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Allmänna riktlinjer och bestämmelser för delegation 

Om delegation 
Delegering av beslutanderätt innebär att en person rätt att på nämndens vägnar 

besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden. Den som har sådan rätt kallas 

delegat. 

Förutsättningar för delegering 
Nämnden delegerar beslutanderätt till utskott, ledamöter eller anställda enligt denna 

delegationsordning. Delegeringen lämnas i enlighet med 6 kap 37–40 §§ samt 7 kap 

5–8 §§ kommunallagen (2017:725). 

Ärenden som inte får delegeras regleras i 6 kap. 38 § kommunallagen. 

En delegerad beslutsbefogenhet gäller inom ramen för nämndens 

verksamhetsområde enligt kommunallag och reglemente samt i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut och anvisade anslag. 

Vidaredelegering 
Förvaltningschefen får vidaredelegera beslutanderätten till en annan anställd, med de 

begränsningar som framgår av delegationsordningen. Ett beslut om vidaredelegering 

ska alltid anmälas till nämnden. 

I Värmdö kommun likställs kommundirektör och kontorschef med förvaltningschef 

i kommunallagens mening. 

I beslut om vidaredelegering anges den lägsta nivån. För tjänstepersonsdelegat 

innebär detta att överordnad tjänsteperson (exempelvis enhetschef, avdelningschef 

eller kontorschef) alltid har rätt att fatta beslut i alla ärenden delegerade till lägre 

tjänsteperson. 

Ansvar 
Delegaten har redovisningsansvar till nämnden och bär det straffrättsliga ansvaret för 

besluten. 

Tjänstepersoner kan inte fatta beslut gemensamt. Endast en tjänsteperson kan vara 

delegat i ett beslut. 

Delegation gäller inom delegatens ansvarsområde och i förhållande till fastställda 

styrdokument. Om man är osäker på om ens delegation är tillräcklig för ett ärende 

eller om ärendet är av sådan dignitet att nämnden behöver ta ställning till det har 

delegaten alltid rätt att överlämna ärende för avgörande i nämnden.  
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Beslut vid ordinarie delegats frånvaro 
Om en delegat har laga förfall går beslutanderätten i första hand till den som är 

tillförordnad att hantera delegatens arbetsuppgifter. Tjänsteperson som är 

tillförordnad på viss tjänst kan besluta enligt befintlig delegation till ordinarie 

tjänsteinnehavare/befattningshavare.  

 Med laga förfall avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis 

sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande.  

Vid laga förfall för nämndens ordförande övergår den delegerade beslutanderätten till 

nämndens förste vice ordförande. Detta gäller även den delegerade rätten att fatta 

beslut i alla ärenden, där ärendet är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 

avvaktas (ordförandebeslut). 

Jäv 
Vad som är jäv för förtroendevalda och anställda framgår av  

6–7 kap. kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd eller förtroendevald ska 

anses ha sådant intresse i ett ärende att hens opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna 

gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka 

dess utgång. Reglerna gäller inte bara den som beslutar i ärendet, utan även den som 

bereder ärendet. Den som är jävig ska självmant meddela detta och avstå från att 

delta i handläggningen och beslutsfattandet. 

När jäv föreligger för vidaredelegat ska beslutet fattas av den ursprungliga delegaten 

eller den närmast överordnade chefen. 

När jäv föreligger för både vidaredelegaten, ursprungliga delegaten och närmast 

överordnad ska nämnden fatta beslutet.  

Återkallande av delegation och föregripande av beslut 
Nämnden har rätt att återkalla en delegation eller föregripa ett beslut som har 

delegerats av nämnden. 

Nämnden eller förvaltningschefen har rätt att återkalla en delegation eller föregripa 

ett beslut som har vidaredelegerats av förvaltningschefen. 

Nämnden har dock inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut. 

Utformningen av delegationsbeslut 
Ett delegationsbeslut ska vara skriftligt. Det ska i beslutet framgå när beslutet togs, 

att beslutet är taget på styrelsens vägnar samt vilken delegation beslutet vilar på.  

I normalfallet ska delegaten skriva ett delegationsbeslut. I vissa fall kan det dock 

räcka med en undertecknad handling om det tydligt framgår av handlingen att det är 

ett delegationsbeslut. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Alla delegationsbeslut ska som huvudregel anmälas till nämnden. Nämnden kan dock 

ange i delegationsordningen om ett delegationsbeslut inte behöver anmälas. 

Skillnaden mellan delegering och verkställighet 
Endast beslut som omfattas av kommunallagens definition av begreppet beslut kan 

delegeras. Detta innebär att beslut som faller utanför denna definition utgör 

verkställighet. Gränsen mellan delegering och ren verkställighet är inte alltid tydlig 

och nämnden kan behöva ta ställning till om ett ärende utgör verkställighet.  

Rent förberedande åtgärder eller rent verkställande åtgärder där det saknas utrymme 

för självständiga bedömningar anses inte utgöra beslut i kommunallagens mening. 

Beslut där det föreligger alternativa lösningar och beslutsfattaren själv måste göra 

vissa överväganden eller bedömningar anses däremot utgöra beslut i 

kommunallagens mening.  

Verkställighet behöver inte anmälas till nämnden. 

Yttranden 
Av 6 kap 38 § kommunallagen framgår att framställningar eller yttranden till 

fullmäktige, liksom yttranden med anledning av överklaganden av beslut som fattats 

av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige, inte får delegeras. Däremot får man 

delegera yttranden eller remissvar som saknar principiell betydelse. Huruvida ett 

yttrande är av principiell betydelse måste avgöras i varje enskilt fall. 

Undertecknande av handlingar 
När nämnden fattar beslut som innebär att avtal, skrivelser och andra handlingar 

upprättas ska dessa signeras av nämndens ordförande eller vid dennas förfall vice 

ordförande. Dokumenten kontrasigneras av kommundirektören för nämnden och 

den kontorschef som är föredragande. Anställningsavtal för kommundirektören ska 

endast undertecknas av nämndens ordförande efter beslut i nämnden.  

Skrivelser, avtal och handlingar som upprättats med anledning av ett delegationsbeslut 

ska signeras av den som fattat beslutet. Nämnden kan i delegationsordningen besluta 

om att en viss typ av handlingar ska kontrasigneras.  
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Förkortningar 

Förkortningar 
av lagar 

Betydelse 

DSF Dataskyddsförordning 

FL Förvaltningslag (2017:900) 

KL Kommunallag (2017:725) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
 

Övriga 
förkortningar 

Betydelse 

FB Föräldrabalken (1949:381) 

LUL Lag om unga lagöverträdare (1964:167) 

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

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

MRF Förordning (1999:1135) om misstankeregister 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110) 

SoF Socialtjänstförordningen (2001:937) 

SoL Socialtjänstlagen (2001:543) 

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
 

Instruktioner 
till tabell 

Betydelse 

* Symboliserar att delegationen är samstämmig mellan kommunstyrelsen och nämnderna. 
Detta ska beaktas vid eventuella justeringar av delegationsordningen.  

Ja Ett ja fastslår att nämnden beslutat att delegationen får vidaredelegeras.  

Nej Ett nej fastslår att nämnden beslutat att delegationen inte får vidaredelegeras. 
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Delegationsförteckning 

1. Beslut i brådskande ärenden (ordförandebeslut) 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

1.1* Beslut i alla ärenden, där ärendet är så 
brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas (ordförandebeslut) 

Nämndens 
ordförande 

Nej 6 kap. 39 § KL Vid laga förfall för nämndens 
ordförande övergår den 
delegerade beslutanderätten till 
nämndens förste vice ordförande.  
 
Beslutet ska anmälas till nämndens 
nästa sammanträde. 

Vidaredelegeras ej Nej 

2. Allmänna ärenden 

2.1 Förtroendevalda 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegatio
n 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

2.1.1* Beslut om förtroendevaldas deltagande i 
kurser, konferenser, studieresor, 
samverkansmöten m.m. understigande 1 
pbb (inkl. resor och logi). 

Nämndens 
ordförande 

Nej   Vidaredelegeras ej Nej 

2.1.2* Beslut om ordförandes deltagande i 
kurser, konferenser, studieresor, 
samverkansmöten m.m. understigande 1 
pbb (inkl. resor och logi). 

Nämndens 2:e vice 
ordförande  

Nej   Vidaredelegeras ej Nej 
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2.2 Allmänna myndighetsbeslut 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

2.2.1* Ändring av beslut i enlighet med 
förvaltningslagen. 

Kontorschef Ja 37-38 §§ FL   Delegat i 
ursprungsärendet 

2.2.2 Ändring av beslut i enlighet med 
förvaltningslagen – om arbetsutskottet 
fattat beslutet 

Arbetsutskott Nej FL  Vidaredelegeras ej Nej 

2.2.3* Rättelse av skrivfel och liknande.  Kontorschef Ja 36 § FL  Rättelse av skrivfel och 
liknande.  

Delegat i 
ursprungsärendet. 

2.2.4* Beslut om överklagande inkommit i rätt 
tid samt beslut att avvisa detsamma. 

Kontorschef Ja 45 § FL  Beslut om överklagande 
inkommit i rätt tid samt 
beslut att avvisa detsamma. 

Enhetschef inom 
respektive 
verksamhetsområde 

2.2.5* Beslut om att ombud eller biträde inte 
längre får medverka i ett ärende.  

Kontorschef Nej 14 § 2 st. FL  Vidaredelegeras ej Nej 

2.2.6* Beslut om att polisanmäla samt beslut 
om att inte polisanmäla brott mot den 
egna verksamheten. 

Kontorschef Ja   Har inte vidaredelegerats  

2.2.7 Beslut om polisanmälan angående 
misstanke om vissa grövre brott 

Kontorschef Ja 10 kap 2 och 
23 § OSL, 
12 kap 10 § 
SoL 

Brott mot liv och hälsa, 
misshandelsbrott, brott mot frihet 
och frid, olaga frihetsberövande, 
olaga tvång, sexualbrott, 
könsstympning. 

Beslut om polisanmälan 
angående misstanke om 
vissa grövre brott 

Enhetschef inom 
respektive 
verksamhetsområde 

2.2.8* Själv eller genom ombud föra 
kommunens talan i mål, ärenden inför 
allmän- eller förvaltningsdomstol där 
inte någon annan ska göra det på grund 
av lag eller annan författning.  

Kontorschef Nej  Efter avstämning med nämndens 
ordförande. 

