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Delegationsordning för socialnämnden 
Socialnämnden delegerar beslutanderätten i de ärenden som anges i denna 
delegationsordning.  
Förvaltningsdirektören medges att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd 
inom socialnämnden. Förvaltningsdirektören ska hålla nämnden underrättad om till 
vem beslutanderätten vidaredelegerats.  
Beslutanderätten får inte delegeras i ärenden som enligt lag eller annan författning inte 
får delegeras, samt i ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning 
eller kvalitet, framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 
Beslutanderätten får inte heller delegeras i ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Beslut som fattas på delegation, inklusive vidaredelegation, ska redovisas skriftligt till 
socialnämnden vid nästföljande sammanträde. 
När direktör eller chef anges som delegat avser beslutanderätten ärenden inom 
direktörens eller chefens ansvarsområde.  
Delegat enligt delegationsordningen anges i lägsta nivå. Skulle delegat vara förhindrad 
att utföra sin beslutanderätt inträder tillförordnad ersättare, om en sådan är utsedd. Om 
ingen tillförordnad ersättare är utsedd och ingen särskild ersättare är utpekad i 
delegationsordningen, inträder närmast överordnad som delegat inom samma 
ansvarsområde. 
Utöver vad som framgår i denna delegationsordning gäller i tillämpliga delar istället 
det som beslutats särskilt, i enlighet med punkten A 9.3, avseende rätt att underteckna 
handlingar m.m. socialnämnden verksamhetsområde  
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Delegationsordning för socialnämnden 

A. Allmänna ärenden 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

1. Föra nämndens talan, utfärda fullmakt m.m. 
 
A 1.1 Föra kommunens talan i sådana mål 

och ärenden som ankommer på 
nämnden, på nämndens vägnar 
träffa överenskommelser om 
betalning av fordran, anta ackord, 
ingå förlikning och utfärda 
motsvarande fullmakt (utse ombud). 
Vad avser rätten att föra talan i mål 
om överprövning av upphandling 
regleras detta särskilt i 
kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

Avser allmänna ärenden 
- i övrigt se delegation enligt 
10 kap. 4 § socialtjänstlagen 

Förvaltningsdirektör 

A 1.2 Utse skiljeman. Lag (1999:116) om 
skiljeförfarande 

Förvaltningsdirektör 

A 1.3 Tecknande av överenskommelse 
med Migrationsverket om 
anordnande av boende för barn utan 
legal vårdnadshavare i Sverige, så 
kallade ensamkommande barn, med 
uppehållstillstånd.  

30 § förordningen om statlig 
ersättning för insatser för 
vissa utlänningar 

Förvaltningsdirektör  

A 1.4 Utseende av ombud att föra 
nämndens talan i ärenden eller mål 
vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol. 

10 kap. 2 § socialtjänstlagen Enhetschef 

A 1.5 Lex Sarah 
Beslut om att avsluta utredning 
samt bedöma om det förelegat ett 
missförhållande, en påtaglig risk för 
ett missförhållande, ett allvarligt 
missförhållande eller en påtaglig 
risk för ett allvarligt 
missförhållande 

- En berörd verksamhet 
- Flera berörda verksamheter. 

14 kap. 3 § socialtjänstlagen Verksamhetschef, när det 
berör en verksamhet 
 
Förvaltningsdirektör, när 
det berör flera 
verksamheter 
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2. Skadestånd 
 
A 2.1 Beslut om skadestånd som orsakats 

inom ramen för vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet, där 
beloppet uppgår till högst tre (3) 
prisbasbelopp. 

Skadeståndslag (1972:207) Förvaltningsdirektör efter 
samråd med 
kommunjurist 

A 2.2 Beslut om skadestånd som orsakats 
inom ramen för vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet, där 
beloppet överstiger tre (3) 
prisbasbelopp. 

Skadeståndslag (1972:207) Arbetsutskott. 

3. Allmän handling 
 
A 3.1 Beslut att helt eller delvis avslå 

enskilds begäran om utlämnande av 
handling eller beslut att lämna ut 
den med förbehåll som inskränker 
den enskildes rätt att röja innehållet 
eller annars förfoga över 
handlingen.  

2 kap. 14 § 
tryckfrihetsförordningen 
6 kap. 4 § offentlighets- och 
sekretesslag 
10 kap. 4 och 13-14 §§ 
offentlighets- och 
sekretesslag 

Enhetschef 
 

A 3.2 Beslut att avslå enskilds begäran 
om att själv få använda tekniska 
hjälpmedel för automatiserad 
behandling som myndigheten 
förfogar över för att ta del av 
upptagningar för automatiserad 
behandling. 

6 kap. 6 § offentlighets- och 
sekretesslag 

Enhetschef 
 

A 3.3 Beslut om avvikelser från att ta ut 
avgifter för avskrifter eller kopior 
av allmänna handlingar i de fall det 
föreligger särskilda skäl.  

Avgiftsförordning 
(1992:191) 
HKF 9330 p. 4 

Chef som ansvarar för 
handlingen. 

A 3.4 Beslut om att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte. 

12 kap. 6 § socialtjänstlagen Sektionschef 

A 3.5 Beslut att inte lämna ut inkommen 
information för att skydda 
anmälaren. 

26 kap. 5 § offentlighets- och 
sekretesslag 

Enhetschef 
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A 3.6 Beslut om att inte lämna ut 
information till vårdnadshavare till 
skydd för den unge. 

12 kap. 3 § offentlighets- och 
sekretesslag 

Enhetschef 

A 3.7 Överklagande av annan myndighets 
beslut i ärende om utlämnande av 
allmän handling. 

2 kap. 15 § 
tryckfrihetsförordningen 

Sektionschef 

A 3.8 

 
Beslut om förskottsbetalning för 
kopior av allmänna handlingar. 

Offentlighet- och 
sekretesslag 

Enhetschef 

4. Självrättelse, rättidsprövning, avvisning av överklagande samt ändring av beslut  
 

A 4.1  Beslut om självrättelse av beslut 
pga. uppenbara felaktigheter, skriv- 
eller räknefel. 

36 § förvaltningslagen Enhetschef 

A 4.2 Beslut om rättidsprövning samt att 
avvisa överklagande av 
socialnämndens eller dess utskotts 
beslut.  

45 § förvaltningslagen Enhetschef 

A 4.3 Beslut om rättidsprövning samt att 
avvisa överklagande av delegats 
beslut. 

45 § förvaltningslagen Gruppledare 

A 4.4 Beslut om ändring av beslut som 
fattats på delegation. 

37 - 39 §§ förvaltningslagen Ursprungsdelegat 

5. Personuppgiftsbehandling 
 

A 5.1 Beslut om att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal.  

Dataskyddsförordningen Den som är behörig att 
ingå avtal till vilket ett 
personuppgiftsbiträdesavt
al bifogas som bilaga, är 
även behörig att ingå 
personuppgiftsbiträdes-
avtal.  

A 5.2 Beslut om att helt eller delvis avslå 
begäran från en registrerad om att få 
information om huruvida 
personuppgifter som rör honom 
eller henne håller på att behandlas, 
få tillgång till personuppgifterna 
och information om ändamål m.m. 
med behandlingen (”rätt till 
information”). 

Artikel 15 
dataskyddsförordningen 

Förvaltningsdirektör. 
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A 5.3 Beslut om att helt eller delvis avslå 
den registrerades begäran om att få 
felaktiga personuppgifter som rör 
honom eller henne rättade eller 
ofullständiga personuppgifter 
kompletterade (”rätt till rättelse”). 
 

Artikel 16 
dataskyddsförordningen 

Förvaltningsdirektör 

A 5.4 Beslut om att helt eller delvis avslå 
den registrerades begäran om att få 
sina personuppgifter raderade (”rätt 
till radering”). 
 

