
 DELEGATIONSORDNING 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 

1 (22) 

 Datum Diarienummer 

 2022-12-23 VON-2022/928.111 
 

 
 
Antagen i vård- och omsorgsnämnden 2023-01-02 § 9, ändring 2023-02-22 § 10, 2023-05-10 § 8. 
 
 

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden delegerar beslutanderätten i de ärenden som anges i 
denna delegationsordning.  
Förvaltningsdirektören medges att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan 
anställd inom vård- och omsorgsnämnden. 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 vård- och omsorgsnämnden 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 7.3, avseende rätt att 
underteckna handlingar m.m. inom vård- och omsorgsnämnden 
verksamhetsområde. 
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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 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 

 
Rapportering enligt Lex Sarah är 
verkställighet. 

14 kap. 3 § 
socialtjänstlagen 

Verksamhetschef, när det 
berör en verksamhet. 
 
Förvaltningsdirektör, när 
det berör flera 
verksamheter. 

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 
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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 §, 10 kap. 4, 13 och 
14 §§ offentlighets- och 
sekretesslagen  

Verksamhetschef eller 
stabschef som ansvarar för 
handlingen.  

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 
sekretesslagen (2009:400) 

Verksamhetschef eller 
stabschef som ansvarar för 
handlingen.  

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) 
Huddinge kommuns 
författningssamling – HKF 
9330 p. 4 

Chef som ansvarar för 
handlingen. 

A 3.4 Beslut om förskottsbetalning för 
kopior av allmänna handlingar. 

Beslut om 
förskottsbetalning för 
kopior av allmänna 
handlingar. 

Chef som ansvarar för 
handlingen. 

A 3.5 Överklagande av annan myndighets 
beslut i ärende om utlämnande av 
allmän handling 

2 kap. 15 § 
tryckfrihetsförordningen 

Sektionschef 

A 3.6 Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga myndigheter 
i forskningssyfte. 

12 kap. 6 § 
socialtjänstlagen 

Enhetschef 

A 3.7 Beslut om att lämna uppgifter om 
varje svensk medborgare som under 
året fyller 17 år och som den 15 mars 
erhöll insats enligt 9 § LSS till 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. 

3 kap. 5 § förordning om 
totalförsvarsplikt 

Enhetschef 

4. Överklaganden, yttranden till domstolar, avvisning av ansökan m.m. 
A 4.1 Utseende av ombud att föra nämndens 

talan i ärenden eller mål vid allmän 
domstol eller förvaltningsdomstol, 
med undantag för det som omfattas av 
A 4.2  

10 kap. 2 § 
socialtjänstlagen 

Förvaltningsdirektör 
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A 4.2 Utseende av ombud att föra nämndens 
talan i ärenden enligt socialtjänstlagen 
(SoL), lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) vid 
allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol. 

10 kap. 2 § 
socialtjänstlagen 

Verksamhetschef 

A 4.3 
 

Beslut om självrättelse av beslut p.g.a. 
uppenbara felaktigheter, skriv- eller 
räknefel. 

36 § förvaltningslagen Enhetschef 
Stabschef 

A 4.4 Beslut om rättidsprövning samt att 
avvisa överklagande av nämndens 
eller dess utskotts beslut. 

45 § förvaltningslagen Förvaltningsdirektör 

A 4.5 Beslut om rättidsprövning samt att 
avvisa överklagande av beslut fattat av 
delegat. 

45 § förvaltningslagen Enhetschef  
Stabschef 

A 4.6 Beslut om att ändra ett beslut som 
fattats av delegat (efter 
rättidsprövning). 

37-39 § förvaltningslagen Enhetschef/ 
Stabschef 

A 4.7 Överklagande, yrkande om inhibition 
samt yttrande till allmän 
förvaltningsdomstol i ärenden enligt 
SoL och LSS. 

10 kap. 2 § 
socialtjänstlagen 

Ordförande i individutskott 
Ersättare: verksamhetschef  
 

A 4.8 Överklagande av Migrationsverkets 
beslut gällande återsökning. 