Vidaredelegeras ej Nej 

2.2.9* För kommunen med bindande verkan 
sluta förlikning, träffa överenskommelse 
om betalning av fordran, anta ackord 
och avvisa fordran upp till 30 pbb. 

Kontorschef Nej  Efter avstämning med nämndens 
ordförande. 

Vidaredelegeras ej Nej 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

2.2.10* Själv eller genom ombud föra 
kommunens talan i ärenden och 
förrättning vid andra myndigheter än 
domstolarna samt i 
samfällighetsföreningar, där inte någon 
annan ska göra det på grund av lag eller 
annan författning.  

Kontorschef Ja FBL, LL, AL  Själv eller genom ombud 
föra kommunens talan i 
ärenden och förrättning vid 
andra myndigheter än 
domstolarna samt i 
samfällighetsföreningar, där 
inte någon annan ska göra 
det på grund av lag eller 
annan författning. 

Enhetschef inom 
respektive 
verksamhetsområde 

2.2.11* Besluta om att utse ombud och utfärda 
fullmakt att föra talan enligt punkt 2.2.6 
samt 2.2.8. 

Kontorschef  Nej   Vidaredelegeras ej Nej 

2.2.12* Mottagande av delgivning. Kontorschef Ja 6 kap. 36 § KL  Mottagande av delgivning. Enhetschef inom 
respektive 
verksamhetsområde 

2.2.13* Prövning om utlämnande av allmän 
handling eller uppgift ur allmän 
handling samt uppställande av förbehåll 
vid utlämnande av allmän handling. 

Kontorschef Ja OSL & TF  Prövning om utlämnande 
av allmän handling eller 
uppgift ur allmän handling 
samt uppställande av 
förbehåll vid utlämnande av 
allmän handling för 
handlingar som rör 
upphandling. 

Enhetschef 
upphandling 

Prövning om utlämnande 
av allmän handling eller 
uppgift ur allmän handling 
samt uppställande av 
förbehåll vid utlämnande av 
allmän handling för alla 
övriga handlingar. 

Nämndsekreterare 
och enhetschef 
nämnd- och 
registraturenheten 
var för sig 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

2.2.14 Överklagande av domar från 
förvaltningsrätt/kammarrätt i 
alkoholärenden 

Arbetsutskott Nej   Vidaredelegeras ej Nej 

2.2.15 Överklagande av beslut Kontorschef Ja     

2.3 Yttranden 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegatio
n 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

2.3.1* Yttrande i överklagningsärenden där 
ursprungsbeslut fattats av delegat 

Arbetsutskott  Nej    Vidaredelegeras ej Nej 

2.3.2 Beslut att avge yttrande med anledning 
av överklagande vid beslut fattat av 
arbetsutskott 

Arbetsutskott  Nej    Vidaredelegeras ej Nej 

2.3.3* Yttrande till allmän domstol i brottmål. Kontorschef Nej   Vidaredelegeras ej Nej 

2.3.4* Avge yttranden utan principiell 
betydelse till andra myndigheter, 
organisationer eller förbund samt 
utfärda tillstånd. 

Kontorschef  Ja   Yttrande i körkortsärende 
enligt 3 kap 8 §, 5 kap 2 § 
KKF 

Socialsekreterare 

Yttrande till 
frivårdsmyndigheten 
rörande 
personundersökningar 
enligt 6 § LSPB 

Socialsekreterare 

Upplysningar i 
vapenärende. Uppgifter får 
endast lämnas ut om den 
enskilde har samtyckt till 
det (JO 1983/84 s. 188 f). 

Enhetschef 

Yttrande i vapenärende Enhetschef 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegatio
n 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

Yttranden i ärenden om 
antagning till hemvärnet 
enligt 5 § HVF 

 
Gruppledare 

Yttrande till 
förvaltningsrätt/kammarrätt 
i alkoholärenden 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

2.3.5* Infordra yttranden och upplysning från 
myndigheter. 

Kontorschef Ja   Infordra yttranden och 
upplysning från 
myndigheter. 

Enhetschef  

2.3.6 Avge yttrande till tillsynsmyndighet Arbetsutskott Nej 13 kap 5 § SoL  Vidaredelegeras ej Nej 

2.4 Integritets- och dataskydd 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

2.4.1* Utse dataskyddsombud samt ersättare 
till dataskyddsombudet.               

Kontorschef Nej DSF artikel 37  Vidaredelegeras ej Nej 

2.4.2* Bifalla eller avslå den registrerades 
begäran om rätt till tillgång, 
dataportabilitet, rättelse, radering, 
invändning och begränsning enligt 
dataskyddsförordningen. 
 

Kontorschef Ja DSF, artikel 
15–18 samt 
20-21 

Radering eller rättelse hanteras i 
samråd med arkivarie/registrator 
och kommunjurist. 
 
Vid bifall om rättelser, radering 
eller begränsning av behandling 
ska varje mottagare till vilken 
personuppgifterna har lämnats ut 
underrättas om inte detta medför 
en oproportionell ansträngning. 
 

Bifalla eller avslå den 
registrerades begäran om 
rätt till tillgång, 
dataportabilitet, rättelse, 
radering, invändning och 
begränsning enligt 
dataskyddsförordningen. 
 

Enhetschef inom 
respektive 
verksamhetsområde 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

4.2.3* Beslut om att inte underrätta mottagare 
på grund av omöjlighet eller 
oproportionell ansträngning. 
 

Kontorschef Ja DSF artikel 19 Efter samråd med 
dataskyddsombudet eller 
dataskyddskontakt.  

Har inte vidaredelegerats 
 

 

2.4.3* Beslut om att anmäla eller avstå från att 
anmäla en personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndighet. 

Kontorschef Ja DSF artikel 33 Tidsfrist om 72 timmar.  
 

Har inte vidaredelegerats  

2.4.4* Ingå överenskommelse om gemensamt 
personuppgiftsansvar med annan 
personuppgiftsansvarig.  

Kommundirektör Ja DSF artikel 26  Har inte vidaredelegerats  

2.4.5* Teckna personuppgiftsbiträdesavtal. Kontorschef Ja DSF artikel 28 Efter samråd med 
dataskyddsombudet eller 
dataskyddskontakten. 
 

Teckna 
personuppgiftsbiträdesavtal 
i samband med tecknande 
av huvudavtal. 

Delegat som tecknat 
huvudavtal vilket 
genererar 
personuppgifts- 
behandling som 
kräver 
biträdesavtal  

Teckna biträdesavtal där 
kommunen är 
personuppgiftsbiträde till 
annan som är 
personuppgiftsansvarig. 

Enhetschef inom 
respektive 
verksamhetsområde 

2.4.6* Beslut att inte göra en 
konsekvensbedömning. 

Kontorschef Nej DSF artikel 35 Efter samråd med 
dataskyddsombudet eller 
dataskyddskontakt samt IT-
säkerhetsfunktion. 
 

Vidaredelegeras ej Nej 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

2.4.7* Beslut om att påbörja eller inte påbörja 
en personuppgiftsbehandling efter 
genomförd konsekvensbedömning. 

Kontorschef Ja DSF artikel 35 Samråd ska ske med 
dataskyddsombudet efter slutförd 
konsekvensbedömning. 

Konsekvensbedömningar 
som visar en medelhög eller 
lägre risk. 
 

Enhetschef inom 
respektive 
verksamhetsområde 

2.4.8* Begära förhandssamråd från 
tillsynsmyndighet. 

Kontorschef Ja DSF artikel 36 Efter samråd med 
dataskyddsombudet. 

Vidaredelegeras ej Nej 

 

3. Ekonomiska ärenden 

3.1 Upphandling 
Avrop och inköp understigande tre prisbasbelopp är att betrakta som ren verkställighet. 

För leasingavtal, se delegation 3.5.1. 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

3.1.1* Beslut att inleda upphandling eller att 
avbryta upphandling av vara och/eller 
tjänst med beräknat kontraktsvärde om 
maximalt 10 miljoner kronor för 
upphandling som rör nämnden. 

Kontorschef Ja   Har inte vidaredelegerats  

3.1.2* Beslut att inleda eller avbryta 
upphandling av byggentreprenad med 
beräknat kontraktsvärde om maximalt 
50 miljoner kronor för upphandling 
som rör nämnden. 

Kontorschef Nej  Förutsatt att projektet ryms 
inom investeringsbudget och att 
investeringskostnaden är 
godkänd av nämnden. 

Vidaredelegeras ej Nej 
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Värmdö kommun - Internt 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

3.1.3* Beslut avseende genomförande av 
upphandling som rör nämnden. Detta 
innefattar:  

• Godkänna utformning.  

• Fatta tilldelningsbeslut. 

• Ingå avtal enligt tilldelningsbeslut. 

Kontorschef Ja  Villkorad delegation vid köp av 
vara eller tjänst som riktas direkt 
och oavkortat till 
kommuninvånare. I dessa fall 
ska delegationsbeslut föregås av 
att nämnden beslutar om en 
upphandlingsstrategi i enlighet 
med inköp- och 
upphandlingspolicy. Detta gäller 
dock inte vid köp av tjänst som 
riktas mot en enskild individ. 

Har inte vidaredelegerats  

3.1.4* Upphandling av akuta 
reparationsarbeten eller andra åtgärder 
vid fara för liv, miljö och egendom, 
även om budgetmedel saknas, upp till 
ett belopp om högst 100 pbb. 

Kontorschef Nej   Vidaredelegeras ej Nej 

3.1.5* Beslut avseende avtal som är resultat av 
upphandling som rör nämnden. Detta 
innefattar:  

• Tillägg och justeringar. 

• Godkänna partsbyte. 

• Godkänna eller avslå 
organisatoriska förändringar hos 
motparten. 

• Förlänga avtal enligt förlängnings- 
eller optionsklausul. 

• Säga upp avtal enligt 
uppsägningsklausul. 

• Sanktion såsom vite, hävning 
(totalt kontraktsvärde <10 miljoner 
kronor) 

Kontorschef Ja   Har inte vidaredelegerats  
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Värmdö kommun - Internt 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

3.1.6* Avrop överstigande tre (3) pbb från 
ramavtal samt beslut avseende 
direktupphandling som rör nämnden. 

Kontorschef Ja   Avrop överstigande tre (3) 
pbb från ramavtal samt 
beslut avseende 
direktupphandling som rör 
nämnden. 

Enhetschef inom sitt 
budgetansvar. 

3.1.7* Beslut avseende samordnade 
upphandlingar med andra kommuner 
och/eller inköpscentraler som rör 
nämnden. Detta innefattar: 

• Delta.  