Artikel 17 
dataskyddsförordningen 

Förvaltningsdirektör 

A 5.5 Beslut om att helt eller delvis avslå 
den registrerades begäran om att 
begränsa personuppgiftsbehandling 
(”rätt till begränsning av 
behandling”). 
 

Artikel 18 
dataskyddsförordningen 

Förvaltningsdirektör 

A 5.6 Beslut om att helt eller delvis avslå 
den registrerades begäran om att få 
ut de personuppgifter som rör 
honom eller henne samt överföra 
dessa uppgifter till annan 
personuppgiftsansvarig 
(”dataportabilitet”). 

Artikel 20 
dataskyddsförordningen 

Förvaltningsdirektör 

A 5.7 Beslut om att fortsätta behandling 
av personuppgifter, trots den 
registrerades invändningar, på 
grund av att kommunens 
berättigade skäl för behandlingen 
väger tyngre än den registrerades 
intressen, rättigheter och friheter 
eller i de fall det sker för 
fastställande, utövande eller försvar 
av rättsliga anspråk (”rätt att göra 
invändningar”). 
 

Artikel 21 
dataskyddsförordningen 

Förvaltningsdirektör 

6. Polisanmälan  
 
A 6.1 Beslut om att polisanmäla brott som 

hindrar nämndens verksamhet. 
12 kap. 10 § 
socialtjänstlagen 
10 kap. 18 § offentlighets- 
och sekretesslagen 

Enhetschef 
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A 6.2 Beslut om att till Polismyndigheten 
eller Säkerhetspolisen lämna 
uppgift om enskild som inte fyllt 21 
år, om denne kan komma utöva 
brottslig verksamhet, uppgiften kan 
antas förhindra det och det med 
hänsyn till planerade eller pågående 
insatser för den unge eller av andra 
skäl inte är olämpligt att uppgiften 
lämnas ut. 
 

12 kap. 10 § 
socialtjänstlagen 
 
10 kap. 18a och 18b §§ 
offentlighets- och 
sekretesslagen 

Gruppledare, 
socialsekreterare på 
socialjouren. 
 

A 6.3 Beslut om att till Polismyndighet 
lämna uppgift som behövs för 
omedelbart polisiärt ingripande av 
underårig (vid överhängande och 
allvarlig risk för den unges hälsa 
och utveckling eller om den unge 
påträffas när hen begår brott). 
 

12 kap. 10 § 
socialtjänstlagen 
 
10 kap. 20 § offentlighets- 
och sekretesslagen 

Gruppledare, 
socialsekreterare på 
socialjouren. 
 
 
 

A 6.4 Beslut om att polisanmäla eller till 
Åklagarmyndighet lämna uppgift 
gällande misstankar om brott mot 
underårig (gäller brott mot liv och 
hälsa, brott mot frihet och frid, 
frihetsberövande, olaga tvång, 
sexualbrott och könsstympning). 
 

12 kap. 10 § 
socialtjänstlagen  
 
10 kap. 21 § offentlighets- 
och sekretesslagen 

Gruppledare 

A 6.5 Beslut om att till Polis- eller 
Åklagarmyndighet lämna uppgift 
angående misstanke om överlåtelse 
av narkotika eller dopningsmedel 
eller icke ringa fall av olovlig 
försäljning eller anskaffning av 
alkoholdrycker till underårig. 
 

12 kap. 10 § 
socialtjänstlagen 
 
10 kap. 22 § offentlighets- 
och sekretesslagen 

Gruppledare, 
socialsekreterare på 
socialjouren 

A 6.6 Beslut om att till Polis- eller 
Åklagarmyndighet eller 
Säkerhetspolis lämna uppgift 
angående misstanke om vissa 
grövre brott (för vilket det inte är 
föreskrivet lindrigare straff än 
fängelse 1 år eller försök till brott 
vilket det inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse 2 år). 
 

12 kap. 10 § 
socialtjänstlagen 
 
10 kap. 23 § offentlighets- 
och sekretesslagen 

Gruppledare, 
socialsekreterare på 
socialjouren 
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A 6.7 Beslut om att till Polismyndighet 
lämna uppgift om brott mot 
närstående, så kallat barnfridsbrott.  

12 kap. 10 § 
socialtjänstlagen 
 
10 kap. 18c § offentlighets- 
och sekretesslagen 

Gruppledare, 
socialsekreterare på 
socialjour 

7. Avvisning av ansökan, anmälningar, överklaganden och yttranden m.m. till domstol, 
åklagarmyndighet och andra myndigheter 
 
A 7.1 Avvisning av ansökan.  Enhetschef 

A 7.2 Avvisning av ett ombud. 14 § förvaltningslagen Arbetsutskott/utskott 

A 7.3  Anmälan om behov av offentligt 
biträde. 

3 § lag om offentligt biträde Socialsekreterare 

A 7.4 Anmälan enligt smittskyddslagen 
och uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare. 

6 kap. 9 och 12 §§ 
smittskyddslagen 

Gruppledare 

A 7.5 Anmäla anmälningspliktig 
verksamhet till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). 

7 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 
2 kap 1 § och 2 § 
patientsäkerhetslagen 

Sektionschef 
 
Verksamhetschef  
när det berör 
patientsäkerhetslagen. 

A 7.5 Anmäla till överförmyndaren om att 
god man eller förvaltare enligt 
föräldrabalken bör förordnas. 

5 kap. 3 § 1 p 
socialtjänstförordningen 

Gruppledare 

A 7.6 Anmälan till överförmyndaren om 
att hen inte längre behöver ha 
förvaltare. 

5 kap. 3 § 2 p 
socialtjänstförordningen 

Gruppledare 

A 7.7 Anmäla till överförmyndaren om att 
förhållandena talar för att en 
förälder inte kommer förvalta sitt 
barns egendom på ett betryggande 
sätt. 

5 kap. 3 § 3 p 
socialtjänstförordningen 

Gruppledare 

A 7.8 Ansökan eller framställan till 
domstol om behov av 
målsägarbiträde för underårig. 

5 kap. 2 § 
socialtjänstförordningen 

Socialsekreterare  

A 7.9 Ansöka hos IVO om överflyttning 
av ett ärende till annan kommun. 

2 a kap. 11 § 
socialtjänstlagen 

Enhetschef 

A 7.10 Begäran om överflyttning av ärende 
till annan kommun. 
 

2 a kap. 10 § 
socialtjänstlagen 

Enhetschef 
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A 7.11 Beslut om att teckna 
ansvarsförbindelse för 
kontraktsvård alternativt 
vårdvistelse.  

11 kap. 3 § fängelselagen Enhetschef 

A 7.12 Framställan till CSN om ändring av 
betalningsmottagare för studiehjälp. 

2 kap. 33 § 2 st 
studiestödsförordningen 

Socialsekreterare 

A 7.13 Framställan till Försäkringskassan 
om ändring av betalningsmottagare 
för barnbidrag när ett barn placerats 
utanför hemmet samt när 
placeringen upphör. 

106 kap. 6-7 §§ 
socialförsäkringsbalk 
 

Socialsekreterare 

A 7.14 Framställan till åklagare om 
bevistalan. 

38 § lag med särskilda 
bestämmelser om unga 
lagöverträdare 

Sektionschef 

A 7.15 Mottagande av ärende från annan 
kommun. 

2 a kap. 10 § 
socialtjänstlagen 

Enhetschef 

A 7.16 Underrättelse till Försäkringskassan 
om att ett barn med underhållsstöd 
placerats utanför hemmet samt när 
placering upphör. 

2 § förordningen om 
underhållsstöd 
 

Socialsekreterare 

A 7.17 Undertecknande av 
stämningsansökan gällande 
vårdnadsöverflytt. 

6 kap. 8 § föräldrabalken  Enhetschef 

A 7.18 Yrkande av inhibition i SoL-, LVU- 
och LVM-ärenden. 

