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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Delegationsordning för 

omsorgsnämnden 

Delegationsordning för omsorgsnämnden  

Med stöd av 6 kap. 37 – 39 §§ och 7 kap. 5-7 §§ kommunallagen delegerar omsorgsnämnden till 

förtroendevalda och anställda enligt följande uppställning att besluta på nämndens vägnar i angivna 

slag av ärenden. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör myndighetsutövning mot 

enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Delegat ansvarar också för att 

samråd med berörda sker inför beslut.  

 

Beslut i ärenden inom nämndens ansvarsområde som inte finns upptagna i denna delegationsordning 

ska fattas av nämnden i dess helhet.  

1 Anmälan 

Delegationsbeslut ska alltid anmälas till nämnden. 

 

2 Beslut – Verkställighet 

Delegation omfattar beslutanderätt. Rätt att vidta åtgärder av rent förberedande eller verkställande art 

grundas på instruktion, tjänsteställning eller liknande. Skillnaden mellan beslutsfattande och åtgärder 

av rent förberedande och verkställande art måste beaktas. De båda förfarandena har olika 

rättsverkningar. Ett beslut kan alltid överklagas och kännetecknande är att det finns beslutsalternativ 

och det krävs någon form av övervägande eller bedömning av beslutsfattaren. 

 

3 Jäv 

Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.  

 

4 Överordnads befogenheter 

Delegat i delegationsordningen anges i lägsta nivå. För tjänstemannadelegat innebär detta att 

överordnad tjänsteman kan fatta beslut även i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteman. Nämnden 

har rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som är delegerade. Delegationen omfattar delegatens 

(befattningshavarens) verksamhetsområde enligt avtal och gällande organisation.  

 

5 Avvisning och avskrivning 

Delegat med rätt att besluta i viss ärendetyp kan även besluta om avvisning och avskrivning i den 

aktuella ärendetypen.  
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6 Förordnande 

Ett förordnande skiljer sig från delegation genom att nämnden måste namnge vem förordnandet gäller. 

Det är inte möjligt att, så som vid delegation, endast ange att den som innehar viss befattning är 

behörig att fatta beslut. 

 

7  Undertecknande av handlingar 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas 

med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet om inte annat anges i beslutet eller i ett 

särskilt beslut om vem som har rätt att underteckna och kontrasignera handlingar. 
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Förkortningar 

ON ordf  ordförande för omsorgsnämnden   

ON vice ordf vice ordförande för omsorgsnämnden 

AC  administrativ chef 

bb  prisbasbeloppet enligt SFB 

BrB  brottsbalken 

EC  enhetschef 

FB  föräldrabalken   

FC  förvaltningschef 

FJ   förvaltningsjurist  

FL   förvaltningslagen 

FPL  förvaltningsprocesslagen 

HL  handläggare  

IU  individutskott 

IVO  inspektionen för vård och omsorg 

KJ  kommunjurist 

KL   kommunallagen 

LMA  lagen om mottagande av asylsökande 

LOU   lagen om offentlig upphandling 

LPT  lagen om psykiatrisk tvångsvård 

LRV  lagen om rättspsykiatrisk vård 

LSS  lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LUF  lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn 

LUL  lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

LVU  lagen om med särskilda bestämmelser om vård av unga  

MAR  medicinskt ansvarig rehabiliterare 

MAS  medicinskt ansvarig sjuksköterska  

NKC  nämndkontorschef  

NS  nämndsekreterare 

OSL   offentlighets- och sekretesslagen  

RC  redovisningschef 

RS  registrator 

SFB  socialförsäkringsbalken 

SKR  Sveriges kommuner och regioner 

Soc sekr socialsekreterare 
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SoF  socialtjänstförordningen 

SoL   socialtjänstlagen 

TF   tryckfrihetsförordningen  

UC  upphandlingschef 

VC  verksamhetschef 

ÄB  ärvdabalken 
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Innehållsförteckning  