• Utfärda fullmakt för 
genomförande. 

• Inleda upphandling.  

• Godkänna strategi och utformning. 

• Avbryta upphandling. 

Kontorschef Ja  Villkorad delegation vid köp av 
vara eller tjänst som riktas direkt 
och oavkortat till 
kommuninvånare. I dessa fall 
ska delegationsbeslut föregås av 
att nämnden beslutar om en 
upphandlingsstrategi i enlighet 
med inköp- och 
upphandlingspolicy. Detta gäller 
dock inte vid köp av tjänst som 
riktas mot en enskild individ. 

Har inte vidaredelegerats  

3.2 Investeringar 
Delegationen avser ny- och reinvesteringar enligt reglemente. 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

3.2.1* Beslut om att påbörja utredning 
kategori 2. 

Kontorschef Ja  Kategorierna förklaras i 
investeringspolicyn. 

Har inte vidaredelegerats  

3.2.2* Inriktningsbeslut för investeringsprojekt 
kategori 2. 

Kontorschef Ja  Kategorierna förklaras i 
investeringspolicyn. 

Har inte vidaredelegerats  

3.2.3* Genomförandebeslut för 
investeringsprojekt kategori 2. 

Kontorschef Ja  Kategorierna förklaras i 
investeringspolicyn. 

Har inte vidaredelegerats  
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Värmdö kommun - Internt 

3.3 Beslutsattestanter 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

3.3.1* Attestant för kontorschefens räkningar. Kommundirektör Nej   Vidaredelegeras ej Nej 

3.3.2* Beslut om att utse övriga 
beslutsattestanter. 

Kontorschef Nej   Vidaredelegeras ej Nej 

3.4 Övriga ekonomiska ärenden 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

3.4.1* Beslut om inrättande av handkassa om 
upp till 5000 kr.  

Avdelningschef 
ekonomi 

Nej   Vidaredelegeras ej Nej 

3.4.2* Beslut om att ersätta skada som 
orsakats inom styrelsens 
verksamhetsområde upp till 5 pbb. 

 Kontorschef Nej  Efter samråd med kommunens 
försäkringssamordnare. 

Har inte vidaredelegerats  

3.4.3* Beslut om försäljning av materiel och 
inventarier. 

Kontorschef Nej  Efter samråd med enhetschef 
redovisning. 

Vidaredelegeras ej Nej 

3.4.4* Medelsansökningar till myndighet eller 
annan organisation. 

Kontorschef Ja  Exempelvis ansökan om 
statsbidrag. 

Medelsansökningar till 
myndighet eller annan 
organisation. 

Enhetschef inom sitt 
budgetansvar. 

4. Lokaler och bostäder för sociala ändamål 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

4.1* Beslut om inhyrning av interna 
verksamhetslokaler. 

Kontorschef Nej   Vidaredelegeras ej Nej 

4.2* Beslut om uppsägning av hyresavtal för 
interna verksamhetslokaler. 

Kontorschef Nej   Vidaredelegeras ej Nej 
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Värmdö kommun - Internt 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

4.3 Inhyrning av sociala kontrakt Kontorschef Ja  Fastighetsavdelningen ska 
upplysas om alla kontrakt som 
tecknas. 

Inhyrning av sociala 
kontrakt 

Enhetschef 

4.4 Teckna avtal om uthyrning i andra 
hand av sociala kontrakt, intern 
träningslägenhet, stödboende och 
jourlägenhet. 

Kontorschef Ja 12 kap. JB  Teckna avtal om uthyrning 
i andra hand av sociala 
kontrakt, intern 
träningslägenhet, 
stödboende och 
jourlägenhet. 

Enhetschef 

4.5 Uppsägning av avtal om uthyrning i 
andra hand av sociala kontrakt 

Kontorschef Ja 12 kap. JB  Uppsägning av avtal om 
uthyrning i andra hand 

Enhetschef 

4.6 Teckna avtal om att avstå 
besittningsskydd. 

Kontorschef Ja 12 kap. JB  Teckna avtal om att avstå 
besittningsskydd. 

Enhetschef 

5. Lex Sarah 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

5.1 Anmälan till Inspektionen för Vård och 
Omsorg om allvarliga missförhållanden 
och påtagliga risker för allvarliga 
missförhållanden inom 
klientverksamhet 

Kontorschef Nej 14 kap 7 § SoL,  Har inte vidaredelegerats  

5.2 Beslut om avslutande av utredning Kontorschef Ja 14 kap 6,7 § SoL  Har inte vidaredelegerats  
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Värmdö kommun - Internt 

6. Vuxna  

6.1 Vuxna, allmänt 
 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

6.1.1 Beslut om att inleda utredning Kontorschef Ja 11 kap 1 § SoL  Beslut om att inleda 
utredning 

Socialsekreterare 

6.1.2 Beslut om att inte inleda utredning eller 
att inledd utredning inte ska föranleda 
någon åtgärd 

Kontorschef Ja 11 kap 1, 1a§ 
SoL 

 Beslut om att inte inleda 
utredning eller att inledd 
utredning inte ska föranleda 
någon åtgärd 

Socialsekreterare 

6.1.3 Beslut om avgifter för uppehälle, 
egenavgift, vid placering i hem för vård 
eller boende (HVB), stödboende eller 
familjehem 

Kontorschef Ja 8 kap 1§ SoL 6 
kap 1 § SoF 

 Beslut om avgifter för 
uppehälle, egenavgift, vid 
placering i hem för vård 
eller boende (HVB), 
stödboende eller familjehem 

Enhetschef 

6.1.4 Beslut om avsteg från ersättning för 
uppehälle (egenavgift) 

Kontorschef Ja   Beslut om avsteg från 
ersättning för uppehälle 
(egenavgift) 

Enhetschef 

6.1.5 Beslut om omprövning av tidigare 
gynnande beslut 

Kontorschef Ja 37 § FL Jfr. 37 § Förvaltningslagen 
Beslut till den enskildes nackdel 
kan fattas om det framgår av 
beslutet eller de föreskrifter som 
det har grundats på att beslutet 
under vissa förutsättningar får 
återkallas, tvingande 
säkerhetsskäl kräver att beslutet 
ändras omedelbart, eller 
felaktigheten beror på att parten 
har lämnat oriktiga eller 
vilseledande uppgifter. 

Beslut om omprövning av 
tidigare gynnande beslut 

 
Enhetschef 
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Värmdö kommun - Internt 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

6.1.6 Beslut om ändring av tidigare beslut 
som varit uppenbarligen felaktigt 

Kontorschef Ja 38 § FL Jfr. 38 § Förvaltningslagen 
Beslut enligt denna punkt får 
enbart ändras om tidigare beslut 
varit uppenbarligen felaktigt på 
grund av ny omständighet eller 
annan anledning samt att 
beslutet kan ändras snabbt och 
enkelt utan nackdel för den 
enskilde 

Beslut om ändring av 
tidigare beslut som varit 
uppenbarligen felaktig 

Gruppledare 

6.1.7 Beslut om bistånd i form av socialt 
kontrakt 
 
 

Kontorschef 
 
 
 

Ja 
 
 
 

4 kap 2§ SoL 
 
 
 

 Beslut om bistånd i form av 
socialt kontrakt 

Enhetschef 

6.2 Beroendevård  

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

6.2.1 Beslut om bistånd åt vuxna i form av 
vård, placering i hem för vård eller 
boende (HVB), samt externt 
stödboende 

Arbetsutskott Nej 4 kap 1 § SoL  Vidaredelegeras ej Nej 

6.2.2 Beslut om bistånd åt vuxna i form av 
vård, placering i hem för vård eller 
boende (HVB), samt externt 
stödboende i avvaktan på 
arbetsutskottets beslut 

Ordförande Nej 4 kap 1 § SoL  Vidaredelegeras ej Nej 

6.2.3 Beslut om anmälan till 
försäkringskassa om att nämnden ska 
uppbära sjukpenning för den som 
placerats i ett hem för vård eller 
boende/familjehem för behandling av 
alkohol- eller narkotikamissbruk 

Kontorschef Ja 3 kap 15 § AFL  Beslut om anmälan till 
försäkringskassa om att 
nämnden ska uppbära 
sjukpenning för den som 
placerats i ett hem för vård 
eller boende/familjehem för 

Socialsekreterare 
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Värmdö kommun - Internt 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

behandling av alkohol- eller 
narkotikamissbruk 

6.2.4 Beslut om bistånd i form av öppenvård Kontorschef Ja 4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd avser Intern 
och extern öppenvård, 
exempelvis, boendestöd, 
kontaktperson, sysselsättning, 
Case manager, råd och 
stödkontakt med 
socialsekreterare. 

Beslut om bistånd i form av 
öppenvård 
 

Enhetschef 
 
 
 

 

6.2.5 Beslut om bistånd i form av internt 
stödboende 

Kontorschef Ja 4 kap1 § SoL  Beslut om bistånd i form av 
internt stödboende. 

Enhetschef 

6.2.6 Beslut om ansvarsförbindelse för 
kontraktsvård och vårdvistelse i enlighet 
med överenskommelse med 
kriminalvården. 

Kontorschef Ja 4 kap 1 § SoL  Beslut om 
ansvarsförbindelse för 
kontraktsvård och 
vårdvistelse i enlighet med 
överenskommelse med 
kriminalvården. 

Gruppledare 

6.2.7 Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktperson 

Kontorschef Ja 4 kap 1 § SoL  Beslut om förordnande och 
entledigande av 
kontaktperson 

Socialsekreterare 

6.2.8 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson. 