10 kap. 2 § socialtjänstlagen Utskott 

A 7.19 Yttrande till allmän 
förvaltningsdomstol gällande SoL-, 
LVU- och LVM-ärenden. 

10 kap. 2 § socialtjänstlagen Utskott 

A 7.20 Yttrande till allmän domstol, 
åklagare eller Kriminalvården i 
brottmål. 

11 § & 28-29 §§ lag med 
särskilda bestämmelser om 
unga lagöverträdare 
6 § lagen om särskild 
personutredning i brottmål 
32 kap. 3 a § brottsbalken  

Gruppledare 

A 7.21 Yttrande till allmän domstol när den 
som begått gärning kan bli föremål 
för vård enligt LVM. 

31 kap. 2 § brottsbalken Gruppledare 

A 7.22 Yttrande till Migrationsverket 
gällande enskilt ärende. 

17 kap. 1 § utlänningslagen 
 

Gruppledare 
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A 7.23 Yttrande till allmän 
förvaltningsdomstol i ärenden 
gällande återsökning från 
Migrationsverket. 

10 kap. 1 och 2 §§ 
socialtjänstlagen 

Enhetschef 

A 7.24 Yttrande gällande 
äktenskapsskillnad, vilket avser 
äktenskap som ingått av underårig. 

5 kap. 5 § äktenskapsbalken Gruppledare 

A 7.25 Yttrande till tillsynsmyndighet 
(Inspektionen för vård och omsorg, 
Socialstyrelsen 
Justitieombudsmannen och 
Justitiekanslern). 

 Utskott 

A 7.26 Yttrande till Inspektionen för vård 
och omsorg över ansökan om 
överflyttning av ärende till 
Huddinge kommun. 

2 a kap. 11 § 
socialtjänstlagen 

Enhetschef 
 

A 7.27 Yttrande över ansökan om rättshjälp 
genom offentligt biträde samt 
yttrande över kostnadsräkning. 

3 § lagen om offentligt 
biträde 
7 § förordningen om 
offentligt biträde 

Gruppledare 

A 7.28 Yttranden i körkortsärenden. 3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § 
körkortsförordningen 

Gruppledare 

A 7.29 Yttrande enligt namnlag. 45 och 46 §§ namnlagen Enhetschef 

A 7.30 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares samtycke. 

3 § 2 st passförordningen Socialsekreterare 

A 7.31 Yttranden om förordnande av god 
man eller förvaltare för någon som 
fyllt 16 år. 

11 kap. 16 § 2 st 
föräldrabalken 

Gruppledare 

A 7.32 Yttrande till inskrivningsmyndighet 
vid ansökning om medlemskap i 
hemvärnet. 

 Sektionschef 

A 7.33 Yttrande i vapenärende. Rikspolisstyrelsens 
författningssamling 2009:13 

Socialsekreterare 

A 7.34 Överklaga förvaltningsdomstols 
beslut gällande SoL-, LVU- och 
LVM-ärenden. 

10 kap. 2 § socialtjänstlagen Utskott 

A 7.35 Överklaga Migrationsverkets beslut 
gällande återsökning. 

10 kap. 1 och 2 §§ 
socialtjänstlagen 

Enhetschef 

A 7.36 Överklaga Inspektionen för vård 
och omsorgs beslut om 
överflyttning av ärende. 

16 kap. 4 § 5 p 
socialtjänstlagen 

Enhetschef 
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8. Hälso- och sjukvård 
 

A 8.1 Beslut om anmälan till Inspektionen 
för vård- och omsorg av allvarlig 
skada eller sjukdom i samband med 
vård, behandling eller 
undersökning. 

3 kap. 5 § 
patientsäkerhetslagen 

Verksamhetschef 

9. Övrigt 
 

A 9.1  Uppsägning av avtal som ingåtts 
efter beslut av socialnämnden. 

 Arbetsutskott 
 

A 9.2 Uppdrag och beslut om 
organisationsförändring som berör 
flera avdelningar inom nämndens 
förvaltning. 

 Förvaltningsdirektör 

A 9.3 Utse personer med rätt att 
underteckna handlingar inom 
nämndens verksamhetsområde. 

 Arbetsutskott 

A 9.4 Yttrande i andra ärenden som inte 
har delegerats enligt denna 
delegationsordning som inte 
omfattas av 6 kap. 34 § punkten 2 i 
kommunallagen varvid yttrandet 
inte heller får avse fråga som är av 
principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt. 

 Förvaltningsdirektör 

A 9.5 Beslut att avstå från att svara på 
remiss som har skickats från staten, 
region, kommunförbund, annan 
kommun eller annan nämnd i 
kommunen 

 Förvaltningsdirektör 

A 9.6 Beslut i ärenden som är så 
brådskande att socialnämnden 
beslut inte kan avvaktas. 

 Nämndens ordförande 
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B. HR-ärenden inom socialnämndens verksamhetsområde 
I förekommande fall där socialnämnden delegerat beslutanderätt till anställda så avses personal 
som är anställda under kommunstyrelsen men som i sitt ordinarie uppdrag verkar inom 
socialnämndens verksamhetsområde. 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal vid samtliga förvaltningar och ska ha 
hand om samtliga frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare.   
I fråga om den personal som i sitt ordinarie uppdrag verkar inom socialnämndens 
verksamhetsområde gäller avseende delegation i personalfrågor vad som är föreskrivet i detta 
avsnitt. Samtliga delegationer i detta avsnitt är kommunstyrelsens. 

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

1. Anställning 
B 1.1 Beslut om anställning  Närmast överordnad 

chef 

2. Vikariatsförordnande 
B 2.1 Förordnande av vikarie för chef.  Närmast 

överordnad chef. 

3. Uppsägning, avsked eller omplacering  
B 3.1 Uppsägning eller avsked av chef 

och personal, förutom 
förvaltningsdirektör. 

Lag (1994:260) om offentlig 
anställning. 
Lag (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet. 
Lag (1982:80) om 
anställningsskydd. 

Förvaltningsdirektör 
efter samråd med 
Huddinge kommuns 
HR-direktör. 
Förhandlingschefen 
ersätter HR-
direktören vid dennes 
frånvaro. 

B 3.2 Omplacering eller förflyttning av 
chef och personal mellan olika 
verksamheter inom förvaltningen. 

 Förvaltningsdirektör 
och HR-chef var för 
sig. 

B 3.3 
 

Omplacering eller förflyttning av 
chef och personal inom verksamhet 
vid förvaltningen.  

 Verksamhetschef. 
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4. Varsel  
B 4.1 
 

Varsel till berörd arbetstagare samt 
arbetstagarorganisation. 

30 § lag (1982:80) om 
anställningsskydd 

Förvaltningsdirektör 
och HR-chef var för 
sig. 

5. Avstängning 
B 5.1 Tillfällig avstängning av chef och 

personal, förutom, förvaltningsdirektör. 
10 § mom 1 Allmänna 
bestämmelser 17  
(AB 17). 

Närmast överordnad 
chef. 

B 5.2 Avstängning av chef och personal, 
förutom förvaltningsdirektör. 

10 § Allmänna 
bestämmelser 19 mom. 2 
(AB 19). 

Förvaltningsdirektör 
och HR-chef var för 
sig. 

6. Disciplinpåföljd 
B 6.1 Disciplinpåföljd för chef och/eller 

personal, förutom förvaltningsdirektör. 
11 § Allmänna 
bestämmelser 17 (AB 17). 

Förvaltningsdirektör 
och HR-chef var för 
sig. 

7. Bisyssla 
B 7.1 Förbud mot bisyssla för chefer och/eller 

personal, förutom förvaltningsdirektör. 
Lag (1994:260) om 
offentlig anställning. 
8 § Allmänna bestämmelser 
17 (AB 17). 

Förvaltningsdirektör 
och HR-chef var för 
sig. 

