 
kap. 14 
§ OSL 

KD* Kommun-
jurist 

 VCH 
AvdCH P 
ECH M 

 VCH/AvdCH för 
resp. 
verksamhet  

         

 

4 Förvaltningslagen och besvärsärenden 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

4.1  Beslut om att avslå 
begäran om att ärende 
ska avgöras 

12 § FL KD*   Chef till 
delegat som 
ska avgöra 
ärendet 

  

         
4.2  Rättelse av skrivfel 

och liknande 
36 § FL KD*   Delegat som 

beslutat i 
ärendet 

  

         
4.3  Beslut om att inleda 

rättegång, till den del 
inte annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   SCH   

         
4.4  Beslut om att över-

klaga dom eller beslut 
samt begära ompröv-
ning, till den del inte 
annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   SCH  Om tvistbeloppet 
understiger 5 
pbb och frågan 
ej är av 
principiell 
beskaffenhet 

         
4.5  Beslut om att utse 

ombud för SN i 
ärenden eller mål vid 
allmän domstol eller 
allmän 
förvaltningsdomstol 

 KD*   SCH   

         
4.6  Avvisande av för sent 

inkommet 
överklagande 

45 § FL KD*   Delegat som 
beslutat i 
ärendet 
 
1:e socsekr 
BF 
ECH HB 
ECH HF 
ECH P  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
I ärenden 
beslutade av 
myndighets-
utskott eller 
socialnämnd 

         
4.7  Omprövning av 

tidigare beslut 
37-39 
och 46 
§§ FL 

KD*   Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 Efter samråd med 
överordnad chef 
(dock inte vid 
individärenden). 
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 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

Gäller så länge 
överklagandet och 
övriga handlingar 
inte har 
överlämnats till 
den högre instans 
som ska pröva 
överklagandet. 
Överklagat beslut 
och omprövnings-
beslut ska 
därefter 
överlämnas till 
överprövnings-
instansen. 

         
4.8  Avvisande av ombud 

eller biträde 
14 § FL KD*   VCH BF 

VCH HB 
VCH HF 
VCH FS 
VCH VO 
AvdCH P 

 Efter samråd 
med 
kommunjurist 

         
4.9  Yttrande till 

förvaltningsdomstol 
över överklagade 
beslut (med undantag 
av yttranden i ärenden 
som omfattas av 6 
kap. 38 § KL) 

 KD*   Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

  

          
 

5 Yttrande 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

5.1  Avge yttrande (med 
undantag av yttranden 
i ärenden som 
omfattas av 6 kap. 38 
§ KL) 

45 § FL KD*      

         
 

6 Avtal 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

6.1  Träffa avtal till den del 
detta ingår i SN:s 
behörighetsområde 

 KD*  Under förutsättning att 
rätten att träffa avtal ej: 
a) Strider mot 5 kap. 1 
§ eller 6 kap. 38 § KL 
b) Följer särskilt av 
befattningsbeskrivning el. 
liknande  
c) överstiger 50 pbb 

   

         
6.2  Träffa avtal inom 

sektorns verksam-
hetsområde till den 
del detta ingår i SN:s 
behörighetsområde 

 KD*   SCH  Under förutsättning att 
rätten att träffa avtal ej: 
a) Strider mot 5 kap.  
1 § eller 6 kap. 38 § 
KL 
b) Följer särskilt av 
befattningsbeskrivning  
el. liknande  
c) överstiger  
50 pbb 
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7 Övrigt 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

7.1  Beslut i övriga ärenden 
som till art och omfatt-
ning är av samma 
betydelse som ovan 
delegerade frågor 

 KD*      

         
7.2  Representation av 

större omfattning 
inom socialnämnden 

 SN ordf. SN förste 
vice ordf. 

   Policy för 
representation, 
antagen av 
kommunfullmäktig
e, 2020-06-15, § 
132, ska beaktas.  

         
7.3  Resor utomlands för 

förtroendevalda inom 
socialnämnden 

 SN ordf. SN förste 
vice ordf. 

    

         
7.4  Beslut om bidrag till 

sociala ideella 
organisationer 

 KD*   SCH   

         
7.5  Vidta nödvändiga 

åtgärder i akuta 
situationer som 
innebär trängande 
fara för människors 
liv och hälsa samt 
skada på egendom av 
stort ekonomiskt 
värde, vars beslut inte 
kan anstå och som 
syftar till att förhindra 
eller begränsa 
skadornas omfattning 

 KD*   TIB Säkerhets-
chef 

 

         
 

Gemensamt – Handläggning och övrigt inom socialtjänstens individärenden 

8 Socialtjänstlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

8.1  Beslut om framställan till annan kommun 
om överflyttning av ärende 

2a kap. 10 § SoL 1:e Socsekr BF 
MHL HB 
MS P 
ECH M 

 
 
 
 

     
8.2  Beslut om mottagande av ärende från 

annan kommun 
2a kap. 10 § SoL ECH BF 

ECH HB 
ECH P 
ECH M 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

 
8.3  

Ansökan till IVO om överflyttning av 
ärende till annan kommun 

2a kap. 11 § SoL ECH BF 
ECH HB 
AvdCH P 
ECH M 

 

     
8.4  Yttrande till IVO angående överflyttning 

av ärende 
 ECH BF 

ECH HB 
ECH M 

 
 
 

     
8.5  Beslut om att inleda utredning, till den del 

inte annat följer av övrig bestämmelse i 
delegationsordningen 

11 kap. 1 § SoL Socsekr BF 
Socsekr HF 
Socsekr HB 
HL HB 

 

     
8.6  Beslut om att inte inleda utredning samt 

att inledd utredning ska avslutas, till den 
del inte annat följer av övrig bestämmelse 
i delegationsordningen 

11 kap. 1 § SoL Socsekr HF 
MHL HB 
Vuxenenheten 
HL HB 
Socsekr BF 

 
 
 
 
 
 
 

     
8.7  Beslut om att utredning inte ska 

föranleda någon åtgärd, till den del inte 
annat följer av övrig bestämmelse i 
delegationsordningen 

11 kap. 1 § SoL Socsekr HF 
ECH HB 
HL HB 
Handläggaren
heten 
Socsekr BF 

 
 
 
 
 
 
 

     
8.8  Beslut om förlängning av utredningstiden 11 kap. 2 § 2 st 

SoL 
ECH BF 
ECH HF 
ECH P 

 

     
8.9  Beslut om att avslå ansökan om bistånd  Samma delegat 

som har rätt att 
bevilja ansökan 

Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden, eller som hör till 
socialnämndens ansvarsområde 

     
8.10  Utseende av ombud och utställande av 

fullmakt till ombud att företräda SN i 
individärenden i allmän domstol, utom 
högsta instans 

10 kap. 2 § SoL VCH 
AvdCH 

Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden 

     