A. Allmänt       s. 6 

Överklaganden      s. 7 

Yttranden och framställningar till andra myndigheter    s. 8 

B. Ekonomi      s. 9 

C. Upphandling      s. 10 

D. Fastighetsförvaltning     s. 12 

E. Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m.    s. 12 

F. Socialtjänstlagen         s. 12 

Ekonomiskt bistånd       s. 12 

Barn och unga         s. 14 

Vuxna         s. 18 

Äldreomsorg         s. 20 

Socialpsykiatri         s. 21 

G. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga   s. 21 

H. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall     s. 25 

I. Lagen om psykiatrisk tvångsvård samt lagen om rättspsykiatrisk vård  s. 26 

J. Föräldrabalken      s. 26 

K. Ärvdabalken samt begravningslag    s. 27 

L. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade   s. 27 

M. Anmälningar till andra myndigheter.                                             s. 31 

N. Arbetsmarknad      s. 34 

O. Dataskyddsförordningen (GDPR)    s. 35 

P. Sociala beredskapen     s. 37 

Bilaga – Begränsning av nämndens möjlighet att delegera   s. 39 
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 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Lagrum Anmärkning 

 

A Allmänt    
 

A1 

 

Beslut om representation och 

uppvaktning. 

 

 

ON ordf 

(ON vice ordf) 

  

Ansvar och befogenheter följer av 

kommunikationspolicyn med 

tillhörande riktlinjer. 

 

A2 

 

Beslut att inte lämna ut allmän 

handling eller lämna ut den med 

förbehåll. 

 

 

 

 

FC 

 

OSL och 2 kap. 

TF 

 

Det är berörd handläggare, den som har 

handlingen i sin vård, som först prövar 

om handlingen kan lämnas ut. Om 

denne kommer fram till att handlingen 

är allmän och offentlig ska denne också 

lämna ut handlingen.  

Detta är verkställighet och kräver ingen 

delegerad beslutsrätt eller skriftligt 

delegationsbeslut.  

Beslut om avslag på begäran om 

utlämnande av allmän handling till 

enskild eller annan myndighet, samt 

uppställande av förbehåll i samband 

med utlämnande till enskild, eller om 

den enskilde begär myndighetens 

prövning fattas av FC. 

 

A3 

 

Beslut som är så brådskande att 

det inte går att avvakta nämndens 

avgörande. 

 

 

ON ordf 

(ON vice ordf) 

 

6 kap. 39 § KL 

 

Besluten ska anslås omedelbart och 

anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde.  

                     

 

A4 

 

Beslut om att föra talan i ärenden 

eller mål inom nämndens 

ansvarsområde vid allmän 

domstol, eller 

förvaltningsdomstol, samt 

utseende av ombud för att föra 

nämndens talan.  

 

 

FC 

 

10 kap. 2 § SoL 

 

 

 

A5 

 

Beslut om att revidera antagen 

dokumenthanteringsplan. 

 

NKC 

(KJ, FJ) 

 

  

Vid ändrad lagstiftning, ändrat 

arbetssätt eller ändrade system och  

efter samråd med eller anvisning från 

Sydarkivera. 
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A6 

 

Beslut om avvisande av ombud.  

 

ON ordf 

 

 

14 § 2 st. FL  

 

 

 

A7 

 

Överflyttning av ärenden till och 

från annan kommun. 

 

FC  

 

2 a kap. 10 § 

SoL 

 

En kommun som anser att ett ärende ska 

flyttas över ska begära det hos den 

andra kommunen. Ärendet ska då flyttas 

över om den som berörs av ärendet har 

starkast anknytning till den andra 

kommunen och det med hänsyn till den 

enskildes önskemål, hjälpbehovets 

varaktighet och omständigheterna i 

övrigt framstår som lämpligt. 

 

  

  A8 

 

Beslut efter utredning av 

rapport enligt lex Sarah. 

 

FC 

 

14 kap. 6 § 

SoL/24 e § 

LSS 

 

Se Rutin för handläggning av 

lex Sarah-rapporter 

  

Överklaganden  

   

 

A9 

 

Beslut om ändring av beslut i 

ärenden där ursprungsbeslutet 

fattats av delegaten.  