8. Ledighet. 
B 8.1 Beslut om annan ledighet, utan lön, för 

chef och eller personal, än vad som 
följer av lagar och avtal. 

 Närmast överordnad 
chef efter samråd 
med HR-konsult. 

9. Resor, kurser, konferenser och/eller studiebesök 
B 9.1 Beslut om resor, kurser, konferenser 

och studiebesök, under mer än 7 dygn 
inom Europa samt alla resor i tjänsten 
utanför Europa, för nämndens 
ordförande. 

 Arbetsutskottet 

B 9.2 Beslut om resor, kurser, konferenser 
och studiebesök, inom Europa, för 
förtroendevalda förutom nämndens 
ordförande. 

 Arbetsutskottet 
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B 9.3 Beslut om resor, kurser, konferenser 
och studiebesök, inom Europa samt alla 
resor i tjänsten utanför Europa, för 
förtroendevalda förutom nämndens 
ordförande. 

 Arbetsutskottet 

B 9.4 Beslut om resor, kurser, konferenser 
och studiebesök, under 3 till 7 dygn 
inom Europa, för tjänstemän, förutom 
förvaltningsdirektör. 

 Förvaltningsdirektör 
Resor, kurser, 
konferenser och 
studiebesök 
understigande 3 dygn 
betraktas som 
verkställighet. 

B 9.5 Beslut om resor, kurser, konferenser 
och studiebesök, under mer än 7 dygn 
inom Europa samt alla resor i tjänsten 
utanför Europa, för tjänstemän, förutom 
förvaltningsdirektör. 

 Arbetsutskottet 

B 9.6 Beslut om resor, kurser, konferenser 
och studiebesök, utanför Norden och de 
Baltiska staterna, som avser mer än tio 
(10) anställda vid samma tillfälle. 

 Arbetsutskottet 
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C. Ekonomiärenden  
Upphandlingssektionen vid kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för kommunens upphandlingar över 
fastställd direktupphandlingsgräns och utser delegat in sin delegationsordning, se kommunstyrelsens 
delegationsordning, HKF 9210. 
Upphandling under fastställd direktupphandlingsgräns betraktas som verkställighet. Se lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling, upphandlings- och inköpspolicy för Huddinge kommun samt riktlinjer för upphandling 
och inköp. 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

1. Upphandling 
C 1.1  Beslut om att initiera upphandling 

av nämndspecifika ramavtal samt 
nämndspecifika övriga avtal vid 
kommunstyrelsens förvaltnings 
upphandlingssektion, utom 
nämndspecifika avtal inom lag om 
valfrihetssystem (LOV). 

 
Förvaltningsdirektör 

2. Övriga ekonomiärenden 
C 2.1 Tecknande av hyresavtal 

- inhyrning 
med de begränsningar som framgår 
av kommunens bestämmelser 
gällande anskaffning av lokaler. 
Villkor: samordning om 
lokalplaneringsavdelningen. 

 Förvaltningsdirektör 

C 2.2 Tecknande av hyresavtal 
- uthyrning. 

 Hyresadministratör 

C 2.3 Uppsägning av hyresavtal.  Förvaltningsdirektör 

C 2.4 Försäljning och avskrivning av 
materiel och inventarier mellan två 
(2) och fem (5) prisbasbelopp. 
Försäljning och avskrivning upp till 
ett (1) prisbasbelopp är  
verkställighet. 

 Förvaltningsdirektör 
Ersättare: ekonomichef 

C 2.5 Avskrivning av fordran upp till ett 
(1) prisbasbelopp 
Avskrivning av löneskulder 
beslutas av HR-direktör, HKF 9210. 

 Förvaltningsdirektör 
Ersättare: ekonomichef 
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C 2.6 Utse anslagsförvaltare, 
beslutsattestanter, utanordnare och 
ersättare för dessa. 

HKF 9010 Förvaltningsdirektör 
Samt vidaredelegation 

C 2.7 Beslut om att söka EU-bidrag, 
projektbidrag och statsbidrag. 

 Förvaltningsdirektör 
Ersättare: ekonomichef 

C 2.8 Återrapportering av använda medel 
avseende EU-bidrag, projektbidrag 
och statsbidrag. 

 Ekonomichef 
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D. Individ-och familjeomsorg 
Delegat - socialsekreterare efter 2 års tjänstgöring innebär att personen ska ha arbetat med myndighetsutövning 
inom barn och ungdom under 2 års tid.   
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

 

1. Barn och ungdom upp till 20 år enligt SoL, utredning 
 
D 1.1 Beslut om att inleda utredning 

 
 

11 kap. 1 § socialtjänstlagen Socialsekreterare efter 2 års 
tjänstgöring 
 

D 1.2 Beslut om att utredning inte ska 
inledas 

11 kap. 1 § socialtjänstlagen Gruppledare 

D 1.3 Beslut om att avsluta utredning utan 
insats 

11 kap. 1 § socialtjänstlagen Gruppledare 

D 1.4 Beslut om att inledd utredning ska 
avskrivas 

11 kap. 1 § socialtjänstlagen Gruppledare 

D 1.5 Beslut om att utredning ska avslutas 
med insats 

11 kap. 1 § socialtjänstlagen Gruppledare 

D 1.6 Beslut om förlängd utredningstid 11 kap. 2 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 1.7 Beslut om uppföljning efter att 
utredning avslutats utan insats 

11 kap. 4 a § 
socialtjänstlagen 

Enhetschef 

 

2. Beslut om åtgärd mot vårdnadshavares vilja 
 
D 2.1 Beslut om åtgärd till stöd för ett 

barn mot en av vårdnadshavarnas 
vilja 

6 kap. 13 a § föräldrabalken Utskott 

D 2.2 Beslut om bistånd i form av öppna 
insatser för barn som fyllt 15 år 
utan vårdnadshavares samtycke 

3 kap. 6 a § socialtjänstlagen Sektionschef 

 

3. Beslut om bistånd 
 
D 3.1 Beslut om bistånd i form av 

försökslägenhet 
4 kap. 2 § socialtjänstlagen Sektionschef 
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D 3.2  Beslut om bistånd i form av 
stödboende 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 3.3 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson och kontaktfamilj 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 3.4 Beslut om bistånd i form av öppen 
vård 
- personligt stöd barn/ungdom, 
intern 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Socialsekreterare 

D 3.5 Beslut om bistånd i form av öppen 
vård 
- personligt stöd barn/ungdom, 
externt 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 3.6 Beslut om bistånd i form av öppen 
vård 
- strukturerad öppen vård 
barn/ungdom, externt 
 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Utskott 
Ordförande och vice 
ordförande i individutskotten 
äger rätt att fatta beslut då 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 

D 3.7 Beslut om bistånd i form av 
särskilda kostnader för 
barn/ungdom i samband med 
utredning, placering, omplacering, 
eller flytt från familjehem eller 
HVB samt övriga insatser 

- upp till 20 000 kronor 
 
 

- därutöver 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen  
 
 
 
 
 
Enhetschef 
 
 
Sektionschef 

D 3.8 Beslut om köp av plats i annan 
kommun eller hos annan vårdgivare 
(innebär undertecknade av avtal) 

- inom ramavtal 
- utanför ramavtal 

   
 
 
Enhetschef 
Sektionschef 

D 3.9 Beslut om att bevilja insatser enligt 
LMA 

3 a § 3 st lagen om 
mottagande av asylsökande 
m.fl. 

Sektionschef 

D 3.10 Återsökning av kostnader enligt 
LMA 

23 § lagen om mottagande av 
asylsökande m.fl. 