8.11  Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans, och i samband därmed begära 
inhibition, avseende: 

10 kap. 2 § SoL  Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller författning ankommer på 
socialnämnden 

 I ärenden beslutade av myndighetsutskottet  MyndUtskott  

 I ärende om ekonomiskt bistånd jml 4 kap. 1 
och 3 §§ SoL 

 ECH BF 
ECH HF 
ECH M 

Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 I ärende om bistånd för livsföring i övrigt, jml 
4 kap. 1 och 2 §§ SoL, med undantag för 
ärenden om särskilt boende där sökanden är 
över 90 år 

 ECH BF 
ECH HF 
ECH HB 

Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 I ärende om särskilt boende där sökanden är 
över 90 år 

 MyndUtskott  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

 Ärende om insats jml LSS  ECH HB Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 I övriga ärenden beslutade av tjänsteperson  VCH 
AvdCH P 

 

     

8.12  Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans, avseende: 

10 kap. 2 § SoL   

 Återkrav av beviljat ekonomiskt bistånd, jml 
9 kap. 1 och 2 §§ SoL 

9 kap. 3 § SoL MyndUtskott  

 Kostnader, jml 8 kap. 1 § 1 och 2 st SoL 9 kap. 3 § SoL MyndUtskott  

     

8.13  Yttrande till allmän domstol i ärende eller 
mål som överklagats av den enskilde 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden, eller som hör till 
socialnämndens ansvarsområde 

     

8.14  Beslut om polisanmälan vid misstänkt 
brott i form av: 

12 kap. 10 § SoL  Sekretessbrytande regler i 10 kap. 
OSL 

 Vissa brott riktade mot någon som inte har 
fyllt 18 år 

 ECH BF 
ECH HF 
ECH P 

BrB 3,4 och 6 kap. och lagen 
(1982:316) med förbud om 
könsstympning av kvinnor 

 Bidragsbedrägeri  ECH BF 
ECH HF 
ECH M 

6 § bidragsbrottslagen (2007:612) 

 I övriga individärenden  VCH BF 
VCH FS 
VCH HB 
VCH HF 
VCH VO 
AvdCH P 

 

     

8.15  Anmälan till IVO om allvarligt 
missförhållande eller påtaglig risk för ett 
allvarligt missförhållande, enligt lex 
Sarah 

14 kap. 7 § SoL SAS 
 
 
 
AvdCH P 
ECH M 

Ersättare är VCH för berörd 
verksamhet 
 
 
 
ECH kvalitet och utveckling  

     

 
9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

9.1  Beslut om att avslå ansökan om insats  Samma 
delegat som 
har rätt att 
bevilja 
ansökan 

 

     
9.2  Anmälan till överförmyndare om behov av 

hjälp från god man, förvaltare eller 
förmyndare 
 

15 § 6 LSS HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 

Avser person som omfattas av 1 § LSS 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

9.3  Anmälan till överförmyndare om 
upphörande av godman-, förvaltar- samt 
förmyndarskap 

15 § 6 LSS HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 

Avser person som omfattas av 1 § LSS 

     
9.4  Anmälan till IVO om allvarligt 

missförhållande eller påtaglig risk för 
allvarligt missförhållande, enligt lex 
Sarah 

24 f § LSS SAS Ersättare är VCH för berörd 
verksamhet 
 

     
 

10 Socialtjänstförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

10.1  Anmälan till överförmyndare om behov av 
hjälp från god man, eller förvaltare  

5 kap. 3 § 1 SoF HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 
Socsekr HB 
Socsekr P 

 

     
10.2  Anmälan till överförmyndare om att 

någon inte längre bör ha förvaltare 
5 kap. 3 § 2 SoF HL HB 

Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 
Socsekr HB 
Socsekr P 

 

     
10.3  Anmälan till överförmyndare om 

förhållanden talar för att en förälder inte 
kommer förvalta sitt barns egendom på 
ett betryggande sätt 

5 kap. 3 § 3 SoF ECH BF 
ECH FS 
ECH HF 
ECH HB 
Socsekr P 

 

     

 
11 Föräldrabalken 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

11.1  Yttrande till allmän domstol i ärende om 
anordnande av godmanskap eller 
förvaltarskap samt till överförmyndare vid 
förordnande av god man eller förvaltare 

11 kap. 16 § 2 st 
FB 

Socsekr HB 
HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 

 

     
11.2  Beslut om att vidta åtgärd till stöd för 

barnet, vid endast den ene vårdnads-
havarens samtycke 

6 kap. 13 a § FB MyndUtskott  
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12 Lagen om offentligt biträde 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

12.1  Ansökan samt yttrande om behov av 
offentligt biträde 

3 § LOfB Socsekr BF 
Socsekr HB 
Socsekr P 

 

     
 

13 Körkortsförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

13.1  Yttrande till Transportstyrelsen 3 kap. 8 § KörkF Socsekr BF 
Socsekr HF 
Socsekr HB 

 

     
13.2  Yttrande till Transportstyrelsen 5 kap. 2 § KörkF Socsekr BF 

Socsekr HF 
Socsekr HB 

 

     
 

14 Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

14.1  Beslut om hel eller delvis nedsättning av 
dagersättning 

10 § LMA Socsekr HF  

     
14.2  Beslut om bistånd till dagersättning 17 § LMA Socsekr HF Kommunens skyldigheter framgår av 3 

a § andra och tredje stycket LMA 
 
Dagersättning beräknas enligt 6 § 
förordning (1994:361) om mottagande 
av asylsökande m.fl. 

     
14.3  Beslut om bistånd i form av logi 14 § LMA Socsekr HF Kommunens skyldigheter framgår av 3 

a § tredje stycket LMA 

     
14.4  Beslut om bistånd i form av särskilt 

bidrag 
18 § LMA Socsekr HF Kommunens skyldigheter framgår av 3 

a § andra och tredje stycket LMA 
 
Särskilt bidrag lämnas för sådana 
kostnader som framgår av 7 § 
förordning (1994:361) om mottagande 
av asylsökande m.fl. 