Kontorschef Ja  Se SKR:s cirkulär Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson Enligt SKR:s 
rekommendation 

Socialsekreterare 

Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson utöver 
SKR:s rekommendation 

Enhetschef 

6.2.9 Beslut om bistånd i form av familjehem 
åt vuxna. 

Arbetsutskott Nej   Vidaredelegeras ej Nej 
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Värmdö kommun - Internt 

6.3 LVM 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

6.3.1 Beslut om att inleda utredning om det 
finns skäl för tvångsvård 

Kontorschef Ja 7 § LVM  Beslut om att inleda 
utredning om det finns skäl 
för tvångsvård 

Gruppledare 

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

Kontorschef Ja 7 § LVM  Beslut om att utredning inte 
ska inledas eller att påbörjad 
utredning ska läggas ned 
alternativt övergå i en 
utredning enligt 11 kap 1 § 
SoL 

Gruppledare 

6.3.3 Beslut om läkarundersökning samt utse 
läkare för undersökningen 

Kontorschef Ja 9 § LVM  Beslut om 
läkarundersökning samt 
utse läkare för 
undersökningen 

Socialsekreterare 

6.3.4 Beslut om omedelbart 
omhändertagande  
 
 
Beslut om omedelbart 
omhändertagande, när arbetsutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
 

Arbetsutskott 
 
 
 
Ordförande 

 
 

Nej  
 
 
 

Nej  

13 § LVM Se särskilt förordnande Vidaredelegeras ej Nej 

6.3.5 Beslut om upphörande av omedelbart 
omhändertagande och återkallande av 
ärenden hos förvaltningsrätten 
 
 
Beslut om upphörande av omedelbart 
omhändertagande och återkallande av 
ärenden hos förvaltningsrätten när 
arbetsutskottets beslut inte kan avvaktas 

Arbetsutskott 
 
 
 
 
Ordförande 

Nej  
 
 
 

 
Nej 

18 b § LVM  Vidaredelegeras ej Nej 

6.3.6 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om vård enligt LVM 

Arbetsutskott Nej  
 

11 § LVM  Vidaredelegeras ej Nej 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

6.3.7 Beslut om att begära polishandräckning 
för att föra en enskild till 
läkarundersökning 

Kontorschef Ja 45 § 1 pkt LVM  Beslut om att begära 
polishandräckning för att 
föra en missbrukare till 
läkarundersökning 

 
Gruppledare 

6.3.8 Beslut om att begära polishandräckning 
för inställelse vid vårdinstitution 

Kontorschef Ja 45 § 2 pkt LVM  Beslut om att begära 
polishandräckning för 
inställelse vid 
vårdinstitution 

 
Gruppledare 

6.3.9 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning Kontorschef Ja 46 § LVM  Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 

 
Gruppledare 

6.3.10 Yttrande till allmän domstol när den 
som begått brottslig gärning kan bli 
föremål för LVM-vård 

Kontorschef Ja 31 § 2 st BrB  Yttrande till allmän domstol 
när den som begått brottslig 
gärning kan bli föremål för 
LVM-vård 

Socialsekreterare 

 

7. Våld i nära relation 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

7.1 Beslut om bistånd i form av skyddat 
boende för personer som utsatts för 
våld i nära relation 

Kontorschef Ja 4 kap. 1 § SoL  Beslut om bistånd i form av 
skyddat boende för 
personer som utsatts för 
våld i nära relation. 

Enhetschef 
 
 
Socialjour 

7.2 Beslut om bistånd i form av 
jourlägenhet 

Kontorschef Ja 4 kap 2 § SoL  Beslut om bistånd i form av 
jourlägenhet 

 
Gruppledare 

7.3 Beslut om bistånd i form av Råd- och 
stödkontakt med socialsekreterare. 

Kontorschef Ja 4 kap 1 § SoL  Beslut om bistånd i form av 
Råd- och stödkontakt med 
socialsekreterare. 

Socialsekreterare 
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Värmdö kommun - Internt 

8. Familjerätt  

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

8.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse Kontorschef Ja 1 kap 4 § 1 st FB  Godkännande av 
faderskapsbekräftelse 

Socialsekreterare 
familjerätt 

8.2 Beslut att utse utredare för 
vårdnadshavare som misstänks att inte 
vara fader till ett barn för att se till att 
faderskapet fastställs 

Kontorschef Ja 2 kap 1 § FB Rör barn som har sin hemvist i 
Sverige 

Beslut att utse utreda för 
vårdnadshavare som 
misstänks att inte vara fader 
till ett barn för att se till att 
faderskapet fastställs 

Gruppledare 

8.3 Beslut om att återuppta nedlagd 
utredning 

Kontorschef Ja 2 kap 1 § FB  Beslut om att återuppta 
nedlagd utredning 

Socialsekreterare 
familjerätt 

8.4 Inhämta upplysningar från moder och 
annan person och begära biträde från 
annan kommun 

Kontorschef Ja 2 kap 4 § FB  Inhämta upplysningar från 
moder och annan person 
och begära biträde från 
annan kommun 

Socialsekreterare 
familjerätt 

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

Kontorschef Ja 2 kap 9 § 2 st FB  Beslut om att inleda 
utredning om någon annan 
man än den som är gift med 
barnets moder kan vara far 
till barnet 

Socialsekreterare 
familjerätt 

8.6 Beslut att väcka och föra talan i mål om 
faderskap 

Kontorschef Ja 3 kap 5 § 2 st 
6 § 2 st FB 

 Beslut att väcka och föra 
talan i mål om faderskap 

Enhetschef 

8.7 Anmodan att bekräfta faderskap Kontorschef Ja 2 kap 5 § FB  Anmodan att bekräfta 
faderskap 

Socialsekreterare 
familjerätt 

8.8 Beslut att godkänna föräldrars förslag 
till avtal om vårdnad, boende och 
umgänge 

Kontorschef Ja 6 kap 6 §, 17a 
§ FB 

 Beslut att godkänna 
föräldrars förslag till avtal 
om vårdnad, boende och 
umgänge 

Socialsekreterare 
familjerätt 

8.9 Beslut att ej godkänna föräldrars förslag 
till avtal om vårdnad, boende och 
umgänge 

Arbetsutskott Nej 6 kap 6 §, 17a 
§ FB 

 Vidaredelegeras ej Nej 

8.10 Lämnande av upplysningar till Kontorschef Ja 6 kap 20 § FB  Lämnande av upplysningar Socialsekreterare 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

tingsrätt i vårdnads- och umgängesmål till tingsrätt i vårdnads- och 
umgängesmål 

familjerätt 

8.11 Lämnande av upplysningar inför 
interimistiskt beslut i tingsrätt 
beträffande vårdnad, boende eller 
umgänge 

Kontorschef Ja 6 kap 19 § FB  Lämnande av upplysningar 
inför interimistiskt beslut i 
tingsrätt beträffande 
vårdnad, boende eller 
umgänge 

Socialsekreterare 
familjerätt 

8.12 Beslut att utse utredare i vårdnads- och 
umgängesärenden 

Kontorschef Ja 6 kap 19 § 1 st 
FB 

 Beslut att utse utredare i 
vårdnads- och 
umgängesärenden 

Gruppledare 

8.13 Godkänna avtal om att underhållsbidrag 
ska betalas som ett engångsbelopp eller 
för längre period än tre månader 

Arbetsutskott Nej  7 kap 7 § 2 st FB Rör underhållsbidrag där 
föräldrar är överens om avtal för 
framtiden. 

Vidaredelegeras ej Nej 

8.14 Beslut att utse umgängesstöd Kontorschef Ja 6 kap 15 c § 3 
st FB 

 Beslut att utse 
umgängesstöd 

Socialsekreterare 
familjerätt 

8.15 Lämna yttrande på begäran av rätten i 
ärenden om förordnande av god man 
eller förvaltare för någon som har fyllt 
16 år 

Kontorschef Ja 11 kap 16 § 2 st 
FB 

Väcka talan i ärenden om 
efternamn i samband med 
faderskapsändring. 

Lämna yttrande på begäran 
av rätten i ärenden om 
förordnande av god man 
eller förvaltare för någon 
som har fyllt 16 år 

Enhetschef 

8.16 Yttrande enligt lagen om personnamn Kontorschef Ja 44, 45 och 46 
§§ lagen om 
personnamn 
(2016:1013) 

 Yttrande enligt lagen om 
personnamn 

Enhetschef 

8.17 Medgivande att ta emot ett barn för 
adoption 

Arbetsutskott Nej  6 kap 12 § SoL  Vidaredelegeras ej Nej 

8.18 Återkallelse av medgivande att ta emot 
adoptivbarn 

Arbetsutskott Nej  6 kap 13 § SoL  Vidaredelegeras ej Nej 

8.19 Prövning av samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande: ej samtycke 

Arbetsutskott Nej  6 kap 14 § SoL  Vidaredelegeras ej Nej 

8.20 Prövning av samtycke till fortsatt Kontorschef Ja 6 kap 14 § SoL  Prövning av samtycke till Socialsekreterare 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

adoptionsförfarande: samtycke fortsatt 
adoptionsförfarande: 
samtycke 

familjerätt 

8.21 Beslut att utse samtalsledare i 
samarbetssamtal 

Kontorschef Ja 6 kap 18 § FB  Beslut att utse samtalsledare 
i samarbetssamtal 

Gruppledare 

8.22 Beslut om rättsgenetisk undersökning, 
t.ex. DNA 

Kontorschef Ja 2 kap 6 § FB  Beslut om rättsgenetisk 
undersökning, t.ex. DNA 

Socialsekreterare 
familjerätt 

8.23 Beslut att utse utredare till 
adoptionsyttrande 

Kontorschef Ja 4 kap 14, 15 
§§ FB 

 Beslut att utse utredare till 
adoptionsyttrande 

Gruppledare 

9. Barn och ungdom, 0–18 år 

9.1 Allmänt, barn och ungdom  
 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

9.1.1 Beslut om att inleda utredning Kontorschef Ja 11 kap 1 § SoL  Beslut om att inleda 
utredning 

Socialsekreterare 

9.1.2 Beslut om att inte inleda utredning eller 
att inledd utredning inte ska föranleda 
någon åtgärd 

Kontorschef Ja 11 kap 1, 1a § 
SoL 

 Beslut om att inte inleda 
utredning eller att inledd 
utredning inte ska föranleda 
någon åtgärd 

Socialsekreterare 

9.1.3 Förlängning av utredningstid i ärenden 
som rör barn 

Kontorschef Ja 11 kap 2 § SoL  Förlängning av 
utredningstid i ärenden som 
rör barn 

 
Gruppledare 

9.1.4 Beslut om att inleda uppföljning när en 
utredning som gäller barnets behov av 
stöd eller skydd avslutats utan insats 

Kontorschef Ja 11 kap 4 a och b 
§§ SoL 

 Beslut om att inleda 
uppföljning när en 
utredning som gäller 

Gruppledare 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

barnets behov av stöd eller 
skydd avslutats utan insats 

9.1.5 Beslut om bistånd i form av öppna 
insatser för unga som fyllt 15 år utan 
vårdnadshavares samtycke 

Arbetsutskott Nej 3 kap 6 a § 2 
st och 4 kap 1 
§ SoL 

 Vidaredelegeras ej Nej 

9.1.6 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/familj 

Kontorschef Ja 4 kap 1 § SoL  Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/familj 

Gruppledare 

9.1.7 Beslut om öppenvårdsinsatser i egen 
regi och externt inklusive 
träningslägenhet 

Kontorschef Ja 4 kap 1 § SoL  Beslut om 
öppenvårdsinsatser externt 
och för träningslägenhet 

Enhetschef 

Beslut om 
öppenvårdsinsatser internt 

Gruppledare 

9.1.8 Beslut om omprövning av tidigare 
gynnande beslut 

Kontorschef Ja 37 § FL Jfr. 37 § Förvaltningslagen 
Beslut till den enskildes nackdel 
kan fattas om 

1. det framgår av beslutet eller 
de föreskrifter som det har 
grundats på att beslutet under 
vissa förutsättningar får 
återkallas, 

2. tvingande säkerhetsskäl 
kräver att beslutet ändras 
omedelbart, eller 
felaktigheten beror på att parten 
har lämnat oriktiga eller 
vilseledande uppgifter. 