Sektionschef 
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4. Placering 
 
D 4.1 Beslut om tillfällig placering i 

nätverk (längst 2 månader efter att 
utredning avslutas) 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 4.2 Beslut om medgivande till privat 
placering 

6 kap. 6 § socialtjänstlagen Utskott 

D 4.3 Beslut om godkännande av jourhem 6 kap. 6 § socialtjänstlagen Utskott 

D 4.4 Beslut om placering i jourhem 
- längst 2 månader efter att 

utredning avslutas 
 
 
 

- därefter 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen  
Enhetschef 
Socialsekreterare vid 
socialjour (kan endast fatta 
beslut till nästkommande 
vardag) 
 
Utskott 
Ordförande och vice 
ordförande i individutskotten 
äger rätt att fatta beslut då 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 

D 4.5 Beslut om godkännande av 
familjehem 

6 kap. 6 § socialtjänstlagen Utskott 

D 4.6 Beslut om placering av barn och 
ungdom (0-18 år) i familjehem 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Utskott 

D 4.7 Beslut om placering av barn och 
ungdom (0-18 år) i HVB 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Utskott 
 
Ordförande och vice 
ordförande i individutskotten 
äger rätt att fatta beslut då 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 
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D 4.8 Beslut om placering av ungdom 
(18-20 år) i familjehem eller HVB 
 
- upp till 2 månader inom ramavtal 
 
- därutöver 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen  
 
Enhetschef 
 
Utskott 
 
Ordförande och vice 
ordförande i individutskotten 
äger rätt att fatta beslut då 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 

D 4.9 Beslut om placering ungdom (16-20 
år) i stödboende 
- personer i åldern 16-17 år 
 
- personer i åldern 18-20 år 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen  
 
Sektionschef 
 
Enhetschef 
 

D 4.10 Beslut om att godkänna utländsk 
myndighets placering av ett barn i 
Sverige 

6 kap. 11 a § 
socialtjänstlagen 

Utskott 

D 4.11 Beslut om att placera ett barn i ett 
annat land 

6 kap. 11 b § 
socialtjänstlagen 

Utskott 

D 4.12 Övervägande av vård för barn och 
ungdom upp till 18 år som är 
placerade utanför det egna hemmet, 
ska ske minst en gång var 6:e 
månad 

6 kap. 8 § socialtjänstlagen Utskott 

D 4.13 Överväga om att ansöka om 
flyttningsförbud  

6 kap. 8 a § socialtjänstlagen Utskott 
 

D 4.14 Övervägande om vårdnadsöverflytt 6 kap. 8 b § socialtjänstlagen Utskott 

D 4.15 Beslut om uppföljning efter att 
placering i familjehem eller HVB 
har upphört 

11 kap. 4 b § 
socialtjänstlagen 

Enhetschef 

D 4.16 Beslut om att avsluta uppföljning 
efter att placering i familjehem eller 
HVB har upphört 

11 kap. 4 b § 
socialtjänstlagen 

Enhetschef 
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5. Förordnande och entledigande av kontaktperson och kontaktfamilj, ersättning och arvode 
 

D 5.1 Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktperson och 
kontaktfamilj 

 Socialsekreterare efter 2 års 
tjänstgöring 

D 5.2 Beslut om ersättning till familjehem 

- Arvode, omkostnadsersättning 
samt tilläggskostnader enligt SKRs 
rekommendationer 
 
- därutöver 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 
 

 
 
Socialsekreterare 
 
 
 
Utskott 
 
 

D 5.3 Beslut om ersättning till 
kontaktperson och kontaktfamilj 
 
- Arvode, omkostnadsersättning 
samt tilläggskostnader enligt SKRs 
rekommendationer 
 
- därutöver 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 

 
 
 
Socialsekreterare 
 
 
 
Enhetschef  

D 5.4 Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare hos 
vilken barnet tidigare varit 
familjehemsplacerad hos 

6 kap. 11 § socialtjänstlagen Utskott 

D 5.5 Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare för 
ensamkommande barn 
 
- enligt socialnämndens beslut, 
2013-12-18 (§4), 200 kronor per 
timme, max 10 timmar per månad 
 
- därutöver 

  
 
 
 
Enhetschef 
 
 
 
Utskott 

D 5.6 Beslut om ersättning från förälder 
vars barn (under 18 år) får vård i 
annat hem än det egna  
 

8 kap. 1 § 2 st 
socialtjänstlagen 

Enhetschef 
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D 5.7 Beslut om att väcka talan hos 
förvaltningsrätten gällande 
kostnader i samband med placering, 
s.k. föräldraavgift  

9 kap. 3 § socialtjänstlagen Utskott 

 

D 5.8 Beslut att efterge skuld gällande 
föräldraavgift för placerat barn 

9 kap. 4 §  
socialtjänstlagen 

Utskott 

6. Barn och ungdomar upp till 20 år enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(1990:52), LVU 
 
D 6.1 Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätt om vård enligt LVU 
4 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 

D 6.2 Beslut om att ansöka hos 
Förvaltningsrätten om att den unge 
ska vara fortsatt omhändertagen för 
tillfällig vård enligt 6 a § LVU 

9 a § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 

D 6.3 Begäran om förlängd tid för 
ansökan om vård 

8 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Enhetschef 

D 6.4 Begäran om förlängd tid för 
ansökan om fortsatt tillfällig vård 
enligt 9 a § LVU 

8 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Enhetschef 

D 6.5 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn och 
ungdom under 20 år 

6 § 1st lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 
 
Nämnden har i särskilt beslut 
förordnat individutskottens 
ordförande och vice 
ordförande att fatta beslut då 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas 

D 6.6 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn och 
ungdom under 18 år när svensk 
domstol inte är behörig att besluta 
om vård enligt LVU 

6 a § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 
 
Nämnden har i särskilt beslut 
förordnat individutskottens 
ordförande och vice 
ordförande att fatta beslut då 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 
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D 6.7 Beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § LVU 
ska upphöra 

9 § 3 st. lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 
 
Nämnden har i särskilt beslut 
förordnat individutskottens 
ordförande och vice 
ordförande att fatta beslut då 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 

D 6.8 Beslut om omedelbart 
omhändertagande för tillfällig vård 
enligt 6 a § ska upphöra 

9 a § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 
 
Nämnden har i särskilt beslut 
förordnat individutskottens 
ordförande och vice 
ordförande att fatta beslut då 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 

D 6.9 Beslut om hur vården skall ordnas 
och var den unge ska vistas under 
vårdtiden 

11 § 1 st. och 2 st. lag med 
särskilda bestämmelser om 
vård av unga 

Utskott 
Nämnden har i särskilt beslut 
förordnat individutskottens 
ordförande och vice 
ordförande att fatta beslut då 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 

D 6.10 Beslut rörande den unges 
personliga förhållanden i den mån 
beslutet inte är att hänföra till 11 § 
1 och 2 st. LVU 

11 § 4 st. lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

Socialsekreterare 

D 6.11 Övervägande av om vård med stöd 
av 2 § LVU skall upphöra 

13 § 1 st. lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

Utskott 

D 6.12 Prövning av om vård med stöd av 
3 § LVU skall upphöra 

13 § 2 st. lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

Utskott 

D 6.13 Överväga om att ansöka om 
flyttningsförbud 

13 b § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

Utskott 
 

D 6.14 Övervägande avseende 
vårdnadsöverflytt  

13 c § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

Utskott 
 

D 6.15 Beslut om hur den unges umgänge 
med vårdnadshavare eller förälder 
som har umgängesrätt reglerad 
genom dom eller beslut av 
domstol eller genom avtal ska 
utövas när överenskommelse inte 
kan nås med vårdnadshavare eller 
förälder 

14 § 2 st. 1 p. lag med 
särskilda bestämmelser om 
vård av unga 

Socialnämnd 
 
Ordförande, vice ordförande 
och andre vice ordförande i 
socialnämnd äger rätt att 
fatta beslut då nämndens 
beslut inte kan avvaktas. 
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D 6.16 Beslut om att den unges vistelseort 
inte skall röjas för föräldrar eller 
vårdnadshavare 

14 § 2 st. 2 p. lag med 
särskilda bestämmelser om 
vård av unga 

Socialnämnd  
 
Ordförande, vice ordförande 
och andre vice ordförande i 
socialnämnd äger rätt att 
fatta beslut då nämndens 
beslut inte kan avvaktas. 
 