     
 

15 Övrigt 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

15.1  Uthyrning av lägenhet för bostads-
ändamål i fastighet som ägs av 
kommunen 

 ECH BF 
ECH HF 
ECH HB 
ECH FS 
ECH VO 

Med avseende på enskilda med beslut 
enligt SoL eller LSS. Se även KS 
delegationsordning 

     



 

Innehållsförteckning  21 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

15.2  Underrättelse till myndighet eller 
organisation om det finns anledning att 
anta att en ekonomisk förmån eller ett 
ekonomiskt stöd har beslutats, betalats 
ut eller tillgodoräknats felaktigt eller med 
ett för högt belopp 

3 § lag (2008:206) 
om 
underrättelseskyldi
ghet vid felaktiga 
utbetalningar från 
välfärdssystemen 

ECH BF 
ECH HF 
ECH HB 
ECH FS 
ECH VO 
ECH P 

 

     
15.3  Underrättelse till Skatteverket om det kan 

antas att en uppgift i folkbokföringen om 
en person som är eller har varit 
folkbokförd är oriktig eller ofullständig 

32 c § FOL Socsekr BF 
Socsekr HF 
Socsekr HB 
HL HB 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr P 
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VERKSAMHETEN BARN OCH FAMILJ 
Barn och unga upp till 21 år 

16 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

16.1  Beslut om bistånd i form av öppna insatser, 
utan vårdnadshavarens samtycke, för barn 
som har fyllt 15 år, jml 3 kap. 6 a § 2 st SoL 

4 kap. 1 § SoL MyndUtskott  

     
16.2  Beslut om bistånd till insats i form av familje-

behandling/strukturerat öppenvårdsprogram  
4 kap. 1 § SoL Socsekr 

ECH 
I egen regi - i samråd med 1:e 
Socsekr 
I extern regi 

     
16.3  Beslut om bistånd till intern intensiv 

öppenvårdsbehandling 
4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 

ECH 
3+3 mån 
Utöver 6 mån 

     
16.4  Beslut om bistånd i form av 

säkerhetsplanering 
4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 6+6 mån – i samråd med 

säkerhetsteam 

     
16.5  Beslut om bistånd i form av stöd vid 

umgänge 
4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  

     
16.6  Beslut om bistånd i form av kontakt-

person/kontaktfamilj, jml 3 kap. 6 b § 1 st 
SoL, samt förordnande och entledigande 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  

     
16.7  Beslut om förordnande och entledigande av 

kontaktperson/kontaktfamilj 
3 kap. 6 b § SoL Socsekr Vid byte i pågående insats 

     
16.8  Beslut om bistånd i form av särskilt kvalifice-

rad kontaktperson, jml 3 kap. 6 b § 2 st SoL  
4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 

ECH 
I egen regi 
I extern regi 

     
16.9  Beslut om bistånd i form av stöd och 

avlastning 
4 kap. 1 § SoL ECH 70 dygn/år/sökande 

     
16.10  Beslut om bistånd i form av vård, 

placering/omplacering i familjehem, i hem för 
vård eller boende, i SiS-hem, jourhem, 
stödboende, samt i korttidsboende 

4 kap. 1 § SoL MyndUtskott 
 
 
 
ECH 
 

Bistånd i form av placering för unga i 
åldern 18–20 år i stödboende eller 
korttidsboende 
 
Bistånd i form av placering för unga i 
åldern 18-20 år i familjehem i egen 
regi 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

16.11  Beslut om bistånd i form av vård, tillfällig 
placering/omplacering 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  
 
 
1:e Socsekr 
 
 
ECH 
 
 
ECH 
 
ECH 
 
1:e Socsekr  
 
 
ECH 
 
 
1:e Socsekr 
 
 
ECH 

Jourfamilj ”egna avtalade”,  
max 4+2 mån 
 
Familjehem ”egna avtalade”,  
max 4+2 mån 
 
Familjehem ”konsulentstödda”,  
max 4+2 mån 
 
HVB-hem, max 4+2 mån 
 
SiS-hem, max 4+2 mån 
 
Stödboende ”egen regi”,  
max 4+2 mån 
 
Stödboende ”extern regi”,  
max 4+2 mån 
 
Korttidsboende ”egen regi”,  
max 4+2 mån 
 
Korttidsboende ”extern regi”,  
max 4+2 mån 
 

     
16.12  Beslut om bistånd åt nyplacerade i familje-

hem i form av basgarderob, basutrustning 
samt övrig utrustning 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
1:e Socsekr 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

16.13  Beslut om bistånd åt placerade i familjehem i 
form av särskild utrustning varierande över 
tid, samt bistånd i form av ekonomiskt stöd 
för övriga omkostnader 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
 
 
1:e Socsekr 
 
 
ECH 

I egen regi - Enligt kommunens 
riktlinjer + 25 % av pbb 
 
I extern regi – Enligt kommunens 
riktlinjer + 25 % av pbb 
 
Utöver kommunens riktlinjer 

     
16.14  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt 

bistånd i samband med umgängesresor 
barn-föräldrar 

4 kap. 1 § SoL Socsekr  

     
16.15  Beslut om bistånd i form av tillfälligt boende 

med anledning av våld i nära relation 
4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 

ECH 
 
1:e Socsekr 
ECH 

I skyddat boende – max 2 veckor 
I skyddat boende – utöver 2 veckor 
 
I annat boende – max 2 veckor 
I annat boende – utöver 2 veckor 

     
16.16  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt stöd 

för omkostnader i samband med boende 
med anledning av våld i nära relation 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 
 

Upp till 25 % av pbb/år/sökande 
Utöver 25 % av pbb/år/sökande 

     
16.17  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt stöd 

för omkostnader i samband med boende i 
HVB, SiS-hem eller stödboende 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 

Upp till 25 % av pbb/år/sökande 
Utöver 25 % av pbb/år/sökande 

     
16.18  Beslut om bistånd i form av samtalsstöd 

med anledning av våld i nära relation 
4 kap. 1 § SoL Socsekr 

1:e Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi – upp till 25 % av pbb 
I extern regi – utöver 25 % av pbb 

     
16.19  Beslut om bistånd i form av kommunalt 

kontrakt till lägenhet 
4 kap. 1 § SoL ECH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

16.20  Beslut om upphörande av bistånd i förtid 4 kap. 1 § SoL ECH  

     
16.21  Utse handledare, upprätta arbetsplan för 

ungdom som dömts till ungdomstjänst, samt 
kontrollera att arbetsplanen följs 

5 kap. 1 b § SoL Socsekr  

     
16.22  Beslut om arvode och ersättning till familje-

hem samt upprättande av avtal 
6 kap. 6 b § SoL Socsekr 

 
 
ECH 

Förändringar inom befintligt avtal 
enligt SKR:srekommendationer 
 
Upprättande av avtal, samt 
förändringar inom befintligt avtal 
Utöver SKR:s rekommendationer 