10 kap. 2 § 
socialtjänstlagen 
Förordningen om statlig 
ersättning för 
flyktingmottagande 

Sektionschef / 
Enhetschef 

5. Yttranden till tillsynsmyndigheter, anmälan av verksamhet m.m. 
A 5.1 Yttrande till tillsynsmyndighet.  Individutskott 

A 5.2 Anmäla anmälningspliktig verksamhet 
till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO. 

7 kap. 1 § socialtjänstlagen, 
23 § LSS. 
2 kap 1 § och 2 § 
patientsäkerhetslagen 

Sektionschef 
 
Verksamhetschef  
när det berör 
patientsäkerhetslagen. 

A 5.3 Beslut om anmälan till 
överförmyndarnämnden om att en 
person, är i behov av förmyndare, 
förvaltare eller god man. 
 

5 kap. 3 § 
socialtjänstförordning 
15 § p.6 LSS 

Biståndshandläggare 
Enhetschef utförare/ 
sjuksköterska utförare 

A 5.4 Beslut om anmälan till 
överförmyndarnämnden om att en 
person inte längre är i behov av 
förmyndare, förvaltare eller god man. 

5 kap. 3 § 
socialtjänstförordning 
15 § p.6 LSS 

Biståndshandläggare 
Enhetschef utförare/ 
sjuksköterska utförare 
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A 5.5 Yttrande i ärenden om förordnande av 
god man eller förvaltare för någon som 
fyllt 16 år. 

11 kap. 16 § 2 st. 
föräldrabalken 

Biståndshandläggare 
Enhetschef utförare/ 
sjuksköterska utförare 

6. Personuppgiftsbehandling 
A 6.1 Beslut om att ingå 

personuppgiftsbiträdesavtal.  
Dataskyddsförordningen 
(EU) 2016/679  

Den som är behörig att 
ingå avtal till vilket ett 
personuppgiftsbiträdesavtal 
bifogas som bilaga, är även 
behörig att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal  

A 6.2 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 
(EU) 2016/679 

Förvaltningsdirektör 

A 6.3 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 
(EU) 2016/679 

Förvaltningsdirektör 

A 6.4 Beslut om att helt eller delvis avslå 
den registrerades begäran om att få 
sina personuppgifter raderade (”rätt till 
radering”). 

Artikel 17 
dataskyddsförordningen 
(EU) 2016/679 

Förvaltningsdirektör 

A 6.5 Beslut om att helt eller delvis avslå 
den registrerades begäran om att 
begränsa personuppgiftsbehandling 
(”rätt till begränsning av behandling”). 

Artikel 18 
dataskyddsförordningen 
(EU) 2016/679 

Förvaltningsdirektör 

A 6.6 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 
(EU) 2016/679 

Förvaltningsdirektör 
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A 6.7 Beslut om att fortsätta behandling av 
personuppgifter, trots den registrerades 
invändningar, på grund av att kommunen  
berättigade skäl för behandlingen väger 
tyngre än den registrerades intressen, 
rättigheter och friheter eller i de fall det s  
för fastställande, utövande eller försvar a  
rättsliga anspråk  
(”rätt att göra invändningar”). 

Artikel 21 
dataskyddsförordningen 
(EU) 2016/679 

Förvaltningsdirektör 

7. Övrigt 
A 7.1  Uppsägning av avtal som ingåtts efter 

beslut av vård- och omsorgsnämnden. 
 Arbetsutskott 

 

A 7.2 Uppdrag och beslut om 
organisationsförändring som berör 
flera avdelningar inom nämndens 
förvaltning. 

 Förvaltningsdirektör 

A 7.3 Utse personer med rätt att underteckna 
handlingar inom nämndens 
verksamhetsområde. 

 Arbetsutskott 

A 7.4 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 7.5 Beslut att avstå från att svara på remiss 
som har skickats från staten, region, 
kommunförbund, annan kommun eller 
annan nämnd i kommunen. 