D 6.17 Övervägande av beslut om 
umgänge eller hemlighållande av 
vistelseort enligt 14 § 2 st. 1 p. och 
2 p. LVU 
Ska ske minst var 3:e månad. 

14 § 3 st. lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

Utskott 
 
 

D 6.18 Beslut om upphörande av 
umgängesbegränsning eller att 
vistelseort inte ska röjas enligt 14 
§ 2 st. 1 p. och 2 p. LVU 

14 § 2 st. 1 p. och 2 p. lag med 
särskilda bestämmelser om 
vård av unga 

Socialnämnd 
 

Ordförande, vice ordförande 
och andre vice ordförande i 
socialnämnd äger rätt att 
fatta beslut då nämndens 
beslut inte kan avvaktas. 
 
 

D 6.19 Beslut om att vården ska upphöra 21 § 1 st. lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

Utskott 

D 6.20 Beslut om uppföljning när vård 
enligt lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga har 
upphört 

21 b § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

Enhetschef 
 

D 6.21 Beslut om regelbunden kontakt 
med särskilt utsedd kontaktperson 
eller behandling i öppna former 

22 § 1 st. lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

Utskott 

D 6.22 Prövning av beslut om 
förebyggande insats ska upphöra 
att gälla 
Omprövning ska ske var 6:e 
månad. 

22 § 3 st. lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

Utskott 

D 6.23 Beslut om att förebyggande insats 
enligt 22 §1 st. ska upphöra 

22 § 3 st. lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

Utskott 
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D 6.24 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § 2 st. lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 
 
Nämnden har i särskilt beslut 
förordnat individutskottens 
ordförande och vice 
ordförande att fatta beslut då 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 

D 6.25 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud ska upphöra 

30 § 2 st. lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 
Nämnden har i särskilt beslut 
förordnat individutskottens 
ordförande och vice 
ordförande att fatta beslut då 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 

D 6.26 Beslut att ansöka hos 
förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 

24 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 

D 6.27 Beslut om hur den unges umgänge 
med vårdnadshavare eller förälder 
ska utövas efter beslut om 
flyttningsförbud eller tillfälligt 
flyttningsförbud 

31 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 
Ordförande och vice 
ordförande i individutskotten 
äger rätt att fatta beslut då 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 

D 6.28 Beslut om utreseförbud 31a § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 

D 6.29 Beslut om att ansöka hos 
förvaltningsrätten om utreseförbud 

31b § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 

D 6.30 Prövning om vård med stöd av 31a 
§ LVU ska upphöra 

31c § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 

D 6.31 Beslut om upphörande av 
utreseförbud 

31c § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 

D 6.32 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31d § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 
 
Nämnden har i särskilt beslut 
förordnat individutskottens 
ordförande och vice 
ordförande att fatta beslut på 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 
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D 6.33 Beslut om upphörande av tillfälligt 
utreseförbud 

31g § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 
 
Nämnden har i särskilt beslut 
förordnat individutskottens 
ordförande och vice 
ordförande att fatta beslut på 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 
 

D 6.34 Beslut om tillfälligt undantag från 
ett utreseförbud 

31i § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 

D 6.35 Beslut om läkarundersökning, utse 
läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

32 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Enhetschef 
Socialsekreterare i socialjour 
efter kontorstid. 

D 6.36 Beslut att begära polishandräckning 
för att genomföra 
läkarundersökning 

43 § 1 st. 1 p. lag med 
särskilda bestämmelser om 
vård av unga 

Utskott 
 
Socialnämndens ordförande 
har en i lag direkt angiven 
rätt att fatta beslut då 
utskottets beslut inte ka 
avvaktas. 

D 6.37 Beslut om provtagning inför 
umgänge 

32 a § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 
 

D 6.38 Beslut om provtagning inför 
prövning om vården ska upphöra 

32 b § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 
 

D 6.39 Beslut om vad för slags prov som 
avses och syftet med åtgärden när 
provtagning ska ske enligt 32 a eller 
32 b §§ lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

32 c § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av 
unga 

Utskott 
 

D 6.40 Beslut att begära polishandräckning 
för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med stöd av 
LVU 

43 § 1 st. 2 p. lag med 
särskilda bestämmelser om 
vård av unga 

Utskott 
 
Nämnden har i särskilt beslut 
förordnat verksamhetschef, 
sektionschefer, enhetschefer 
och ordinarie 
socialsekreterare i socialjour 
att fatta beslut då utskottets 
beslut inte kan avvaktas. 
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D 6.41 Beslut att återkalla begärd 
polishandräckning avseende 43 § 1 
st. 1 p. och 2 p. 

43 § 1 st. 1 p. och 2 p. lag 
med särskilda bestämmelser 
om vård av unga 

Utskott 
Nämnden har i särskilt beslut 
förordnat verksamhetschef, 
sektionschef, enhetschefer och 
ordinarie socialsekreterare i 
socialjour att fatta beslut då 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 

7. Vuxna med beroende 
Delegat - socialsekreterare efter 2 års tjänstgöring innebär att personen ska ha arbetat med myndighetsutövning 
inom beroendevård för vuxna under 2 års tid.   
 
D 7.1  Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § socialtjänstlagen Socialsekreterare efter 2 års 

tjänstgöring 

D 7.2 Beslut om att utredning inte ska 
inledas 

11 kap. 1 § socialtjänstlagen Gruppledare 

D 7.3 Beslut om att avsluta utredning utan 
insats 

11 kap. 1 § socialtjänstlagen Gruppledare 

D 7.4 Beslut om att inledd utredning ska 
avslutas 

11 kap. 1 § socialtjänstlagen Gruppledare 

D 7.5 Beslut om att utredning ska avslutas 
med insats 

11 kap. 1 § socialtjänstlagen Gruppledare 

D 7.6 Beslut om bistånd i form av 
öppenvård 
- Individuellt behovsprövad 

öppenvård, internt 
 

- Individuellt behovsprövad 
öppenvård, externt 
 

 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen  
 
 
Socialsekreterare 
 
 
 
Enhetschef 
 
 

D 7.7 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson  

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 7.8 Beslut om bistånd i form av 
stödboende 
- Internt 

 
- Externt 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen  
 
 
Gruppledare 
 
 
Enhetschef 
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D 7.9 Beslut om bistånd i form av 
försökslägenhet 

4 kap. 2 § socialtjänstlagen Sektionschef 
 
 

D 7.10 Beslut om placering av i 
familjehem eller HVB 
- upp till 3 månader inom ramavtal 
- därutöver  
- utanför ramavtal 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen  
 
 
Enhetschef 
 
Utskott 
 
Utskott 

D 7.11 Beslut om köp av plats i annan 
kommun eller hos annan vårdgivare 
(innebär undertecknade av avtal) 

- inom ramavtal 
 

- utanför ramavtal 
 

  
 
 
Enhetschef 
 
Sektionschef 

D 7.12 Beslut om arvode och om 
kostnadsersättning till 
kontaktperson och kontaktfamilj 
- enligt SKRs 

rekommendationer 
- därutöver 

  
 
 

 
Socialsekreterare 
 
Enhetschef 
 

D 7.13 Beslut om att ta ut ersättning 
(egenavgift) från enskild för 
missbruksvård i form av plats i 
HVB eller i familjehem 

8 kap. 1 § 1 st. 
socialtjänstlagen 
6 kap. 1 § 
socialtjänstförordningen 

Gruppledare 

D 7.14 Beslut om anmälan till 
Försäkringskassan om att nämnden 
ska uppbära sjukpenning för den so 
bereds vård i HVB eller familjehem 
enligt SoL som ger vård och 
behandling av missbrukare av 
alkohol eller narkotika  

106 kap. 13 § 
socialförsäkringsbalken 

Socialsekreterare 

D 7.15 Beslut om anmälan till 
Försäkringskassan om att nämnden 
ska uppbära ersättning enligt 
socialförsäkringsbalken 

107 kap.5 § 
socialförsäkringsbalken 

Socialsekreterare  

D 7.16 Beslut om att bevilja insatser enligt 
LMA 

3 a § 3 st lagen om 
mottagande av asylsökande 
m.fl. 