     
16.23  Beslut om arvode och ersättning till kontakt-

person/kontaktfamilj jml 3 kap. 6 b § 1 st 
SoL,  

 Socsekr 
ECH 

Enligt SKR:s rekommendationer 
Utöver SKR:s rekommendationer 

     
16.24  Medgivande att ta emot ett barn för 

stadigvarande vård och fostran 
6 kap. 6 § SoL MyndUtskott  

     
16.25  Godkännande av jourhem 6 kap. 6 § SoL MyndUtskott  

     
16.26  Övervägande om vård i annat hem än det 

egna fortfarande behövs 
6 kap. 8 § 1 st 
SoL 

MyndUtskott  

     
16.27  Övervägande om det finns skäl att ansöka 

om flyttningsförbud 
6 kap. 8a § SoL MyndUtskott Endast övervägande. Beslut att 

ansöka om flyttningsförbud tas enligt 
24 § LVU 

     
16.28  Särskilt övervägande om överflyttning av 

vårdnaden jml 6 kap. 8 § FB 
6 kap. 8b § SoL MyndUtskott Endast övervägande. Beslut att 

ansöka om vårdnadsöverflyttning tas 
av nämnd 

     
16.29  Beslut om arvode och ersättning till särskilt 

förordnade vårdnadshavare 
6 kap. 11 § SoL 1:e Socsekr 

ECH 
Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     
16.30  Godkännande av att en utländsk myndighet 

placerar ett barn i Sverige 
6 kap. 11 a § 
SoL 

MyndUtskott  

     
16.31  Beslut om placering av barn i utlandet 6 kap. 11 b § 

SoL 
MyndUtskott  

     
16.32  Beslut om ersättning i form av underhålls-

bidrag från föräldrar vars underåriga barn får 
omvårdnad i annat hem än det egna 

8 kap. 1 § 2 st 
SoL 

Socsekr Se även 6 kap. 2-4 §§ SoF 

     
16.33  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 

jml 8 kap. 1 § 2 st SoL 
9 kap. 4 § SoL ECH  

     
16.34  Beslut om uppföljning av ett barns situation 11 kap. 4 a och  

4 b §§ SoL 
1:e Socsekr  
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17 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

17.1  Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten 
om vård 

4 § LVU MyndUtskott  
 
 

     
17.2  Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § 1 st LVU 

 
6 § 2 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

17.3  Beslut om omedelbart omhändertagande för 
tillfällig vård för den som är under 18 år 

6 a § LVU 
 
 
6 a § 2 st jml 6 
§ 2 st LVU  

MyndUtskott 
 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

I ärenden då svensk domstol inte är 
behörig 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

17.4  Begäran om förlängd tid för ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 

8 § LVU ECH  

     

17.5  Beslut om upphörande av omedelbart 
omhändertagande 

9 § LVU 
 
6 kap. 39 § KL 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

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

11 § 1 st LVU 
 
11 § 3 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

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

11 § 2 st LVU 
 
11 § 3 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

17.8  Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden, i den mån beslutet inte är att 
hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socsekr  

     

17.9  Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs 

13 § 1 st LVU MyndUtskott  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

17.10  Prövning om vård med stöd av 3 § LVU ska 
upphöra 

13 § 2 st LVU MyndUtskott  

     

17.11  Övervägande om vårdnadsöverflyttning jml 
6 kap. 8 § FB 

13c § LVU MyndUtskott Enbart övervägande. Beslut att ansöka 
om vårdnadsöverflyttning ska tas av 
nämnd. 

     

17.12  Övervägande om det finns skäl att ansöka 
om flyttningsförbud 

13b § LVU MyndUtskott Endast övervägande. Beslut att ansöka 
om flyttningsförbud tas enligt 24 § LVU 

     

17.13  Övervägande av beslut jml 14 § 2 st 1 LVU 
om umgängesbegränsning fortfarande 
behövs 

14 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart när inga ändringar föreslås eller 
begärs av part 

     

17.14  Övervägande av beslut jml 14 § 2 st 2 LVU 
om hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart när inga ändringar föreslås eller 
begärs av part 

     

17.15  Beslut om att vården ska upphöra 21 § LVU MyndUtskott  

     

17.16  Beslut om regelbunden kontakt med en 
särskilt kvalificerad kontaktperson 

22 § 1 st 1 LVU MyndUtskott  

     

17.17  Beslut om att delta i behandling i öppna 
former 

22 § 1 st 2 LVU MyndUtskott  

     

17.18  Prövning om beslut jml 22 § 1 st 1 och 2 
LVU ska upphöra 

22 § 3 st LVU MyndUtskott  

     

17.19  Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om 
flyttningsförbud 

24 § LVU MyndUtskott  

     

17.20  Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § 1 st LVU MyndUtskott  

     

17.21  Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra 26 § 2 st LVU MyndUtskott  

     

17.22  Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st LVU 
 
27 § 2 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
17.23  Beslut om upphörande av tillfälligt 

flyttningsförbud 
30 § 2 st LVU 
 
6 kap. 39 § KL 

Myndutskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden 
förordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     

17.24  Beslut om ansökan hos förvaltnings-rätten 
om utreseförbud 

31 b § LVU  MyndUtskott  
 
 

     

17.25  Prövning om utreseförbud ska upphöra 31 c § LVU 
 

MyndUtskott  
 
 

     

17.26  Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU 
 

MyndUtskott  
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
 

     

17.27  Beslut om att tillfälligt utreseförbud ska 
upphöra 

31 g § 2 st LVU MyndUtskott  

     

17.28  Beslut om tillfälligt undantag från ett 
utreseförbud 

31 i § LVU MyndUtskott  

     

17.29  Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för läkarundersökningen 

32 § LVU ECH  

     

17.30  Beslut om att vårdnadshavare eller förälder 
ska uppmanas att lämna blod-, urin-, 
utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov 
inför umgänge 

32a § LVU MyndUtskott  

     

17.31  Beslut om att vårdnadshavare ska 
uppmanas att lämna blod-, urin-, 
utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov 
inför prövning av om vård enligt 2 § LVU 
ska fortsätta 

32b § LVU MyndUtskott  

     

17.32  Beslut om begäran om handräckning från 
polis för läkarundersökning 

43 § 1 st 1 LVU 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. 

Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

17.33  Beslut om begäran om handräckning från 
polis för genomförande av vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 1 st 2 LVU 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden 
förordnad 
ledamot 
eller 
tjänsteman 

Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
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18 Föräldrabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

18.1  Godkännande av 
faderskaps/föräldraskapsbekräftelse, så 
kallade okomplicerade utredningar 

1 kap. 4 § FB 
1 kap. 9 § FB 

SVL I ärenden där föräldrarna är sambor 
och ingen tvekan råder att barnet är 
deras gemensamma 

     
 

19 Lagen om god man för ensamkommande barn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

19.1  Ansöka om behov av god man, jml 2 §, hos 
överförmyndare 

3 § Lgeb Socsekr  

     
19.2  Väcka talan om eller anmälan om behov av 

särskilt förordnad vårdnadshavare hos 
allmän domstol 

10 § Lgeb Socsekr  

     
19.3  Beslut om ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare för ensamkommande barn 
 ECH  

     
 

20 Brottsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

20.1  Yttrande till allmän domstol gällande över-
lämnande till vård eller annan åtgärd 

32 kap. 1 § BrB 
 

MyndUtskott 
ECH  

Enligt LVU 
Enligt SoL 

     
 