 Förvaltningsdirektör 

A 7.6 Beslut i ärenden som är så brådskande 
att vård- och omsorgsnämndens beslut 
inte kan avvaktas. 

 Nämndens ordförande 
 

A.7.7 Polisanmälan av brott som hindrar 
nämndens verksamhet. 

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

Chef med personal- och 
budgetansvar inom sitt 
ansvarsområde 

A 7.8 Yttrande till inskrivningsmyndighet 
vid ansökning om medlemskap i 
hemvärnet. 

 Sektionschef 

A 7.9 Medgivande till en åtgärd till stöd för 
ett barn mot en av vårdnadshavarnas 
vilja. 

6 kap. 13 a § föräldrabalken Individutskott 
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A 7.10 Anmälan enligt smittskyddslagen. 6 kap. 12 § 
smittskyddslagen 

Enhetschef 

A 7.11 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare. 

6 kap. 9 § smittskyddslagen Enhetschef 

A 7.12 Lex Maria 
Beslut om anmälan till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) av allvarlig 
skada eller sjukdom i samband med 
vård, behandling eller undersökning. 

3 kap. 5-6 § 
Patientsäkerhetslagen 
(2010:659) 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 
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B. HR-ärenden inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde  
I förekommande fall där vård- och omsorgsnämnden delegerat beslutanderätt till anställda så avses 
personal som är anställda under kommunstyrelsen men som i sitt ordinarie uppdrag verkar inom vård- 
och omsorgsnämndens 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 vård- och omsorgsnämndens 
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 
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B 9.2 Beslut om resor, kurser, konferenser och 
studiebesök, inom Europa, för 
förtroendevalda förutom nämndens 
ordförande. 

 Arbetsutskottet 

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 som in sin delegationsordning utser delegat, 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. Direktupphandling 
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 ärenden  
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 1 
och 5 prisbasbelopp 
Försäljning och avskrivning upp 
till 1 prisbasbelopp är att se som 
verkställighet. 
 

 Förvaltningsdirektör  
Ersättare: ekonomichef 
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C 2.5 Avskrivning av fordran upp till  
1 prisbasbelopp 
Avskrivning av löneskulder 
beslutas av HR-direktör, HKF 
9210 

 Förvaltningsdirektör  
 
Ersättare: ekonomichef 

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. Ärenden enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

1. Socialtjänstlagen (SoL)  
D 1.1 Beslut om att inleda utredning, att 

utredning inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska läggas ned 
eller avskrivas   

11 kap. 1 § 
socialtjänstlagen 

Biståndshandläggare 

D 1.2 Beslut om att avslå 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 1.3 Beslut att begära överflyttning av 
ärende till annan kommun  

2a kap. 10 § 
socialtjänstlagen 

Verksamhetschef 

D 1.4 Beslut om övertagande av ärende 
från annan kommun 

2a kap. 10 § 
socialtjänstlagen 

Verksamhetschef 

D 1.5 Beslut om ansökan till behörig 
myndighet om överflyttning av 
ärende till annan kommun 

2a kap. 11 § 
socialtjänstlagen 

Verksamhetschef 

D 1.6 Beslut om yttrande till behörig 
myndighet över ansökan om 
överflyttning av ärende till 
Huddinge kommun 

2a kap. 11 § 
socialtjänstlagen 

Verksamhetschef 

D 1.7 Beslut om bistånd i form av hjälp i 
hemmet, hemtjänst upp till 100 
timmar per månad 

4 kap. 1§ socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 1.7.2 Beslut om bistånd i form av hjälp i 
hemmet, hemtjänst över 100 
timmar per månad 

4 kap. 1§ socialtjänstlagen Enhetschef/ 
gruppledare 

D 1.8.1 Beslut om bistånd i form av hjälp i 
hemmet, personligt utformat stöd 
upp till 20 timmar per vecka 