Beslut om omprövning av 
tidigare gynnande beslut 

Enhetschef 

9.1.9 Beslut om ändring av tidigare beslut 
som uppenbarligen varit felaktigt 

Kontorschef Ja 38 § FL Jfr. 38 § Förvaltningslagen 
Beslut enligt denna punkt får 
enbart ändras om tidigare beslut 
varit uppenbarligen felaktigt på 
grund av ny omständighet eller 
annan anledning samt att 
beslutet kan ändras snabbt och 
enkelt utan nackdel för den 

Beslut om ändring av 
tidigare beslut som 
uppenbarligen varit felaktigt 

Gruppledare 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

enskilde 

9.1.10 Beslut att avsluta utredning utan insats Kontorschef Ja 11 kap 1 § SoL  Beslut att avsluta utredning 
utan insats 

Socialsekreterare 

9.1.11 Beslut att avsluta utredning med insats Kontorschef Ja 11 kap 1 § SoL  Beslut att avsluta utredning 
med insats 

Socialsekreterare 

9.1.12 Beslut om medgivande att tillsätta vissa 
åtgärder mot den ena vårdnadshavarens 
vilja 

Arbetsutskott Nej  6 kap 13 a § FB Det gäller psykiatrisk och 
psykologisk utredning och 
behandling (HSL), behandling i 
öppna former samt utseende av 
en kontaktperson eller familj 
enligt SoL. Vården ska krävas 
för barnets bästa. 

Vidaredelegeras ej Nej 

9.1.13 Beslut om upphörande av bistånd i 
form av kontaktperson/familj 

Kontorschef Ja 4 kap 1 § SoL  Beslut om upphörande av 
bistånd i form av 
kontaktperson/familj 

Socialsekreterare 

9.1.14 Yttrande till åklagare med anledning av 
eventuell utredning beträffande den 
som är under 15 år 

Kontorschef Ja 3 § LUL  Yttrande till åklagare med 
anledning av eventuell 
utredning beträffande den 
som är under 15 år 

Socialsekreterare 

9.1.15 Yttrande till åklagarmyndighet/- 
polismyndighet/-domstol där person 
under 18 år är misstänkt för brott 

Kontorschef Ja 11 § LUL  Yttrande till 
åklagarmyndighet/- 
polismyndighet/-domstol 
där person under 18 år är 
misstänkt för brott 

Socialsekreterare 

9.1.16 Beslut om begäran till polisen om 
utredning om brott avseende någon 
som inte fyllt 15 år 

Kontorschef Ja 31 § 2 st. LUL  Beslut om begäran till 
polisen om utredning om 
brott avseende någon som 
inte fyllt 15 år 

Socialsekreterare 

9.1.17 Begäran hos åklagare om förande av 
bevistalan 

Kontorschef Ja 38 § LUL  Begäran hos åklagare om 
förande av bevistalan 

Enhetschef 

9.1.18 Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

Kontorschef Ja 5 kap 2 § SoF 
39 § LVU 

 Framställan till domstol om 
behov av målsägandebiträde 
för underårig 

Socialsekreterare 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

9.1.19 Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktperson/familj 

Kontorschef Ja   Beslut om förordnande och 
entledigande av 
kontaktperson/familj 

Socialsekreterare 

9.1.20 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj 

Kontorschef Ja  Se SKR:s cirkulär nr 16:59 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj. 
Enligt SKR:s 
rekommendation 

Socialsekreterare 

Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj. 
Utöver SKR:s 
rekommendation 

Enhetschef 

9.1.21 Avtal om omkostnadsersättning för 
särskilt förordnad vårdnadshavare 

Arbetsutskott Nej   Vidaredelegeras ej Nej 

9.1.22 Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

Kontorschef Ja 5 kap 2 § SoF  Framställan till domstol om 
behov av målsägandebiträde 
för underårig 

Socialsekreterare 

9.2 Placeringar, barn och unga  

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

9.2.1 Beslut om bistånd i form av stödboende 
eller vård i hem för vård eller boende 
(HVB) för barn och unga inklusive s.k. 
utredningshem 
 
Beslut om bistånd i form av stödboende 
eller vård i hem för vård eller boende 
(HVB) för barn och unga inklusive s.k. 
utredningshem, om arbetsutskottets 
beslut ej kan avvaktas 

Arbetsutskott 
 
 

 
 
Ordförande 

Nej 4 kap 1 § SoL  Vidaredelegeras ej Nej 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

9.2.2 Beslut om placering i jourhem och 
annat tillfälligt boende för 
barn eller ungdom 

Kontorschef Ja 4 kap 1 § SoL  Beslut om placering i 
jourhem och annat tillfälligt 
boende (i enlighet med 
massflyktsdirektivet) 
för barn eller ungdom 
 
 
Socialsekreterare Socialjour 
får endast fatta beslut under 
jourtid 

Enhetschef 
 
 
 
 
 
 
Socialsekreterare 
Socialjour sydost 

9.2.3 Beslut om tillfällig placering av barn och 
ungdomar i nätverkshem under 
pågående utredning enligt 11 kap 1 
§ SoL samt familjehemsutredning 

Kontorschef Ja 4 kap 1 § SoL  Beslut om tillfällig placering 
av barn och ungdomar i 
nätverkshem under 
pågående utredning enligt 
11 kap 1 § SoL samt 
familjehemsutredning 
 
 
Socialsekreterare Socialjour 
får endast fatta beslut under 
jourtid 

Enhetschef 
 
 
 
 
 
 
 
Socialsekreterare 
Socialjour sydost 

9.2.4 Beslut om bistånd i form av placering 
av barn och ungdom i familjehem 

Arbetsutskott Nej  4 kap 1 § SoL I beslutet innefattas även ett 
medgivande enligt 6 kap 6 § SoL 

Vidaredelegeras ej Nej 

9.2.5 Medgivande att barn tas emot för 
stadigvarande vård och fostran i 
familjehem/hem som inte tillhör någon 
av föräldrarna eller annan 
vårdnadshavare. 

Arbetsutskott Nej 6 kap 6 § 1 st 
SoL 

 Vidaredelegeras ej Nej 

9.2.6 Beslut att godkänna familjehem och 
jourhem samt annat tillfälligt boende  

Arbetsutskott Nej  I enlighet med 
massflyktsdirektivet 

Vidaredelegeras ej Nej 

9.2.7 Medgivande att barn tas emot i sådant 
enskilt hem som vid upprepade tillfällen 

Arbetsutskott Nej  6 kap 6 § 3 st 
SoL 

 Vidaredelegeras ej Nej 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

tar emot barn för tillfällig vård och 
fostran (jourhem) 

9.2.8 Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare som tidigare 
varit familjehemsföräldrar 

Arbetsutskott Nej  6 kap 11 § SoL  Vidaredelegeras ej Nej 

9.2.9 Utreda och anmäla behov av särskilt 
förordnade vårdnadshavare 

Kontorschef Ja 6 kap 8a § 2 st 
FB 
6 kap 9 § FB 

 Utreda och anmäla behov 
av särskilt förordnade 
vårdnadshavare 

Socialsekreterare 

9.2.10 Övervägande om vård i annat hem än 
det egna fortfarande behövs 

Arbetsutskott Nej  6 kap 8 § SoL  Vidaredelegeras ej Nej 

9.2.11 Övervägande av ansökan om 
flyttningsförbud när vårdnadshavare 
eller barnet, om barnet fyllt 15 år, begär 
att vården ska upphöra och barnet är 
placerat i ett sådant hem som avses i 6 
kap. 6 § första stycket SoL. 

Arbetsutskott Nej 6 kap. 8a § SoL  Vidaredelegeras ej Nej 

9.2.12 Övervägande om ansökan om 
överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 
8 § föräldrabalken, när barnet har varit 
placerad i samma familjehem under två 
år från det att placeringen verkställdes. 
(OBS: därefter ska frågan övervägas 
årligen) 

Arbetsutskott Nej  6 kap. 8b § SoL  Vidaredelegeras ej Nej 

9.2.13 Beslut om ersättning till familjehem 
avseende omkostnadsersättning och 
arvode för barn, ungdomar och vuxna. 

Kontorschef Ja 4 kap 1 § SoL  Beslut om ersättning till 
familjehem avseende 
omkostnadsersättning och 
arvode för barn, ungdomar 
och vuxna. Enligt SKR:s 
rekommendationer 

Gruppledare 

Beslut om ersättning till 
familjehem avseende 
omkostnadsersättning och 
arvode för barn, ungdomar 

Enhetschef 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

och vuxna. Utöver SKR:s 
rekommendationer 

9.2.14 Beslut om ersättning till familjehem för 
självrisk (högst 7 % av bas-beloppet) 
där placerat barn eller ungdom åsamkar 
skada 

Kontorschef Ja   Beslut om ersättning till 
familjehem för självrisk 
(högst 7 % av bas-beloppet) 
då där placerat barn eller 
ungdom åsamkar skada 

Enhetschef 

9.2.15 Beslut om ersättning för omkostnader 
för barn och ungdom i samband med 
placering, omplacering eller flyttning 
från familjehem eller hem för vård eller 
boende 

Kontorschef Ja 4 kap 1 § SoL  Beslut om ersättning för 
omkostnader för barn och 
ungdom i samband med 
placering, omplacering eller 
flyttning från familjehem 
eller hem för vård eller 
boende. Enligt SKR:s 
rekommendationer 

 
Gruppledare 

Beslut om ersättning för 
omkostnader för barn och 
ungdom i samband med 
placering, omplacering eller 
flyttning från familjehem 
eller hem för vård eller 
boende Utöver SKR:s 
rekommendationer 