21 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

21.1  Begäran hos polis om utredning av brott 31 § 2 st LUL ECH  

     
21.2  Beslut om framställan till åklagare om 

väckande av bevistalan 
38 § LUL ECH  

     

 
22 Äktenskapsbalken 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

22.1  Yttrande till åklagare i fråga om underårigs 
äktenskapsskillnad 

5 kap. 5 § 3 st 
ÄktB 

1:e Socsekr  

     
22.2  Lämna upplysningar på begäran från 

annan socialnämnd i fråga om underårigs 
äktenskapsskillnad 

5 kap. 5 § 3 st 
ÄktB 

Socsekr  
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23 Utlänningslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

23.1  Ansökan om tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd hos Migrationsverket, avseende 
barn placerade jml 6 kap. 11 a § SoL 

5 kap. 15 c § UtlL 1:e Socsekr  

     
23.2  Ansökan om permanent uppehållstillstånd 

hos Migrationsverket, avseende barn 
placerade jml 6 kap. 11 a § SoL 

5 kap. 16 b § UtlL MyndUtskott I de fall barnet beviljats 
tidsbegränsat uppehållstillstånd med 
stöd av 5 kap. 15 c § 

     
 

24 Passlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

24.1  Yttrande till passmyndighet om utfärdande 
av pass utan vårdnadshavares medgivande 

11 a § passlagen  Socsekr  

     
 

25 Socialtjänstförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

25.1  Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § 1 st SoF Socsekr  

     
 

26 Lagen om personnamn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

26.1  Yttrande avseende barns namnbyte 44–45 §§ lagen 
om personnamn 

Socsekr  

     
 

27 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

27.1  Yttrande till åklagarmyndighet eller 
förundersökningsledare 

10–12 §§ LUL 1:e Socsekr  

     

 
28 Folkbokföringslagen 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

28.1  Ansökan om skyddad folkbokföring 30 § FOL ECH För barn under 18 år som vårdas med 
stöd av 2 § LVU 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

28.2  Överklagande av Skatteverkets beslut 
avseende skyddad folkbokföring 

40 § FOL ECH  

     
28.3  Anmälan till Skatteverket om att skyddad 

folkbokföring inte längre behövs 
17 § FOL ECH  

     

 
29 Socialförsäkringsbalken 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

29.1  Framställan till Försäkringskassan om att 
barnbidrag ska utbetalas till 
familjehemsförälder  

106 kap. 6 § SFB Socsekr Framställan enligt 16 kap. 18 § SFB 
ska göras i nämnd 

     

 
30 Studiestödsförordningen 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

30.1  Framställan till Centrala 
studiestödsnämnden om att studiehjälp 
för omyndig ska betalas ut till 
socialnämnden eller någon annan 

33 § 2 st 
studiestödsförordn
ingen 

Socsekr  

     

 
 
VERKSAMHETEN HÄLSA OCH BISTÅND 
Vuxenenheten 

31 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

31.1  Beslut om bistånd i form av vård, placering 
i hem för vård eller boende, i skyddat 
boende, i familjehem 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 
MyndUtskott  

Upp till 4 veckor 
Upp till 3 mån 
Utöver 3 mån 

     

31.2  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt 
stöd för omkostnader i samband med 
placering i vårdboende 

4 kap. 1 § SoL MHL 
 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
 
Utöver 25 % av pbb 

     

31.3  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

31.4  Beslut om bistånd till insats i form av 
öppenvård 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

31.5  Beslut om bistånd i form av kontaktperson/ 
kontaktfamilj, jml 3 kap. 6 b § 1 st SoL, 
samt förordnande och entledigande 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

31.6  Beslut om bistånd i form av korttidsplats 
med inriktning psykiatri 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

31.7  Beslut om bistånd i form av boendestöd 4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

31.8  Beslut om bistånd i form av boende  4 kap. 1 § SoL ECH I bostad med särskild service,  
jml 5 kap. 7 § SoL 

     

31.9  Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson/kontaktfamilj  

3 kap. 6 b § SoL Socsekr Vid byte i pågående insats 

     

31.10  Beslut om bistånd i form av särskilt 
kvalificerad kontaktperson, jml 3 kap. 6 b § 
2 st SoL 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

31.11  Beslut om ersättning från den enskilde 
avseende uppehälle vid vård eller 
behandling 

8 kap. 1 § 1 st SoL ECH Se även 6 kap. 1 § SoF 

     

31.12  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
jml 8 kap. 1 § 1 st SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

     
 

32 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

32.1  Beslut om att inleda utredning  7 § LVM MHL  

     
32.2  Beslut om att inte inleda utredning eller att 

inledd utredning ska avslutas 
7 § LVM ECH  

     
32.3  Beslut om läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen 
9 § LVM Socsekr  

     
32.4  Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten 

om tvångsvård 
11 § LVM MyndUtskott  

     
32.5  Beslut om omedelbart omhändertagande 13 § 1 LVM 

 
13 § 2 LVM 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan, av 
nämnden, för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

32.6  Beslut om upphörande av omedelbart 
omhändertagande 

18 b § LVM 
 
6 kap. 39 § KL 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan, av 
nämnden, för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
32.7  Beslut om att begära polismyndighets hjälp 

för att föra missbrukare till 
läkarundersökning 

45 § 1 LVM Socsekr  

     
32.8  Beslut om att begära polismyndighets hjälp 

för att föra den enskilde till vårdinstitution 
45 § 2 LVM Socsekr  

     
32.9  Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM ECH  

     
 

33 Brottsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

33.1  Yttrande till allmän domstol vid prövning 
om överlämnande till vård 

31 kap. 2 § BrB ECH  

     
 

Handläggarenheten 
34 Socialtjänstlagen  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

34.1  Beslut om bistånd i form av hemtjänst-
insatser i ordinärt boende, omfattande 
omsorg, service och trygghet 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

34.2  Beslut om bistånd i form av ledsagar-
service 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

34.3  Beslut om bistånd i form av avlösarservice 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

34.4  Beslut om bistånd i form av plats i dag-
verksamhet, med inriktning demens 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

34.5  Beslut om bistånd i form av plats i dag-
verksamhet, med inriktning somatik 

4 kap. 2 § SoL HL  

     

34.6  Beslut om bistånd i form av boendestöd 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

34.7  Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

34.8  Beslut om bistånd i form av korttidsplats 4 kap. 1 § SoL   

 Med inriktning somatik eller demens  HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

 Med inriktning hospice  ECH  

     

34.9  Beslut om bistånd till ekonomiskt bidrag i 
form av anhörigbidrag  

4 kap. 2 § SoL HL 
MyndUtskott 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

34.10  Beslut om bistånd i form av boende 4 kap. 1 § SoL   
 

 I särskild boendeform,  
jml 5 kap. 5 § SoL 

 HL  

 I bostad med särskild service,  
jml 5 kap. 7 § SoL 

 HL  

     

34.11  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

34.12  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt 

4 kap. 1 § SoL ECH 
 
 
 
MyndUtskott 

Max 50 % av pbb (avser ärenden 
som ej är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt) 
 
Utöver 50 % av pbb (avser ärenden 
som ej är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt) 

     

34.13  Beslut om den enskildes avgifter för 
hemtjänstinsatser m.m. 

8 kap. 3–9 §§ SoL AHL Enligt kommunens riktlinjer 

     
 

35 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

35.1  Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS HL Beslutet är en del av beslut om 
insatser, jml 9 § LSS, och fattas 
därmed inte särskilt. 