 

 

Delegaten i 

ursprungs-

beslutet 

 

 

37 – 38 §§ FL 

 

Delegationen omfattar även att yttra sig 

i samband med ändringen av beslutet.   

 

A10 

 

Prövning av om överklagande 

kommit in i rätt tid samt beslut om 

avvisning av överklagande som 

inkommit för sent.  

 

 

Delegaten i 

ursprungs-

beslutet 

 

 

45 § FL 

 

Myndigheten ska först överväga om det 

finns anledning att rätta eller ändra 

beslutet innan den prövar om 

överklagandet kommit in i rätt tid.  

 

Lagen om beräkning av lagstadgad tid. 

 

 

 

A11 

 

Beslut om att överklaga och yrka 

om inhibition när 

förvaltningsdomstol har ändrat ett 

beslut och detta beslut 

ursprungligen fattats av delegaten. 

 

Delegaten i 

ursprungs-

beslutet 

 

 

10 kap. 1 och 2 

§§ SoL, 28 § 

FPL 

 

Beslutet avser inte myndighetsutövning 

mot enskilda i ärenden av principiell 

beskaffenhet eller annars större vikt 

(jfr. RÅ 1994 ref. 67). 

 

A12 

 

 

Beslut om att överklaga och yrka 

om inhibition beträffande dom 

som i första instans utfallit till 

förmån för den enskilde i de fall 

då nämnden fattat beslutet.   

 

 

ON ordf 
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Yttranden och 

framställningar till andra 

myndigheter 

   

 

A13 

 

Beslut om att avge yttrande i 

ärenden enligt SoL, LSS, LVM 

eller LVU med anledning av att 

ursprungsbeslutet som fattats av 

delegat har överklagats.  

 

 

Delegaten i 

ursprungs-

beslutet 

  

 

A14 

  

Beslut om att lämna yttrande till 

tillsynsmyndighet.  

 

  

  ON ordf 

 

 

13 kap. 5 § SoL 

 

Avser yttranden till IVO, JK, JO.  

 

 

A15 

 

Beslut om att avge yttrande till 

åklagarmyndighet i anledning 

av beslut i åtalsfråga. 

 

Soc sekr 

 

11 § LUL 

 

LUL innehåller särskilda 

bestämmelser om handläggning hos 

polis åklagare och domstol av mål 

och ärenden om brott där den 

misstänkte inte har fyllt 21 år. 

 

I fråga om den som misstänkts för 

att ha begått brott innan han eller 

hon har fyllt 18 år. 

 

 

A16 

 

Beslut om att avge yttrande 

enligt lagen om personnamn. 

 

Soc sekr 

44 och 45 §§ 

lagen om 

personnamn 

 

 

A17 

 

Beslut om att avge 

yttrande i 

körkortsärenden. 

 

Soc sekr 

 

3 kap. 8 § och 5 

kap. 2 § 

körkorts- 

förordningen 

 

 

A18 

 

Beslut om att avge yttrande till 

passmyndighet vid utfärdande 

av pass utan vårdnadshavares 

medgivande. 

 

 

EC 

 

3 § 2 st. pass- 

förordningen 

 

Avser ärenden som rör barn under 

18 år. 

 

A19 

 

Beslut om att avge yttrande i 

ärenden som förordnande av 

god man eller förvaltare för 

någon som har fyllt 16 år. 

 

 

Soc sekr 

 

11 kap. 16 § 2 

st. FB 

 

 

A20 

 

Beslut om att begära utdrag ur  

misstankeregister. 

 

Soc sekr 

 

4 § p. 6    

förordningen 

om misstanke-    

register 

Avser ärenden om:  

a) utseende av kontaktperson eller 

kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b § SoL ) 

för en person som inte har fyllt 21 år, 

b) vårdnad om barn, barns boende, 

umgänge med barn, medgivande att ta 

emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Delegationsordning för  

omsorgsnämnden  

9 

 

kap. 6, 6 a och 8-10 §§ SoL, 

c) adoption enligt 6 kap. 12-16 §§ 

SoL, d) åtgärder enligt LVU eller 

LVM, eller e) utseende av särskild 

handläggare enligt 9 § lagen om 

verkställighet av 

ungdomsövervakning.  