Enhetschef 

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

Kontorschef Ja 8 kap 1§ 2 st. 
SoL och 6 kap 2-
3 § § SoF 

Ska informeras 
vårdnadshavare/förälder 
omedelbart vid placering 

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

Enhetschef 

9.2.17 Beslut om framställan till centrala 
studiestödsnämnden (CSN) om ändring 
av betalningsmottagare för studiestöd 

Kontorschef Ja 2 kap 33 § 2 st 
studiestöds- 
förordningen 
(2000:655) 

 Beslut om framställan till 
centrala 
studiestödsnämnden (CSN) 
om ändring av 
betalningsmottagare för 
studiestöd 

Gruppledare 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

9.2.18 Beslut om framställan till 
försäkringskassa om ändring av 
betalningsmottagare för allmänt 
barnbidrag när barn är placerade utom 
hemmet 

Kontorschef Ja 106 kap 6-7 
§§ SFB 

Anmälan till FK ska göras 
omgående vid placeringar, 
omplaceringar samt vid återflytt 
till föräldrar 

Beslut om framställan till 
försäkringskassa om 
ändring av 
betalningsmottagare för 
allmänt barnbidrag när barn 
är placerade utom hemmet 

Socialsekreterare 

9.2.19 Underrättelse till Försäkringskassan om 
att barn med underhållsstöd placerats i 
familjehem eller respektive HVB-hem 

Kontorschef Ja 2 § förordningen 
om 
underhållsstöd 
11 § lag om 
underhållsstöd 

Underrättelse ska ske omgående 
när barnet placeras i familjehem 
(även jourhem) eller HVB samt 
då placering upphör. 

Underrättelse till 
Försäkringskassan om att 
barn med underhållstöd 
placerats i familjehem eller 
respektive HVB- hem 

Socialsekreterare 

9.2.20 Beslut om att inleda uppföljning när 
placering i familjehem upphör 

Kontorschef Ja 11 kap 4 a och b 
§§ SoL 

 Beslut om att inleda 
uppföljning när placering i 
familjehem upphör 

Socialsekreterare 

9.2.21 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

Kontorschef Ja 3 § 2 st pass-
förordningen 

Rör barn som är placerade med 
stöd av LVU 

Yttrande till passmyndighet 
vid utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares 
medgivande 

Socialsekreterare 

 

9.3 LVU  

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

9.3.1 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om vård enligt LVU 

Arbetsutskott Nej  4 § LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

9.3.2 Begäran om förlängd tid för 
ansökan om vård 

Kontorschef Ja 8 § LVU  Begäran om förlängd tid för 
ansökan om vård 

Enhetschef 

9.3.3 Provtagning inför umgänge: Beslut att 
vårdnadshavaren eller föräldern ska 
uppmanas att lämna blod-, urin-, 
utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov 

Kontorschef Ja 32a § LVU  Har inte vidaredelegerats  
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

inför umgänge med den unge som 
beretts vård med stöd av 2 § LVU 

9.3.4 Provtagning inför upphörande av 
vården: Beslut att vårdnadshavaren ska 
uppmanas att lämna blod-, urin-, 
utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov 
inför prövning av om vården enligt 2 § 
LVU ska upphöra. 

Kontorschef Ja 32b § LVU  Har inte vidaredelegerats  

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

Kontorschef Ja 32 § 1 st LVU  Beslut om 
läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

Gruppledare 

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

Arbetsutskott Nej  11 § 1 LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

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

Arbetsutskott Nej  13 § 1 och 3 st 
LVU 

 Vidaredelegeras ej Nej 

9.3.8 Övervägande av ansökan om 
flyttningsförbud vid prövning av om 
vård som har beslutats med stöd av 
LVU ska upphöra för någon som är 
under 18 år och som är placerad i ett 
hem som avses i 6 kap. 6 § första 
stycket socialtjänstlagen. 

Arbetsutskott Nej  13b § LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

9.3.9 Övervägande om ansökan om 
överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 
8 § föräldrabalken, när den unge har 
varit placerad i samma familjehem 
under två år från det att placeringen 
verkställdes. (OBS: därefter ska frågan 
övervägas årligen) 

Arbetsutskott Nej  13c § LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

9.3.10 Övervägande om vård med stöd av 2 § 
LVU fortfarande behövs och hur 
vården bör inriktas och utformas 

Arbetsutskott Nej  13 § 1 och 2 st 
LVU 

 Vidaredelegeras ej Nej 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

9.3.11 Övervägande om det finns skäl att 
ansöka om överflyttning av vårdnad 

Arbetsutskott Nej  13 § 3 st LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

9.3.12 Övervägande om beslut om umgänge 
och/eller hemlighållande av vistelseort 
enligt 14 § 2 st 1 och 2 pkt fortfarande 
behövs 

Arbetsutskott Nej  14 § 3 st LVU Övervägs minst var tredje 
månad 

Vidaredelegeras ej Nej 

9.3.13 Beslut om att vården ska upphöra Arbetsutskott Nej 21 § 1 st LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

9.3.14 Beslut om förebyggande insatser i form 
av särskilt kvalificerad kontaktperson 

Arbetsutskott Nej  22 § p 1. LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

9.3.15 Beslut om förebyggande insatser i form 
av att den unge ska delta i behandling i 
öppna former inom socialtjänsten 

Arbetsutskott Nej 22 § p 2. LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

9.3.16 Beslut om att förebyggande insats enligt 
22 § 1 st LVU ska upphöra 

Arbetsutskott Nej 22 § 3 st LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

9.3.17 Ansökan hos förvaltningsrätt om 
flyttningsförbud 

Arbetsutskott Nej 24 § LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

9.3.18 Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

Arbetsutskott Nej 26 § 1 st LVU Övervägs minst var tredje 
månad 

Vidaredelegeras ej Nej 

9.3.19 Beslut om att flyttningsförbud ska 
upphöra 

Arbetsutskott Nej 26 § 2 st LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

9.3.20 Anmälan om behov av offentligt biträde Kontorschef Ja 39 § LVU  Anmälan om behov av 
offentligt biträde 

Socialsekreterare 
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9.4 LVU, brådskande ärenden  

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

9.4.1 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn och unga 
under 20 år. 
 
Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn och unga 
under 20 år, när arbetsutskottets beslut 
ej kan avvaktas. 

Arbetsutskott 
 

 
 
Ordförande 

Nej 6 § 2 pkt. LVU Se personligt förordnande Vidaredelegeras ej Nej 

9.4.2 Beslut om ett omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § LVU ska 
upphöra 
 
Beslut om ett omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § LVU ska 
upphöra, när arbetsutskottets beslut ej 
kan avvaktas 

Arbetsutskott 
 

 
 
Ordförande 

Nej 9 § LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

9.4.3 Beslut om hur vården ska ordnas och 
var den unge ska vistas under vårdtiden 
 
Beslut om hur vården ska ordnas och 
var den unge ska vistas under vårdtiden, 
när arbetsutskottets beslut inte kan 
avvaktas 

Arbetsutskott 
 
 
Ordförande 

Nej  11 § 1 och 2 st 
LVU 

Gäller även vid exempelvis 
utlandsvistelse. 
 
Se personligt förordnande. 

Vidaredelegeras ej Nej 

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

Kontorschef Ja 11 § 4 st LVU  Beslut rörande den unges 
personliga förhållanden i 
den mån beslutet inte är att 
hänföra till 11 § 1 och 2 st 
LVU 

Gruppledare 

9.4.5 Beslut om att umgängesbegränsning 
enligt 14 § 2 st 1 p LVU upphör då det 
inte längre är nödvändigt med hänsyn 
till ändamålet med vården 

Arbetsutskott Nej  6 kap KL 39 § Se personligt förordnande. Vidaredelegeras ej Nej 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

9.4.6 Beslut om att inte röja den unges 
vistelseort enligt 14 § 2 st 2 p LVU 
upphör då det inte längre är nödvändigt 
med hänsyn till ändamålet med vården 

Arbetsutskott Nej  6 kap KL 39 § Se personligt förordnande. Vidaredelegeras ej Nej 

9.4.7 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
 
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
när arbetsutskottets beslut ej kan 
avvaktas 

Arbetsutskott  
 
Ordförande 

Nej  27 § LVU Se personligt förordnande. Vidaredelegeras ej Nej 

9.4.8 Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 § LVU ska 
upphöra 
 
Beslut om att ett tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 § LVU ska 
upphöra, när arbetsutskottets beslut 
ej kan avvaktas 

Arbetsutskott 
 

 
 
Ordförande 

Nej 30 § 2 st LVU Obs! Ansökningstiden till 
förvaltningsrätten är två veckor 
efter att förvaltningsrätten 
beslutat om tillfälligt flyttförbud. 

Vidaredelegeras ej Nej 

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

Arbetsutskott Nej  31 § LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

9.4.10 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten om utreseförbud 

Arbetsutskott Nej 31 b § LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

9.4.11 Prövning om beslut om utresebeslut 
skall upphöra 

Arbetsutskott Nej 31 c § 1 st. LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

9.4.12 Beslut om upphörande av utreseförbud Arbetsutskott Nej 31 c § 2 st. LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

9.4.13 Beslut om tillfälligt utreseförbud 
 
Beslut om tillfälligt utreseförbud, när 
arbetsutskottets beslut ej kan avvaktas 

Arbetsutskott  
 
Ordförande 

Nej  31 d § LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

9.4.14 Ansökan om förlängning av Arbetsutskott Nej  31 f § LVU  Vidaredelegeras ej Nej 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

utredningstid hos förvaltningsrätten 
avseende utreseförbud 

9.4.15 Beslut om upphörande av tillfälligt 
utreseförbud 
 
Beslut om upphörande av tillfälligt 
utreseförbud, när arbetsutskottets beslut 
ej kan avvaktas 

Arbetsutskott 
 
 
Ordförande 

Nej  31 g § LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

9.4.16 Beslut om tillfälligt undantag från 
utreseförbud för viss resa 
 
Beslut om tillfälligt undantag från 
utreseförbud för viss resa, när 
arbetsutskottets beslut ej kan avvaktas 

Arbetsutskott 
 
 
Ordförande 

Nej  31 i § LVU  Vidaredelegeras ej Nej 

9.4.17 Beslut att begära polishandräckning för 
att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 
 
Beslut att begära polishandräckning för 
att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 
när arbetsutskottets beslut ej kan 
avvaktas 

Arbetsutskott 
 
 
 