4 kap. 1§ socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 1.8.2 Beslut om bistånd i form av hjälp i 
hemmet, personligt utformat stöd 
över 20 timmar per vecka 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef/ 
gruppledare 
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D 1.9  Beslut om bistånd i form av trygg 
hemgång 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 1.10 Beslut om bistånd i form av 
boendestöd för en person under 65 
år 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 1.11 Beslut om bistånd i form av 
boendestöd för en person över 65 år 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 1.12 Beslut om bistånd i form av 
trygghetslarm 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 1.13 Beslut om bistånd i form av 
avlösning i hemmet för personer 
under 65 år 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 1.14.1 Beslut om bistånd i form av 
avlösning i hemmet för personer 
över 65 år upp till 20 timmar per 
månad 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 1.14.2 Beslut om bistånd i form av 
avlösning i hemmet för personer 
över 65 år över 20 timmar per 
månad 

4 kap. 1§ socialtjänstlagen Enhetschef 

D 1.15 Beslut om bistånd i form av 
ledsagning för personer under 65 år 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 1.16.1 Beslut om bistånd i form av 
ledsagning för personer över 65 år 
upp till 20 timmar per månad 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D1.16.2 Beslut om bistånd i form av 
ledsagning för personer över 65 år 
över 20 timmar per månad 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 1.17 Beslut om ledsagning vid 
semesterresa 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 1.18 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson för en person under 
65 år 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 1.19 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson för en person över 65 
år 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 1.20 Beslut om bistånd i form av 
korttidsvistelse för barn och 
ungdom 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 
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D 1.21 Beslut om bistånd i form av 
korttidsboende/ växelboende 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 1.22 Beslut om bistånd i form av särskilt 
boende för vuxna 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 1.23 Beslut om parboende i särskilt 
boende 

4 kap. 1c § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 1.24.1 Beslut om bistånd i form av vistelse 
vid hem för vård och boende för 
vuxna (HVB) upp till tre månader 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 1.24.2 Beslut om bistånd i form av vistelse 
vid hem för vård och boende för 
vuxna (HVB) över tre månader 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Individutskott 

D 1.25 Beslut om bistånd i form av 
stödboende 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Enhetschef 

D 1.26.1 Bifallsbeslut om bistånd i form av 
försökslägenhet 

4 kap. 2 § socialtjänstlagen Sektionschef 

D 1.26.2 Avslagsbeslut om bistånd i form av 
försökslägenhet 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Sektionschef 

D 1.27 Beslut om bistånd i form av 
dagverksamhet 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 1.28.1 Bifallsbeslut om bistånd i form av 
turbundna resor 

4 kap. 2 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 1.28.2 Avslagsbeslut om bistånd i form av 
turbundna resor 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 1.29.1 Bifallsbeslut om bistånd i form av 
hemvårdsbidrag 

4 kap. 2 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 1.29.2 Avslagsbeslut om bistånd i form av 
hemvårdsbidrag 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 1.30.1 Bifallsbeslut om bistånd i form av 
fönsterputsning 

4 kap. 2 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 1.30.2 Avslagsbeslut om bistånd i form av 
fönsterputsning 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 1.31.1 Bifallsbeslut om bistånd i form av 
storstädning 

4 kap. 2 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 

D 1.31.2 Avslagsbeslut om bistånd i form av 
storstädning 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Biståndshandläggare 
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D 1.32 Förenklad handläggning, 
bifallsbeslut avseende 
serviceinsatser och trygghetslarm. 

4 kap. 2 a § 
socialtjänstlagen 

Biståndshandläggare 

D 1.33 Förenklad handläggning, 
bifallsbeslut avseende 
serviceinsatser och trygghetslarm. 