     

35.2  Beslut om insats i form av biträde av 
personlig assistent eller ekonomiskt stöd 
till skäliga kostnader för sådan assistans 

9 § 2 LSS HL 
MHL 
ECH 

Upp till 40 timmar/vecka 
Upp till 60 timmar/vecka 
Upp till 336 timmar/vecka 

     

35.3  Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för merkostnader vid ordinarie 
assistents sjukdom 

9 § 2 LSS ECH  

     

35.4  Beslut om insats i form av ledsagarservice 9 § 3 LSS HL  

     

35.5  Beslut om insats i form av biträde av 
kontaktperson 

9 § 4 LSS HL  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

35.6  Beslut om insats i form av avlösarservice i 
hemmet 

9 § 5 LSS HL  

     

35.7  Beslut om insats i form av korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet 

9 § 6 LSS HL  

     

35.8  Beslut om insats i form av korttidstillsyn 
för skolungdom över 12 år 

9 § 7 LSS HL  
 

     

35.9  Beslut om insats för barn och unga i form 
av boende utanför föräldrahemmet 

9 § 8 LSS ECH Placering i familjehem kräver 
medgivande enligt 6 kap.  
6 § SoL 

     

35.10  Beslut om insats för vuxna i form av 
bostad med särskild service eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna 

9 § 9 LSS HL  

     

35.11  Beslut om insats i form av daglig 
verksamhet 

9 § 10 LSS HL  

     

35.12  Beslut om utbetalning av assistans-
ersättning till annan person än den stöd-
berättigade 

11 § LSS VCH  

     

35.13  Beslut om återbetalning av ekonomiskt 
stöd lämnat med stöd av 9 § 2 LSS 

12 § LSS VCH  

     

35.14  Anmälan till Försäkringskassan om behov 
av assistansersättning 

15 § 8 LSS HL  

     

35.15  Anmälan till Försäkringskassan om 
antagande av missbruk av assistans-
ersättning 

15 § 10 LSS VCH  

     

35.16  Anmälan till IVO om antagande att en 
enskild bedriver yrkesmässig verksamhet 
med personlig assistans utan tillstånd eller 
att en tillståndshavares lämplighet för att 
bedriva sådan verksamhet kan ifrågasättas 

15 § 11 LSS VCH  

     

35.17  Förhandsbesked på ansökan om rätten till 
insatser jml 9 § 

16 § 2–3 st LSS HL  

     

35.18  Beslut om insatser akut uppkomna vid 
tillfällig vistelse i Härryda kommun 

16 § 4 st LSS HL  

     

35.19  Beslut om ersättning i form av underhålls-
bidrag från föräldrar vars underåriga barn 
får omvårdnad i annat hem än det egna 

20 § LSS HL Se även 5 § förordningen 
(1993:1090) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade jml 6 
kap. 2-4 §§ SoF 
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36    Lagen om bostadsanpassningsbidrag 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidaredelegat Ersättare Villkor 

 
36.1 

Beslut i ärenden om 
kommunala bidrag till 
bostadsanpassning  

 KD*   ECH Handläggar-
enheten 

 
BO-ADM 

VCH Hälsa 
och bistånd 
 
 
 

 
 
 
Upp till 1 
pbb 

         

VERKSAMHETEN HÄRRYDA FRAMTID  
Försörjningsstöd 

37 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

37.1  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 1 SoL 

Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Enligt riksnorm 
Enligt riksnorm + 25 % av pbb 
Utöver riksnorm + 25 % av pbb 

 Med villkor om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärd 

4 kap. 4 § SoL 
 

Socsekr 
 

 

 Med vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 

4 kap. 5 § SoL Socsekr 
 

 

     

37.2  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd för skäliga kostnader 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 2 SoL 

  

 Skäliga kostnader utöver riksnorm  Socsekr 
 
MyndUtskott 

Enligt kommunens norm och 
handläggarrutiner 
Utöver kommunens norm 

 Boendekostnader utöver kommunens norm  Socsekr 
ECH 

Upp till 4 mån 
Över 4 mån med 1 mån förlängning 
efter omprövning 

 Tillfälligt boende  Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 2 veckor 
Upp till 3 + 3 mån 
Utöver 6 mån 

37.3  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt 

4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
 
Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Kommunens normer och  
handläggarrutiner  
 
Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

     

37.4  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 2 § SoL  Kommunens normer och hand-
läggarrutiner. Avslagsbeslut med 
stöd av 4 kap. 1 § SoL 

 Deponering av hyra vid nytecknade kontrakt  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 3 mån hyreskostnad 
Utöver 3 mån hyreskostnad 

     

37.5  Beslut om bistånd i form av förmedling av 
privata medel 

4 kap. 1 § SoL Socsekr  

     

37.6  Beslut om att ställa villkor om återkrav vid 
beslut om bistånd jml 4 kap. 1 och 2 §§ SoL 

 Socsekr  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

37.7  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd, jml 4 kap. 1 och 2 SoL, som utgått 
obehörigen eller med för högt belopp 

9 kap. 1 § SoL MyndUtskott  

     

37.8  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd, jml 4 kap. 1 SoL 

9 kap. 2 § 1 st SoL Socsekr  

     

37.9  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd utöver 4 kap. 1 § SoL 

9 kap. 2 § 2 st SoL Socsekr Gäller bistånd som har beviljats med 
villkor om återbetalning 

     

37.10  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
i ärenden om återkrav jml 9 kap. 2 § SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

     

37.11  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     
 

Enheten för nyanlända 
38 Socialtjänstlagen  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

38.1  Beslut om bistånd i form av vård, 
placering/omplacering, i stödboendet 
Näckrosvägen för unga 18–20 år 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     
38.2  Beslut om bistånd i form av kommunalt 

kontrakt till lägenhet 
4 kap. 1 § SoL ECH  

     

 
Vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 

39 Skollagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

39.1  Beslut om upphörande av utbildning för 
elev vid gymnasial och grundläggande 
vuxenutbildning, särskild utbildning på 
gymnasial eller grundläggande nivå, samt 
utbildning i svenska för invandrare 

20 kap. 9 § SkolL ECH  

     