 
A21 

 

Beslut om att begära om utdrag ur  

belastningsregistret. 

 

Soc sekr 

 

11 § p. 8 

förordningen 

om belastnings- 

register 

Avser ärenden om:  

a) utseende av kontaktperson eller 

kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b § SoL 

för en person som inte har fyllt 21 år, 

b) vårdnad om barn, barns boende, 

umgänge med barn, medgivande att ta 

emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 

kap. 6, 6 a och 8-10 §§ SoL, 

 c) adoption enligt 6 kap. 12-16 §§ 

SoL, d) åtgärder enligt LVU eller 

LVM, eller e) utseende av särskild 

handläggare enligt 9 § lagen 

(2020:616) om verkställighet av 

ungdomsövervakning.  

  
A22 

 

Beslut om framställan till 

Försäkringskassan om ändring av 

betalningsmottagare för 

barnbidrag när ett barn är 

placerat i enskilt hem, 

stödboende eller hem för vård 

och boende. 

 

 

 Soc sekr 

 

 106 kap. 6 och 

 7 §§ SFB 

 

 

B Ekonomi    

 

B1 

 

Beslut om utdelning inom 

förvaltade stiftelser 

(donationsfonder). 

 

 

HL 

  

 

B2 

 

Beslut i försäkrings- och 

skadeståndsärenden. 

 

KJ, FJ 

(FC) 

 

Skadeståndslagen 

och övrig 

ersättningsrättslig 

lagstiftning 

 

 

 

B3 

 

Beslut om avyttring och kassation 

av lös egendom där värdet ligger  

 

- under 2 bb,  

 

- från 2 bb till 5 bb,  

 

- från 5 bb till 10 bb. 

 

 

 

 

EC 

 

FC 

 

UC 

  

Intern försäljning ska ske till bokfört 

värde.  

 

Dokumentation i form av skriftlig 

offert krävs upp till 5 bb. Överstiger 

försäljningsvärdet 5 bb 

krävs anbudsförfarande där 

förfrågningsunderlaget beslutas av 

UC eller nämnden. 
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C Upphandling 

 

  Se Karlshamns kommuns 

upphandlings- och inköpspolicy 

samt riktlinjer för upphandling och 

inköp.  

Av nämndernas reglementen följer 

att varje nämnd ansvarar för 

upphandlingar inom nämndens 

verksamhetsområde.  

Kommunstyrelsen ansvarar för 

kommunövergripande 

upphandlingar, upphandlingar av 

principiell vikt och upphandlingar 

samordnade med annan. 

Mindre inköp upp till 25 000 kr 

utgör s k ren verkställighet. Se 

riktlinjer för upphandling och 

inköp. 

C1 Beslut om att tilldela kontrakt 

eller ingå ramavtal i upphandling i 

de fall upphandlingens värde 

ligger mellan 25 000 kr upp till 

100 tkr.  

 

EC  

(VC) 

 

 

19 kap. 7 § LOU, 

19 kap. 7 § LUF 

Direktupphandling, där ramavtal 

saknas. 

 

C2 Beslut om att tilldela kontrakt 

eller ingå ramavtal, i de fall 

upphandlingens värde ligger 

mellan 100 tkr och 28 % av 

tröskelvärdet enligt 5 kap. 1 § 

LOU eller 26 % av tröskelvärdet 

enligt 5 kap. 1 § LUF. 

 

 

 

VC, AC 

(EC) 

 

 

19 kap. 7 § LOU, 

19 kap. 7 § LUF 

Direktupphandling med 

dokumentationsplikt där avtal 

saknas.  

Framtagna riktlinjer och mallar ska 

användas. Rapportering ska ske till 

upphandlingsenheten.  

Information om aktuella 

tröskelvärden finns på 

Upphandlingsmyndighetens 

hemsida samt hos 

upphandlingsenheten. 