4 kap. 2 a § 
socialtjänstlagen 

Automatiserad 
beslutsfunktion 

D 1.34 Beslut om bistånd för livsföring i 
övrigt som går utöver vad som 
anges i beslutspunkter D 1.7 - D 
1.32.2 för en kostnad som 
understiger 300 000 kronor   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Sektionschef 

D 1.35 Beslut om bistånd för livsföring i 
övrigt som går utöver vad som 
anges i beslutspunkter D 1.7 -  
D 1.31.2 för en kostnad som 
överstiger 300 000 kronor men som 
understiger 
direktupphandlingsgränsen 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Verksamhetschef 

D 1.36 Beslut om bistånd för livsföring i 
övrigt som går utöver vad som 
anges i beslutspunkter D 1.7 - D 
1.31.2. för en kostnad som 
överstiger 
direktupphandlingsgränsen 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Individutskott 

D 1.37.1 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/korttidsfamilj enligt 
rekommendation från Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR)  
Uppdrag ska regleras genom avtal. 

 Enhetschef/ 
Utförare 

D 1.37.2 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/korttidsfamilj över 
rekommendation från SKR. 
Uppdrag ska regleras genom avtal. 

 Sektionschef/ 
Utförare 
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D 1.38 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 
verksamhetschef att vidta 
vederbörliga åtgärder för att 
verkställa beslutet 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Individutskott 

D 1.39 Beslut om specifik verkställighet 
avseende biståndsbeslut enligt SoL 
som upptas i beslutspunkterna D 
1.7 - D 1.31.2 

4 kap. 1 § socialtjänstlagen Verksamhetschef 

D 1.40 Beslut om att bevilja insatser enligt 
LMA 

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

Sektionschef 
 

D 1.41 Återsökning av kostnader enligt 
LMA 

23 § lagen om mottagande 
av asylsökande m.fl. 

Sektionschef 
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2. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
D 2.1 Beslut om personkretstillhörighet 

Beslut om personkretstillhörighet 
fattas inte särskilt utan är en del av 
beslut om insats enligt 9 § LSS. 

1 och 7 §§ LSS Biståndshandläggare 

D 2.21 Förhandsbesked om rätt till insats 
enligt LSS för person som inte är 
bosatt i kommunen, med undantag 
för beslut enligt beslutspunkt D 2.3 

16 § LSS Enhetschef 

D 2.2.2 Förhandsbesked om rätt till insats 
enligt LSS för person som är bosatt i 
kommunen genom beslut av annan 
kommun, med undantag för beslut 
enligt beslutspunkt D 2.3 

16 § LSS Individutskott 

D 2.3 Förhandsbesked om rätt till insats 
enligt 9 § 8 LSS   

16 § LSS Individutskott 

D 2.4 Beslut om att utreda akuta behov 
samt bevilja eller avslå insatser enligt 
LSS för enskild på tillfälligt besök i 
kommunen 

16 § LSS Biståndshandläggare 

D 2.5.1 Beslut om biträde av personlig 
assistent eller ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för sådan assistans 
upp till 20 timmar i veckan 

9 § 2 LSS Biståndshandläggare 

D 2.5.2 Beslut om biträde av personlig 
assistent eller ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för sådan assistans 
över 20 timmar i veckan 

9 § 2 LSS Enhetschef 

D 2.6 Beslut om biträde av personlig 
assistent eller ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för sådan assistans 
vid tillfälligt utökade behov 

9 § 2 LSS Biståndshandläggare 

D 2.7 Beslut om ekonomiskt stöd till 
skäliga merkostnader i samband med 
ordinarie assistentens sjukdom 

9 § 2 LSS Biståndshandläggare 

D 2.8.1 Beslut om ledsagarservice 9 § 3 LSS Biståndshandläggare 

D 2.8.2 Beslut om ledsagarservice i samband 
med semesterresa 

9 § 3 LSS Enhetschef 

D 2.9 Beslut om kontaktperson 9 § 4 LSS Biståndshandläggare 
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D 2.10 Beslut om avlösarservice i hemmet 9 § 5 LSS Biståndshandläggare 

D 2.11 Beslut om korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet 

9 § 6 LSS Biståndshandläggare 

D 2.12 Beslut om korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år utanför det 
egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov 