Sektionschef 
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D 7.17 Återsökning av kostnader enligt 
LMA 

23 § lagen om mottagande av 
asylsökande m.fl. 

Sektionschef 

 

8. Vård enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (1981:1243), LVM 
Delegat - socialsekreterare efter 2 års tjänstgöring innebär att personen ska ha arbetat med myndighetsutövning 
inom beroendevård för vuxna under 2 års tid.   

 
D 8.1 Beslut om att inleda utredning om 

skäl för tvångsvård 
7 § lag om vård av 
missbrukare i vissa fall 

Enhetschef 
Socialsekreterare i socialjour 
efter kontorstid. 

D 8.2 Beslut om att påbörjad utredning 
ska läggas ner  

7 § lag om vård av 
missbrukare i vissa fall 

Enhetschef 

D 8.3 Beslut om läkarundersökning samt 
utse läkare för undersökningen  

9 § lag om vård av 
missbrukare i vissa fall 

Socialsekreterare efter 2 års 
tjänstgöring 

D 8.4 Beslut om att hos förvaltningsrätt 
ansöka om vård enligt LVM 

11 § lag om vård av 
missbrukare i vissa fall 

Utskott 

D 8.5 Beslut om att återta ansökan om 
vård enligt LVM 

11 § lag om vård av 
missbrukare i vissa fall 

Utskott 

D 8.6 Beslut om ansökan om intagning på 
HVB efter beslut om vård enligt 
LVM eller beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt 13 § LVM  
 

12 och 19 §§ lag om vård av 
missbrukare i vissa fall 

Socialsekreterare 

D 8.7 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av missbrukare 

13 § lag om vård av 
missbrukare i vissa fall 

Utskott 
 
Nämnden har i särskilt beslut 
förordnat individutskottens 
ordförande och vice 
ordförande att fatta beslut då 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 
 

D 8.8 Beslut om upphörande av 
omedelbart omhändertagande 

18 b § lag om vård av 
missbrukare i vissa fall 

Utskott  
 
Nämnden har i särskilt beslut 
förordnat individutskottens 
ordförande och vice 
ordförande att fatta beslut då 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas. 
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D 8.9 Beslut om att begära 
polishandräckning för att föra en 
missbrukare till läkarundersökning 
 

45 § 1 st. 1 p. lag om vård av 
missbrukare i vissa fall 

Socialsekreterare efter 2 års 
tjänstgöring 

D 8.10 Beslut om att begära 
polishandräckning för inställelse 
vid vårdinstitution 

45 § 1 st. 2 p. lag om vård av 
missbrukare i vissa fall 

Socialsekreterare efter 2 års 
tjänstgöring 

D 8.11 Beslut om att återkalla begärd 
polishandräckning  

45 § 1 st. 1 p. och p. 2 lag om 
vård av missbrukare i vissa 
fall 

Socialsekreterare 

D 8.12 Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 

46 § lag om vård av 
missbrukare i vissa fall 

Socialsekreterare efter 2 års 
tjänstgöring 

D 8.13 Yttrande till allmän domstol då den 
som begått brott kan bli föremål för 
LVM-vård 
 

31 kap. 2 § brottsbalken Gruppledare 

9. Familjerättsärenden 
Delegat - socialsekreterare efter 2 års tjänstgöring innebär att personen ska ha arbetat med myndighetsutövning 
inom familjerätten under 2 års tid.   

 
D 9.1 Godkännande av 

faderskapsbekräftelse då parterna 
varit sammanboende under hela 
konceptionstiden och ör övertygade 
om att barnet är deras gemensamma 
 

1 kap. 4 § föräldrabalken Utredningsassistent 

D 9.2 Godkännande av 
faderskapsbekräftelse i övriga fall 

1 kap. 4 § föräldrabalken Socialsekreterare 

D 9.3 Godkännande av 
föräldraskapsbekräftelse 

1 kap. 4 och 9 §§ 
föräldrabalken 

Utredningsassistent 

D 9.4 Beslut om att inleda utredning om 
fastställande av faderskap, när dom 
eller bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap. 1 § föräldrabalken Enhetschef 

D 9.5 Beslut om att återuppta nedlagd 
utredning 

2 kap. 1 § föräldrabalken Enhetschef 

D 9.6 Beslut om rättsgenetisk 
undersökning 

2 kap. 6 § föräldrabalken Socialsekreterare 

D 9.7 Beslut om att inleda utredning om 
någon annan man än den som är gift 

2 kap. 9 § 1 st. föräldrabalken Socialsekreterare 
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med barnets moder kan vara far till 
barnet 
 

D 9.8 Beslut att väcka och föra talan i mål 
om faderskap 

3 kap. 5 § 2 st. och 6 § 2 st. Socialsekreterare 

D 9.9 Beslut om att godkänna föräldrars 
avtal om vårdnad, boende och 
umgänge 

6 kap. 6 §, 14 a § 2 st. och 15 
a § 3 st. föräldrabalken 

Socialsekreterare 

D 9.10 Beslut om att inte godkänna 
föräldrars avtal om vårdnad, boende 
och umgänge 

6 kap. 6 §, 14 a § 2 st. & 15 a 
§ 3 st. föräldrabalken 

Enhetschef 

D 9.11 Beslut om att utse viss person att 
medverka vid umgänge 
(umgängesstöd) 

6 kap. 15 c § 3 st. 
föräldrabalken 

Socialsekreterare 

D 9.12 Lämna upplysningar till tingsrätt i 
vårdnads-, boende- och 
umgängesmål 

6 kap. 19 § föräldrabalken Socialsekreterare 

D 9.13 Lämna upplysningar inför 
intermistiskt beslut i tingsrätt i mål 
eller ärende om vårdnad, boende 
eller umgänge 
 

6 kap. 20 § föräldrabalken Socialsekreterare 

D 9.14 Beslut om att utse utredare i ärende 
om vårdnad, boende eller umgänge 
 

6 kap. 19 § 3 st. 
föräldrabalken 

Enhetschef 

D 9.15 Medgivande att ta emot barn med 
hemvist utomlands i syfte att 
adoptera det 
 

6 kap. 12 § socialtjänstlagen Arbetsutskott 

D 9.16 Återkallelse av medgivande till 
adoption av utländskt barn 
 

6 kap. 13 § socialtjänstlagen Arbetsutskott 

D 9.17 Beslut att ge samtycke till fortsatt 
adoptionsförfarande 
 

6 kap. 14 § socialtjänstlagen Socialsekreterare 

D 9.18 Beslut att ge inte samtycke till 
fortsatt adoptionsförfarande 
 

6 kap. 14 § socialtjänstlagen Arbetsutskott 
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D 9.19 Beslut att utse utredare i 
adoptionsärende 
 

4 kap. 14 § föräldrabalken Enhetschef 

10. Våld i nära relationer 
Delegat - socialsekreterare efter 2 års tjänstgöring innebär att personen ska ha arbetat med myndighetsutövning 
inom våld i nära relationer under 2 års tid.   