39.2  Beslut om att på nytt bereda utbildning  
för elev vid gymnasial och grundläggande 
vuxenutbildning, särskild utbildning på 
gymnasial eller grundläggande nivå, samt 
utbildning i svenska för invandrare 

20 kap. 9 § SkolL ECH  

     

39.3  Mottagande till grundläggande vuxen-
utbildning eller särskild utbildning på 
grundläggande nivå 

20 kap. 13 § SkolL ECH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

39.4  Beslut om ansökan om interkommunala 
ersättningar inom gymnasial och grund-
läggande vuxenutbildning eller särskild 
utbildning på grundläggande nivå 

20 kap. 14 § SkolL 
20 kap. 21 § SkolL 

ECH  

     

39.5  Antagning till utbildning på gymnasial nivå 
eller särskild utbildning på gymnasial nivå 

20 kap. 23 § SkolL ECH  

     

39.6  Mottagande till utbildning i svenska för 
invandrare 

20 kap. 33 § SkolL ECH  

     

39.7  Fastställande av plan mot kränkande 
behandling och diskriminering 

6 kap. 8 § SkolL ECH  

     

39.8  Rutiner för klagomål 4 kap. 8 § SkolL VCH  

     

39.9  Beslut om anställning av lärare och utan 
behörighet och legitimation för längre tid än 
6 månader, dock högst ett år i sänder 

2 kap. 19 § SkolL ECH  

     

39.10  Avtal om utbildningsplats  VCH  

     

39.11  Avtal om upplåtelse av skollokaler avseende 
schemabokning över period inom 
verksamhetstid. 

 ECH Avtal under maximalt ett läsår. 
Samråd ska ske med 
fastighetschef 

     

39.12  Ta emot anmälan om att elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling eller 
trakasserier/sexuella trakasserier på sätt 
som avses i diskrimineringslagen 

6 kap. 10 § SkolL MyndUtskott  

     

39.13  Utreda och vidta åtgärder vid anmälan om 
att elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling eller 
trakasserier/sexuella trakasserier av annat 
elev eller personal   

6 kap. 10 § SkolL och 2 
kap. 7 § DL 

ECH Om anmälan gäller ECH ska 
utredning och vidtagande av 
åtgärder ske på närmast högre 
nivå 
 

     

39.14  Avge yttrande till Skolinspektionen, DO 
och BEO avseende inspektioner och  
anmälningar i elevärenden 

 AC  

     

39.15  Yttrande till Skolväsendets 
överklagandenämnd över överklagade 
beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

39.16  Tillträdesförbud för utomstående till 
skolområde 

 VCH Förbud för annan än elev och 
personal.  
OBS! Tidsbegränsas 
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VERKSAMHETEN FUNKTIONSSTÖD 
40 Förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

40.1  Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson jml 9 § 4 LSS 

4 § förordningen 
om stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade 

ECH  

     

40.2  Beslut om arvode och ersättning till 
kontaktperson jml 9 § 4 LSS, enligt SKR:s 
riktlinjer 

 ECH  

     

 
 

VERKSAMHETEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
41 Allmänt 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

41.1  Fastställa rutiner som säkerställer ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete 

 MAS/MAR  

     

41.2  Anmälan till IVO om allvarlig vårdskada, 
enligt lex Maria 

3 kap. 5 § PSL MAS HSLF-FS 2017:41 
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SOCIALTJÄNSTJOUR 
Socialjouren Göteborgs Stad 
Härryda kommun och Socialjouren i Göteborgs Stad har upprättat avtal om socialtjänstjour. Socialjouren åtar sig att 
tillhandahålla socialtjänstjour enligt SoL, LVU och LVM under vardagar utanför kontorstid, veckoslut, helgdagar eller andra tider 
som avtalats. Socialtjänstjouren omfattar inte insatser som rör hemtjänstärenden eller familjerätts-ärenden. Beslut av 
Socialjouren under jourtid tas med stöd av relevant lagstiftning samt Härryda kommuns delegationsordning. 

42 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

42.1  Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § 1 st SoF Socsekr SJ  

     
42.2  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 

försörjningsstöd för skäliga kostnader 
4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 2 SoL 

Socsekr SJ  

 Enligt riksnorm  Socsekr SJ  

 Skäliga kostnader utöver riksnorm  Socsekr SJ  

     
42.3  Beslut om bistånd i form av tillfällig 

placering i HVB-hem, familjehem eller 
skyddat boende 
  

4 kap. 1 § SoL Socsekr SJ Upp till en vecka 

     
42.4  Beslut om bistånd i form av placering i 

akut- eller jourboende 
4 kap. 1 § SoL Socsekr SJ Till nästföljande helgfri vardag 

     
 

43 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

43.1  Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden, i den mån beslutet inte är att 
hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socsekr SJ  

     
43.2  Beslut om läkarundersökning, att utse 

läkare samt plats för läkarundersökningen 
32 § LVU Socsekr SJ  

     
43.3  Beslut om begäran om handräckning från 

polis för genomförande av vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 1 st 2 LVU Socsekr SJ Kräver att tjänstemannen har getts 
beslutanderätt i ett särskilt 
förordnande 

     
 

44 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

44.1  Beslut om att inleda utredning  7 § LVM Socsekr SJ  

     
44.2  Beslut om läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen  
9 § LVM Socsekr SJ  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

44.3  Beslut om att begära polismyndighets 
hjälp för att föra den enskilde till 
vårdinstitution 

45 § 2 st LVM Socsekr SJ  

     
44.4  Beslut om att begära polismyndighets 

hjälp för att föra missbrukare till 
läkarundersökning  

45 § 1 st LVM Socsekr SJ  

     
44.5  Beslut om att vård enligt LVM ska inledas 

på sjukhus  
24 § LVM Socsekr SJ  
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AVTALSSAMVERKAN AVSEENDE GEMENSAM FAMILJERÄTT 

Familjerättsenheten i Partille kommun 
Härryda kommun, Mölndal kommun och Partille kommun har upprättat avtal om avtalssamverkan avseende gemensam 
familjerätt. Den familjerättsliga verksamheten kommer att bedrivas av familjerättsenheten hos Partille kommun. Beslut av 
familjerättsenheten i Partille kommun tas med stöd av relevant lagstiftning samt Härryda kommuns delegationsordning. 

Härryda kommuns övergripande och yttersta ansvar för den familjerättsliga verksamheten enligt gällande lagstiftning har inte 
överlåtits.  

Beslut som är fattade med stöd av delegation ska anmälas till Härryda kommun i enlighet med punkt 13–16 i allmänna 
bestämmelser för socialnämndens delegationsordning.  