9 § 7 LSS Biståndshandläggare 

D 2.13 Beslut om boende i familjehem för 
barn och ungdomar 

9 § 8 LSS Individutskott 

D 2.14 Medgivande att underårig tas emot 
för stadigvarande vård och fostran i 
enskilt hem som inte tillhör någon av 
föräldrarna eller annan 
vårdnadshavare 

6 kap. 6 § SoL Individutskott 

D 2.15 Beslut om boende i bostad med 
särskild service för barn och 
ungdomar 

9 § 8 LSS Individutskott 

D 2.16 Beslut om bostad med särskild 
service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna 

9 § 9 LSS Enhetschef 

D 2.17 Beslut om daglig verksamhet för 
personer i yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig. 

9 § 10 LSS Enhetschef/ 
Gruppledare 

D 2.18 Beslut om att utbetala ekonomiskt 
stöd till skäliga kostnader för 
personlig assistans till annan person 
än den som är berättigad till insatsen 

11 § LSS Enhetschef 

D 2.19 Beslut om återbetalningsskyldighet 
för ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för personlig assistans 

12 § LSS Enhetschef 

D 2.20 Beslut om att anmäla behov av 
assistansersättning till 
Försäkringskassan 
Gäller under förutsättning att den 
enskilde har ansökt om insats enligt 
9§2 LSS 

15 § 8 LSS Biståndshandläggare 

D 2.21 Beslut om ersättning från föräldrar 
vars barn är under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat hem än det 
egna 

20 § LSS, 5 § LSS-
förordningen och 43-44 §§ 
socialtjänstförordningen 

Biståndshandläggare 
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D 2.22.1 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson, korttidsfamilj eller 
familjehem enligt rekommendation 
från Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR)  
Uppdrag ska regleras genom avtal. 

 Enhetschef utförare 

D 2.22.2 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson, korttidsfamilj eller 
familjehem över, enligt 
rekommendation från Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) 
Uppdrag ska regleras genom avtal. 

 Sektionschef utförare 

D 2.23 Beslut om köp av plats för LSS-insats 
när kostnaden överstiger 
direktupphandlingsgränsen, utanför 
ramavtal eller LOV-avtal, i annan 
kommun eller hos annan vårdgivare.  
Efter beslut enligt denna bestämmelse 
uppdras till verksamhetschef att vidta 
vederbörliga åtgärder för att verkställa 
beslutet. 

9 § 2–10 LSS Individutskott 

D 2.24 Beslut om specifik verkställighet 
avseende insatsbeslut enligt LSS 
förutom insats enligt 9§8 LSS 

9 § 2–7, 9–10 LSS Verksamhetschef 

D 2.25  Beslut om specifik verkställighet 
avseende insatsbeslut enligt 9§8 LSS 

9 § 8 LSS Individutskott 

D 2.26 Beslut enligt LSS som går utöver vad 
som anges i punkterna D 2.1-D.22.2 

 Verksamhetschef 

D 2.27 Beslut om att bevilja insatser enligt 
LMA 

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

Sektionschef 
 

D 2.28 Återsökning av kostnader enligt 
LMA 

23 § lagen om mottagande 
av asylsökande m.fl. 

Sektionschef 
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3. Avgifter 
D 3.1 Beslut om förbehållsbelopp och  

avgift 
8 kap. 2 och 7§§ SoL Avgiftshandläggare/  

Assistent 

D 3.2  Beslut om jämkning av avgift för 
hemtjänst, service och omvårdnad 
samt boende som ej omfattas av 
hyreslagen i nivå med 
förbehållsbeloppet 

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

D 3.3  Beslut om övriga avgifter enligt 
taxa 

8 kap. 2–9 §§ SoL  
18–21 §§ LSS 

Avgiftshandläggare/ 
Assistent 

D 3.4 Beslut om nedskrivning av eller 
befrielse från skuld avseende 
debiterad avgift 

8 kap. 2 § SoL Ekonomichef 
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