D 10.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § socialtjänstlagen Socialsekreterare 
efter 2 års tjänstgöring 

D 10.2 Beslut om att inte inleda utredning 11 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 10.3  Beslut om att avsluta utredning utan 
insats 

11 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 10.4 Beslut om att inledd utredning ska 
avskrivas  

11 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef  
 
 

D 10.5 Beslut om att utredning ska avslutas 
med insats 

11 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef  
 
 

D 10.6 Beslut om bistånd i form av skyddat 
boende egen regi, Huddinge 
kommun 
- upp till 3 månader 
 
 
 
- upp till 6 månader 
- därutöver  

4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 
Om asylärende: 
4 kap. 2 § socialtjänstlagen 
(inte överklagningsbart) 

 
 
 
Enhetschef 
Socialsekreterare vid 
socialjour (kan endast fatta 
beslut till nästkommande 
vardag) 
 
Sektionschef 
Utskott 

D 10.7 Beslut om bistånd i form av skyddat 
boende, inom ramavtal 
- upp till 3 månader 

 
 
 
- upp till 6 månader 
- därutöver 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
 
Om asylärende: 
4 kap. 2 § socialtjänstlagen 
(inte överklagningsbart 

 
 
 
Enhetschef 
Socialsekreterare vid 
socialjour (kan endast fatta 
beslut till nästkommande 
vardag) 
Sektionschef 
Utskott 

D 10.8 Beslut om bistånd i form av skyddat 
boende utanför ramavtal 
- upp till 3 månader 

 
 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen  
 
 
Enhetschef 
Socialsekreterare vid 
socialjour (kan endast fatta 
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- därutöver 

beslut till nästkommande 
vardag) 
Utskott 

D 10.9 Beslut om bistånd i form av 
öppenvård 
- individuellt behovsprövad 

öppenvård, internt 
- individuellt behovsprövad 

öppenvård, externt 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen  
 
 
Socialsekreterare 
 
 
Enhetschef 

D 10.10 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 
 

D 10.11 Beslut om arvode och om 
kostnadsersättning till 
kontaktperson  
- enligt SKRs 

rekommendationer 
- därutöver 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen  
 
 
 
Socialsekreterare 
 
 
Enhetschef 

D 10.12 Beslut om bistånd i form av 
särskilda kostnader i samband med 
placering på skyddat boende 

- upptill 5000 kr 
 

- därutöver 

4 kap. 1 §  
socialtjänstlagen 

 
 
 
Enhetschef 
 
Sektionschef 

D 10.13 Beslut om att bevilja en ansökan om 
förhandsbesked 
Om den enskilde bedöms ha rätt att 
ansöka om förhandsbesked prövas 
rätten till det ansökta biståndet 
enligt 4 kap. 1 § SoL 

2a kap. 8 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 10.14 Beslut om att bevilja insatser enligt 
LMA 

3 a § 3 st lagen om 
mottagande av asylsökande 
m.fl. 

Sektionschef 

D 10.15 Återsökning av kostnader enligt 
LMA 

23 § lagen om mottagande av 
asylsökande m.fl. 

Sektionschef 
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11. Socialpsykiatri 
Gäller för personer under 65 år. 
Delegat - Biståndshandläggare med 2 års tjänstgöring innebär att personen ska ha arbetat med 
myndighetsutövning inom socialpsykiatri under 2 års tid. 

D 11.1 Beslut om att inleda utredning  11 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare efter 2 år 
tjänstgöring 

D 11.2 Beslut om att inte inleda utredning 
eller att inledd utredning ska läggas 
ned eller avskrivas 

11 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 11.3 Beslut om att bevilja en ansökan om 
förhandsbesked  
Om den enskilde befinns ha rätt att 
ansöka om förhandsbesked prövas 
rätten till det ansökta biståndet 
enligt 4 kap. 1 § SoL 

2a kap. 8 § socialtjänstlagen 
 

Enhetschef 

D 11.4 Beslut om bistånd i form av hjälp i 
hemmet, hemtjänst  

- upp till 100 timmar per 
månad 
 

- därutöver 

4 kap. 1§ socialtjänstlagen  
 
 
Biståndshandläggare 
 
Enhetschef 

D 11.5 Beslut om bistånd i form av hjälp i 
hemmet, personligt utformat stöd  

- upp till 20 timmar per vecka 
 

- därutöver 

4 kap. 1§ socialtjänstlagen  
 
Biståndshandläggare 
Enhetschef 

D 11.6 Beslut om bistånd i form av 
boendestöd för en person under 65 
år. 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 11.7 Beslut om bistånd i form av 
trygghetslarm 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 11.8 Beslut om bistånd i form av 
avlösning i hemmet för personer 
under 65 år 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 11.9 Beslut om bistånd i form av 
ledsagning för personer under 65 år                

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 11.10 Beslut om ledsagning vid 
semesterresa 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 
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D 11.11 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson för en person under 
65 år     

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 11.12 Beslut om bistånd i form av särskilt 
boende för vuxna 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 11.13 Beslut om bistånd i form av vistelse 
vid hem för vård och boende (HVB)  

- upp till tre månader 
 

- därutöver 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen  
 
Enhetschef 
Utskott 

D 11.14 Beslut om bistånd i form av 
stödboende 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 11.15 Beslut om bistånd i form av 
försökslägenhet 

4 kap. 2 § socialtjänstlagen 
OBS! avslagsbeslut fattas 
enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen 

Enhetschef 

D 11.16 Beslut om bistånd i form av daglig 
sysselsättning 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 11.17 Beslut om bistånd i form av 
turbundna resor 

4 kap. 2 § socialtjänstlagen 
OBS! avslagsbeslut fattas 
enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen 

Biståndshandläggare 

D 11.18 Beslut om bistånd för livsföring i 
övrigt som går utöver vad som 
anges i beslutspunkter D 11.4 – D 
11.17 för en kostnad som 
understiger 300 000 kronor  

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 11.19 Beslut om bistånd för livsföring i 
övrigt som går utöver vad som 
anges i beslutspunkter D 11.4 – D 
11.17 för en kostnad som överstiger 
300 000 kronor men som 
understiger 
direktupphandlingsgränsen 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Verksamhetschef 

D 11.20 Beslut om bistånd för livsföring i 
övrigt som går utöver vad som 
anges i beslutspunkter D 11.4 – D 
11.17 för en kostnad som överstiger 
direktupphandlingsgränsen 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Utskott 
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D 11.21 Beslut om köp av plats för bistånd 
enligt SoL när kostnaden överstiger 
nivån för direktupphandling, 
utanför ramavtal eller LOV-avtal, i 
annan kommun eller hos annan 
vårdgivare 
Vid beslut enligt denna 
bestämmelse uppdras till 
biståndskansliets verksamhetschef 
att vidta vederbörliga åtgärder för 
att verkställa beslutet 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Utskott 

D 11.22 Beslut om specifik verkställighet 
avseende biståndsbeslut enligt SoL 
som upptas i beslutspunkterna D 
11.4 – D 11.17 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Verksamhetschef 

D 11.23 Beslut om förbehållsbelopp 8 kap. 2 och 7 §§ SoL Avgiftshandläggare 
/Ekonomiassistent 

D 11.24 Beslut om jämkning av avgift för 
hemtjänst, service och omvårdnad 
samt boende som inte omfattas av 
hyreslagen i nivå med 
förbehållsbeloppet 

8 kap. 7 och 8 §§ SoL Avgiftshandläggare 
/Ekonomiassistent 

D 11.25 Beslut om övriga avgifter enligt 
taxa 

8 kap. 2-9 §§ SoL Avgiftshandläggare 
/Ekonomiassistent 

D 11.26 Beslut om att bevilja insatser enligt 
LMA 

3 a § 3 st lagen om 
mottagande av asylsökande 
m.fl. 

Sektionschef 

D 11.27 Återsökning av kostnader enligt 
LMA 

23 § lagen om mottagande 
av asylsökande m.fl. 

Sektionschef 
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