Ordförande 

Nej  43 § 2 pkt LVU Se personligt förordnande. Vidaredelegeras ej Nej 

9.4.18 Beslut att begära polishandräckning för 
att genomföra läkarundersökning 
 
Beslut att begära polishandräckning för 
att genomföra läkarundersökning när 
arbetsutskottets beslut ej kan avvaktas 

Arbetsutskott 
 
 
Ordförande  

Nej  43 § 1 pkt LVU  Vidaredelegeras ej Nej 
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10. Gemensamt för alla enheter inom socialnämndens verksamhetsområde 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

10.1 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov av god 
man/förvaltare 

Kontorschef Ja 5 kap 3 § SoF  Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov 
av god man/förvaltare 

Socialsekreterare 

10.2 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att behov av god 
man/förvaltare inte längre föreligger 

Kontorschef Ja 5 kap 3 § SoF  Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att 
behov av förvaltare inte 
längre föreligger 

Socialsekreterare 

10.3 Beslut om anmälan till överförmyndare 
om förhållanden beträffande 
förvaltningen av underårigs egendom 

Kontorschef Ja 5 kap 3 § SoF  Beslut om anmälan till över- 
förmyndare om 
förhållanden betr. 
förvaltningen av underårigs 
egendom 

Enhetschef 

10.4 Beslut om att underrätta 
Försäkringskassan om att nämnden ska 
uppbära folkpension eller barnpension/ 
barntillägg 

Kontorschef Ja 10 kap 1 och 
3 §§ AFL 

1 § kungörelse om rätt i vissa fall 
att uppbära folkpension 
(1962:293) 

Beslut om att underrätta 
För säkringskassa om att 
nämnden ska uppbära 
folkpension eller 
barnpension/barntillägg 

Socialsekreterare 

10.5 Beslut om att helt eller delvis efterge 
ersättningsskyldighet enligt 9 kap 1 och 
2 §§ och 8 kap 1 § SoL 

Kontorschef Ja 9 kap 4 § SoL 9:1 och 9:2 SoL försörjningsstöd 
och 8:1 missbruk och barn och 
unga. 

Beslut om att helt eller 
delvis efterge 
ersättningsskyldighet enligt 
9 kap 1 och 2 §§ och 8 kap 
1 § SoL 

Enhetschef 

10.6 Beslut att begära utdrag ur belastnings- 
och misstankeregistren 

Kontorschef Ja 11 § 1 st 8 p 
BRF, 4 § 9 p 
MRF 

 Beslut att begära utdrag ur 
belastnings- och 
misstankeregistren 

Socialsekreterare 

10.7 Begäran om polisregisterutdrag Kontorschef Ja SFS 1969:38  Begäran om 
polisregisterutdrag 

Socialsekreterare 
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11. Överflyttning av ärenden  

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

11.1 Begäran om överflyttning av ärende till 
annan kommun 

Kontorschef Ja 2 a kap 10 § SoL  Begäran om överflyttning 
av ärende till annan 
kommun 

 
Gruppledare 

11.2 Beslut att ta emot ärende från annan 
kommun 

Kontorschef Ja 2 a kap 10 § SoL  Beslut att ta emot ärende 
från annan kommun 

Enhetschef 

11.3 Beslut att inte ta emot ett ärende från 
annan kommun 

Kontorschef Ja 2 a 10 § SoL  Beslut att inte ta emot ett 
ärende från en annan 
kommun 

Enhetschef 

11.4 Beslut att ansöka hos IVO om 
överflyttning av ärende 

Kontorschef Ja 2 a kap 11 § SoL  Beslut att ansöka hos IVO 
om överflyttning av ärende 

Enhetschef 

11.5 Beslut att överklaga IVO:s beslut 
angående överflyttning 

Arbetsutskott Nej  16 kap 4 § SoL  Vidaredelegeras ej Nej 

12. Alkoholärenden samt beslut och åtgärder enligt alkohollagen (AL 2010:1622) 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

12.1 För visst tillfälle förbjuda eller inskränka 
försäljning av alkoholdrycker 

Arbetsutskott Nej AL 3 kap 10 § 
2 st 

 Vidaredelegeras ej Nej 

12.2a Ändrad serveringstid, utanför normaltid 
11-01 stadigvarande ändring 

Arbetsutskott Nej AL 8 kap 19 §  Vidaredelegeras ej Nej 

12.2b Ändrad serveringstid, utanför normaltid 
11-01 enstaka tillstånd 

Kontorschef Ja AL 8 kap 19 §  Ändrad serveringstid, 
utanför normaltid 11-01 
enstaka tillstånd 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.2c Ändrad serveringstid, inom normaltid, 
11-01 stadigvarande ändring 

Kontorschef Ja AL 8 kap 19 §  Ändrad serveringstid, inom 
normaltid, 11-01 
stadigvarande ändring 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

12.2d Ändrad serveringstid, inom normaltid 
11-01 vid enstaka tillfällen 

Kontorschef Ja AL 8 kap 19 §  Ändrad serveringstid, inom 
normaltid 11-01 vid enstaka 
tillfällen 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.3 Serveringstillstånd till allmänheten året 
runt el årligen under en viss period 

Arbetsutskott Nej AL 8 kap 2 §  Vidaredelegeras ej Nej 

12.4 Ansökningar om serveringstillstånd 
- undantaget tillstånd till allmänheten - 
året runt eller årligen under en viss 
period 

Arbetsutskott Nej  AL 8 kap 2 §  Vidaredelegeras ej Nej 

12.5 Serveringstillstånd till förening, företag 
eller annat slutet sällskap året runt eller 
årligen under viss period 

Arbetsutskott Nej  AL 8 kap 2 §  Vidaredelegeras ej Nej 

12.6 Tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan 
på beslut av arbetsarbetsutskott 

Ordförande Nej  AL 8 kap 2 §  Vidaredelegeras ej Nej 

12.7 Serveringstillstånd till allmänheten vid 
enstaka tillfälle eller tidsperiod (1-14 
dagar) 

Kontorschef Ja AL 8 kap 2 §  Serveringstillstånd till 
allmänheten vid enstaka 
tillfälle eller tidsperiod (1-14 
dagar) 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.8 Serveringstillstånd till allmänheten 
under enstaka tidsperiod (mer än 14 
dagar) 

Kontorschef Ja AL 8 kap 2 §  Serveringstillstånd till 
allmänheten under enstaka 
tidsperiod (mer än 14 dagar) 

Kontorschef 

12.9 Serveringstillstånd till förening, företag 
eller annat slutet sällskap under en 
enstaka tidsperiod (1-14dagar) eller vid 
enstaka tillfälle 

Kontorschef Ja AL 8 kap 2 §  Serveringstillstånd till 
förening, företag eller annat 
slutet sällskap under en 
enstaka tidsperiod (1-
14dagar) eller vid enstaka 
tillfälle 

Enhetschef 

12.10 Begränsa serveringstillstånds giltighet 
för viss tid (prövotid) 

Arbetsutskott Nej  AL 8 kap 2 §  Vidaredelegeras ej Nej 

12.11 Meddela villkor för serveringstillstånd i 
samband med ansökan 

Kontorschef Ja  Prop. 2009/10:125 sid. 166 Meddela villkor för 
serveringstillstånd i 
samband med ansökan 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

12.12 Stadigvarande ändring av befintligt 
serveringstillstånd, t.ex. utökad 
serveringsyta 

Kontorschef Ja AL 8 kap 2 §  Stadigvarande ändring av 
befintligt serveringstillstånd, 
t.ex. utökad serveringsyta 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.13 Beslut om tillfälliga ändringar av 
befintligt serveringstillstånd, t.ex. 
utökad serveringsyta 

Kontorschef Ja AL 8 kap 2 §  Beslut om tillfälliga 
ändringar av befintligt 
serveringstillstånd, t.ex. 
utökad serveringsyta 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.14 Beslut att inte meddela 
serveringstillstånd pga. brister i den 
personliga lämpligheten, lokalens 
beskaffenhet eller pga. olägenheter från 
alkoholpolitisk synpunkt 

Arbetsutskott Nej  AL 8 kap 12, 
15, 17 §§ 

 Vidaredelegeras ej Nej 

12.15 Godkänna ändringar i 
ägarförhållanden 

Kontorschef Ja AL 8 kap 12 §  Godkänna ändringar i 
ägarförhållanden 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.16 Beslut att inte meddela 
serveringstillstånd pga. att 
ansökningsavgiften inte erlagts eller att 
sökanden inte har inlämnat erforderliga 
ansökningshandlingar 

Kontorschef Nej AL 8 kap 12 §  Beslut att inte meddela 
serveringstillstånd pga. att 
ansökningsavgiften inte 
erlagts eller att sökanden 
inte har inlämnat 
erforderliga 
ansökningshandlingar 

 

12.17 Särskilt medgivande för ombyggnad av 
serveringsställe som medför väsentlig 
förändring av serveringslokalerna 

Kontorschef Ja AL 9 kap 11 §  Särskilt medgivande för 
ombyggnad av 
serveringsställe som medför 
väsentlig förändring av 
serveringslokalerna 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.18 Alkoholservering i inrikes trafik Arbetsutskott Nej  AL 8 kap 1 §  Vidaredelegeras ej Nej 

12.19 Låta konkursbo fortsätta 
serveringsrörelse 

Kontorschef Ja AL 9 kap 12 §  Låta konkursbo fortsätta 
serveringsrörelse 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.20 Inleda och avskriva åtgärdsärende för 
beslut om eventuellt administrativt 
ingripande 

Kontorschef Ja   Inleda och avskriva åtgärds- 
ärende för beslut om 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

eventuellt administrativt 
ingripande 

12.21 Meddela tillståndshavare erinran Kontorschef Nej AL 9 kap 17 §  Vidaredelegeras ej Nej 

12.22 Meddela tillståndshavare varning Arbetsutskott Nej  AL 9 kap 18 §  Vidaredelegeras ej Nej 

12.23 Återkallelse av serveringstillstånd Arbetsutskott Nej  AL 9 kap 18 §  Vidaredelegeras ej Nej 

12.24 Återkalla serveringstillstånd då 
tillståndet inte längre utnyttjas 

Kontorschef Ja AL 9 kap 18 §  Återkalla serveringstillstånd 
då tillståndet inte längre 
utnyttjas 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.25 Omedelbar återkallelse av 
serveringstillstånd 