45 Föräldrabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

45.1  Utreda och godkänna faderskap- 
föräldraskap- och moderskapsbekräftelse 
 

1 kap. 4 § FB 

1 kap. 9 § FB 

Socsekr P I ärenden där beslutanderätten inte 
är delegerad till servicevägledare i 
Härryda kommun  

     
45.2  Beslut om åtgärder vid fastställande av 

faderskap och föräldraskap, dock inte 
befogenhet enligt 9 § FB att besluta att inte 
påbörja utredning, eller att lägga ner 
påbörjad utredning 

2 kap. 1 § FB 
2 kap. 9 § 1 st FB 
2 kap. 8 a § 1 st 
FB 
3 kap. 5 § 2 st FB 
3 kap. 6 § 2 st FB 

Socsekr P  

     
45.3  Beslut att utse utredare att genomföra 

adoptionsutredning 
4 kap. 14 § FB MS P Uppdrag från allmän domstol 

     
45.4  Beslut att godkänna föräldrars avtal i 

ärende gällande vårdnad, boende och 
umgänge 

Beslut om att inte godkänna föräldrars 
avtal om vårdnad, boende och umgänge 

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

Socsekr P 
 
 
 
ECH P 

 

     
45.5  Yttrande till domstol inför beslut om 

umgängesstöd 
6 kap 15 c § FB MS P  

     
45.6  Beslut att utse lämplig person för 

umgängesstöd 
6 kap. 15 c § 3 st 
FB 

MS P  

     
45.7  Lämna upplysningar till domstol i mål 

gällande vårdnad, boende eller umgänge: 
6 kap 19 § 2 st FB Socsekr P  

     
45.8  Beslut om att utse utredare i vårdnads-, 

boende- och umgängesärenden 
6 kap. 19 § 3 st FB MS P Uppdrag från allmän domstol 

     
45.9  Lämna upplysningar inför interimistiskt 

beslut i domstol i mål gällande vårdnad, 
boende eller umgänge 

6 kap 20 § 2 st FB Socsekr P  

     
45.10  Godkänna avtal om att underhållsbidrag 

skall betalas för längre perioder än tre 
månader 

7 kap. 7 § 2 st FB Socsekr P  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

45.11  Beslut om hjälp att träffa avtal gällande 
vårdnad, boende och umgänge 

 Socsekr P  

     
 

46 Socialtjänstlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

46.1  Medgivande att ta emot ett barn i syfte att 
adopteras 

6 kap. 12 § SoL MyndUtskott  

     
46.2  Återkallande av lämnat medgivande till 

adoption 
6 kap. 13 § 2 st 
SoL 

MyndUtskott  

     
46.3  Samtycke till att adoptionsförfarande får 

fortsätta 
6 kap. 14 § SoL Socsekr P  

     
46.4  Beslut att neka samtycke till att adoptions-

förfarande får fortsätta 
6 kap. 14 § SoL MyndUtskott  

     
 

47 Lagen om personnamn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

47.1  Yttrande enligt namnlagen 44–45 §§ lagen 
om personnamn 

Socsekr P  

     
 

48 Passlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

48.1  Yttrande till passmyndighet vid utfärdande 
av pass utan vårdnadshavares 
medgivande 

11 a § passlagen MS P  
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AVTALSSAMVERKAN AVSEENDE GEMENSAM DÖDSBOHANDLÄGGNING 

Enheten för ekonomiskt bistånd i Mölndals stad 
Härryda kommun, Mölndals stad, Lerums kommun och Partille kommun har upprättat avtal om avtalssamverkan avseende 
gemensam dödsbohandläggning. Dödsbohandläggningen kommer bedrivas av enheten för ekonomiskt bistånd i Mölndals stad. 
Beslut av enheten för ekonomiskt bistånd i Mölndals stad tas med stöd av relevant lagstiftning samt Härryda kommuns 
delegationsordning. 

Härryda kommuns övergripande och yttersta ansvar för den familjerättsliga verksamheten enligt gällande lagstiftning har inte 
överlåtits.  

Beslut som är fattade med stöd av delegation ska anmälas till Härryda kommun i enlighet med punkt 13–16 i allmänna 
bestämmelser för socialnämndens delegationsordning.  

 

49 Ärvdabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

49.1  Beslut att göra dödsboanmälan 20 kap 8a § 
Ärvdabalken 

HL M  

     
49.2  Beslut att inte göra dödsboanmälan 20 kap 8a § 

Ärvdabalken 
HL M  

     
49.3  Beslut att överlämna förvaltning och 

avveckling till dödsbodelägarna 
18 kap 1 § 
Ärvdabalken 

HL M  

     
49.4  Beslut att överlämna förvaltning och 

avveckling till Allmänna arvsfonden 
5 kap 1 § 
Ärvdabalken 

HL M Kommunen har rätt till ersättning av 
dödsboet 

     
49.5  Beslut att föranstalta om bouppteckning 20 kap 2 § 2 st 

Ärvdabalken 
HL M Kommunen har rätt till ersättning av 

dödsboet 

     
49.6  Beslut att förvalta och avveckla dödsboet 18 kap 2 § 

Ärvdabalken 
HL M Kommunen har rätt till ersättning av 

dödsboet 

     
 

50 Socialtjänstlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

50.1  Beslut om att inleda utredning 11 kap 1 § SoL HL M  

     
50.2  Beslut om att inte inleda utredning 11 kap 1 § SoL MHL M  

     
50.3  Beslut om att avsluta utredning  11 kap 1 § SoL MHL M 

 
HL M 

Utan åtgärd  

 Med åtgärd  

     
50.4  Beslut om bistånd till 

begravningskostnader 
4 kap 1 § SoL HL M 

MyndUtskott 

Upp till 50 % av pbb 

Utöver 50 % av pbb 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

50.5  Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd 
som beviljats enligt 4 kap 1 § SoL 

9 kap 1 § SoL 
samt 

9 kap 2 § SoL 

HL M  

     
50.6  Beslut att efterge återkrav enligt 9 kap 2 § 9 kap 4 § SoL HL M 

MHL M 

MyndUtskott 

5 % av pbb 

60 % av pbb 

Över 60 %av pbb 

     
50.7  Beslut att efterge återkrav enligt 9 kap 1 § 

SoL 
9 kap 4 § SoL MyndUtskott  

     
 

51 Föräldrabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

51.1  Beslut att överlämna förvaltning och 
avveckling till god man för bortavarande 

11 kap 3 § 
Föräldrabalken 

HL M Kommunen har rätt till ersättning av 
dödsboet 

     
 

52 Lagen om arv i internationella situationer 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

52.1  Handläggning av internationella 
boutredningsärenden 

2 kap 5§ lagen 
(2015:417) om arv 
i internationella 
situationer 

HL M Kommunen har rätt till ersättning av 
dödsboet 

     
 

53 Begravningslagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

53.1  Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 § 
begravningslagen 
(1990:114) 

HL M Kommunen har rätt till ersättning av 
dödsboet 
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