Arbetsutskott Nej  AL 9 kap 18 §  Vidaredelegeras ej Nej 

12.26 Förbjuda fortsatt detaljhandel eller 
servering av folköl 

Arbetsutskott Nej  AL 9 kap 19 §  Vidaredelegeras ej Nej 

12.27 Lämna ut uppgifter på begäran av 
annan tillsynsmyndighet, 
skattemyndighet eller Tullverket 

Kontorschef Ja AL 9 kap 8 §  Lämna ut uppgifter på 
begäran av annan 
tillsynsmyndighet, 
skattemyndighet eller 
Tullverket 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.28 Begäran om tillträde till driftställe, 
tillhandahållande av handlingar som rör 
verksamheten, biträde vid tillsyn, 
utlämnande av varuprover och tillgång 
till verksamhetsredovisning 

Kontorschef Ja AL 9 kap 13 - 
15 §§ 

 Begäran om tillträde till 
driftställe, tillhandahållande 
av handlingar som rör 
verksamheten, biträde vid 
tillsyn, utlämnande av 
varuprover och tillgång till 
verksamhetsredovisning 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.29 Begäran om tillträde till servering eller 
detaljhandel med folköl samt 
upplysningar och handlingar som 
behövs för tillsynen 

Kontorschef Ja AL 9 kap 13 - 
15 § § 

 Begäran om tillträde till 
servering eller detaljhandel 
med folköl samt 
upplysningar och handlingar 
som behövs för tillsynen 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

12.30 Begära biträde av polismyndigheten för 
utövande av tillsyn 

Kontorschef Ja AL 9 kap 9 §  Begära biträde av 
polismyndigheten för 
utövande av tillsyn 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.31 Polisanmälan om brott mot 
ansvarsbestämmelserna i Alkohollagen 

Kontorschef Nej AL 11 kap  Polisanmälan om brott mot 
ansvarsbestämmelserna i 
Alkohollagen 

 

12.32 Lämna ut uppgifter ur kommunens 
restaurangregister 

Kontorschef Ja AL 9 kap 8 §  Lämna ut uppgifter ur 
kommunens 
restaurangregister 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.33 Framställan till Folkhälsomyndigheten 
om tillgång till uppgifter ur 
inspektionens tillståndsregister 

Kontorschef Ja AL 13 kap.  Framställan till Folkhälso-
myndigheten om tillgång till 
uppgifter ur inspektionens 
tillståndsregis-ter 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.34 Inledning och avskrivning av 
åtgärdsärenden gällande 
marknadsföring/ alkoholreklam för 
beslut om eventuellt administrativt 
ingripande 

Kontorschef Ja FL  Inledning och avskrivning 
av åtgärdsärenden gällande 
marknadsföring/ 
alkoholreklam för beslut om 
eventuellt administrativt 
ingripande 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.35 Ansökan om stadigvarande 
provsmakning 

Arbetsutskott Nej  AL 8 kap 2,6,7 
§§ 

 Vidaredelegeras ej Nej 

12.36 Ansökan om tillfällig provsmakning Kontorschef Ja AL 8 kap 2,6,7 
§§ 

 Ansökan om tillfällig 
provsmakning 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.37 Anmälan om provsmakning Kontorschef Ja AL 8 kap 2,6,7 
§§ 

 Anmälan om provsmakning Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.38 Ansökan om gemensamt 
serveringsutrymme, stadigvarande eller 
för längre period 

Arbetsutskott Nej  AL 8 kap 14 §  Vidaredelegeras ej Nej 

12.39 Ansökan om gemensamt 
serveringsutrymme, enstaka tillfälle 

Kontorschef Ja AL 8 kap 14 §  Ansökan om gemensamt 
serveringsutrymme, enstaka 
tillfälle 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

12.40 Anmälan av lokal för 
cateringverksamhet 

Kontorschef Ja AL 8 kap 4 §  Anmälan av lokal för 
cateringverksamhet 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.41 Anmälan om kryddning av spritdryck Kontorschef Ja AL 8 kap 3 §  Anmälan om kryddning av 
spritdryck 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.42 Begäran om att avlägga kunskapsprov i 
alkohollagstiftningen 

Kontorschef Ja AL 8 kap 12 §  Begäran om att avlägga 
kunskapsprov i alkohol-
lagstiftningen 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

12.43 Meddela serveringsställen eller 
detaljhandlare av folköl en varning 

Arbetsutskott Nej AL 9 kap. 19 §  Vidaredelegeras ej Nej 

13. Lag om tobak och liknande produkter LTLP (2018:2088) 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

13.1 Meddelande om förbud eller 
föreläggande samt beslut om vite enligt 
LTLP 

Kontorschef Ja 7 kap 9, 12, 
13, 15 §§ LTLP 

 Meddelande om förbud 
eller föreläggande samt 
beslut om vite enligt LTLP 

 

13.2 Beslut om återkallelse av tillstånd att 
bedriva detaljhandel eller partihandel 
med tobaksvaror när tillståndet inte 
längre utnyttjas 

Kontorschef Ja 7 kap 10 § p. 
1 LTLP 

 Beslut om återkallelse av 
tillstånd att bedriva 
detaljhandel eller 
partihandel med 
tobaksvaror när tillståndet 
inte längre utnyttjas 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

13.3 Beslut om återkallelse av tillstånd att 
bedriva detaljhandel eller partihandel 
med tobaksvaror 

Arbetsutskott Nej 7 kap 10 § p. 
2-4 LTLP 

 Vidaredelegeras ej Nej 

13.4 Beslut om varning Arbetsutskott Nej 7 kap 11 §  Vidaredelegeras ej Nej 

13.5 Beslut att bevilja försäljningstillstånd för 
detalj- respektive partihandlare 

Arbetsutskott Nej 5 kap 3 § 2-3 st 
LTLP 

 Vidaredelegeras ej Nej 



 

46 (50) 

 

 

Värmdö kommun - Internt 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

13.6 Beslut att bevilja tillfälligt 
försäljningstillstånd för detalj- 
respektive partihandlare 

Kontorschef Ja 5 kap 3 § 2-3 st 
LTLP 

 Beslut att bevilja tillfälligt 
försäljningstillstånd för 
detalj- respektive 
partihandlare 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

13.7 Beslut att avslå ansökan om 
försäljningstillstånd för detalj- 
respektive partihandlare 

Arbetsutskott Nej   Vidaredelegeras ej Nej 

13.8 Beslut att bevilja försäljningstillstånd 
efter ansökan från konkursbo 

Kontorschef Nej 5 kap 9 § LTLP  Beslut att bevilja 
försäljningstillstånd efter 
ansökan från konkursbo 

 

13.9 Godkänna ändringar i ägarförhållanden Kontorschef Nej 5 kap 7 § LTLP  Vidaredelegeras ej Nej 

13.10  Begäran om biträde av 
polismyndigheten 

Kontorschef Ja 7 kap 19 § LTLP  Begäran om biträde av 
polismyndigheten 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

13.11 Avge/lämna uppgifter på begäran 
till/från annan myndighet 
 

Kontorschef Ja 7 kap 20–12 §§  Avge/lämna uppgifter på 
begäran till/från annan 
myndighet 
 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

14. Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter  

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

14.1 Anmälan om försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter 

Kontorschef Ja 17 § Lagen om 
tobaksfria 
nikotin-
produkter 

 Anmälan om försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

14.2 Meddela föreläggande eller förbud Arbetsutskott Ja 28 § Lagen om 
tobaksfria 
nikotin-
produkter 

 Meddela föreläggande eller 
förbud 

Kontorschef 
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Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

14.3 Meddela försäljningsförbud eller 
varning 

Arbetsutskott  Nej 29 § Lagen om 
tobaksfria 
nikotin-
produkter 

 Vidaredelegeras ej  Nej  

14.4 Beslut om vite Arbetsutskott  Ja 31 § Lagen om 
tobaksfria 
nikotin-
produkter 

 Beslut om vite  
Kontorschef 

14.5  Begäran om biträde av 
polismyndigheten 

Kontorschef Ja 34 § Lagen om 
tobaksfria 
nikotin-
produkter 

 Begäran om biträde av 
polismyndigheten 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

14.6 Avge/lämna uppgifter på begäran 
till/från annan myndighet 
 

Kontorschef Ja 35 § Lagen om 
tobaksfria 
nikotin-
produkter 

 Avge/lämna uppgifter på 
begäran till/från annan 
myndighet 
 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 

15. Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (LHRL 2009:730) 

Nr Ärendetyp Delegat Vidare-
delegation 

Lagrum Anmärkning Ärenden som 
vidaredelegeras 

Vidaredelegat 

15.1 Rapportera brister till Läkemedelsverket Kontorschef Ja 21 § LHRL  Rapportera brister till 
Läkemedelsverket 

Alkohol- och 
tobakshandläggare 
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Socialnämndens delegationsordning, bilaga 1 

Personligt förordnande avseende beslut enligt LVU och LVM. 
 

Ärende Lagrum Namn 

Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom under 20 år i de fall 

utskottets beslut inte kan avvaktas 

6 § 2 st LVU  Lars Lööf 

 Marie Bladholm 

Om nämndens beslut enligt 11 § 1 st eller 2 st inte kan avvaktas 11 § 3 st LVU  Lars Lööf 

 Mari Bladholm 

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande med stöd av LVU 

43 § p 2 LVU  Lars Lööf 

 Marie Bladholm 

 Johan Arnold, enhetschef 

 Patricio Cuevas, enhetschef 

 Annie Ståhl, gruppledare 

 Julia Zetterqvist, gruppledare 

 Lindha Bergdahl, gruppledare 

 Magnus Mori, gruppledare 

 

 Tjänstgörande handläggare Socialjour 

 sydost (se nedan) 

Beslut om omedelbart omhändertagande i de fall individutskottets beslut inte 

kan avvaktas 

13 § LVM  Lars Lööf 

 Marie Bladholm 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 2 st LVU Lars Lööf 

Marie Bladholm 
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Socialjouren Sydost (Nacka, Tyresö, Värmdö) 
 

Ordinarie personal Vikarier 

Lotta Dahlström 

  Susanne Gustavsson 

Malin Henriksson 

Malin Åkesson 

Helena Hoffman 

Caroline Westh 

Vivianne Nisell 

Natalie Norin 

Birgitta Reneby 

Marita Blomerus 

Martina Duggan 

Agneta Borg Bucknell 

Marie-Anne Egerö 

Per Lindh 

Emma Bonér 

Ingela Bergström 

Maria Mistander 

Pia Kjellbom 

Lea Rosengren 

Carl-Johan Kvist 
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