C3 
 

Beslut om att inleda upphandling 

och utformning av 

förfrågningsunderlag i de fall 

upphandlingens värde ligger 

mellan 28 % av tröskelvärdet 

enligt 5 kap. 1 § LOU eller 26 % 

av tröskelvärdet enligt 5 kap. 1 § 

LUF och 7 mkr. 

 

 

FC 

(EC) 
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C4 
 

Beslut om att avbryta 

upphandlingen i de fall 

upphandlingens värde ligger 

mellan 28 % av tröskelvärdet 

enligt 5 kap. 1 § LOU eller 26 % 

av tröskelvärdet enligt 5 kap. 1 § 

LUF och 7 mkr. 

 

FC  

(EC) 

 

  

C5 

 

Beslut om att göra ändringar av 

väsentlig betydelse i pågående 

upphandling i de fall 

upphandlingens värde ligger 

mellan 28 % av tröskelvärdet 

enligt 5 kap. 1 § LOU eller 26 % 

av tröskelvärdet enligt 5 kap. 1 § 

LUF och 7 mkr. 

FC 

(EC) 

 För mer information om begreppet 

väsentlig betydelse, se riktlinjer för 

upphandling och inköp. 

 

C6 Beslut om att tilldela kontrakt 

eller ingå ramavtal i de fall 

upphandlingens värde ligger 

mellan 28 % av tröskelvärdet 

enligt 5 kap. 1 § LOU eller 26 % 

av tröskelvärdet enligt 5 kap. 1 § 

LUF och 7 mkr. 

FC 

(EC) 

  

C7 Beslut om att delta i samordnad 

upphandling anordnad av 

inköpscentral. 

FC  

(EC) 

  

C8 Beslut om avrop genom förnyad 

konkurrensutsättning från 

befintligt ramavtal från 100 tkr till 

28 % av tröskelvärdet enligt 5 

kap. 1 § LOU eller till 26 % av 

tröskelvärdet enligt 5 kap. 1 § 

LUF. 

VC, AC 

(FC) 

  

C9 Beslut om avrop genom förnyad 

konkurrensutsättning från 

befintligt ramavtal från 28 % av 

tröskelvärdet enligt 5 kap. 1 § 

LOU eller 26 % av tröskelvärdet 

enligt 5 kap. 1 § LUF till 7 mkr. 

FC 

(EC) 
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C10 Beslut om att utnyttja option i 

befintligt ramavtal eller kontrakt. 

Den 

delegat 

som har 

beslutat 

om att 

tilldela 

kontraktet 

eller ingå 

ramavtalet 

  

 

D Fastighetsförvaltning 
   

D1 
 

Beslut om att teckna 

hyreskontrakt avseende lägenhet 

för bostadsändamål. 

 

VC 
 Av omsorgsnämndens reglemente §6 

följer att nämnden ansvarar för att 

teckna hyreskontrakt för de bostäder 

som behövs för verksamheten. 

 

 

 

E 

Lag om 

bostadsanpassnings-

bidrag m.m. 

   

 
E1 

 

Beslut om 

bostadsanpassningsbidrag  

 

- upp till 200 tkr i varje enskilt 

ärende  

 

- 200-500 tkr i varje enskilt ärende.  

 

 

 

 

Bostads-

anpassnings-

handläggare 

 

ON ordf 

 

 

 

 

Lag om bostads-

anpassnings-

bidrag m.m. 

 

 

F Socialtjänstlagen 

(SoL) 

   

 Ekonomiskt bistånd       

F1 Beslut om att inleda utredning. 

  

Soc sekr 11 kap. 1 § SoL   

F2 Beslut om att utredning inte ska 

inledas eller att inledd 

utredning ska läggas ned. 

 

 

Soc sekr 

 

11 kap. 1 § SoL  
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F3 Beslut om att avsluta utredning.  Soc sekr  11 kap. 1 § SoL  Med eller utan åtgärd. 

  

F4 Beslut om ekonomiskt bistånd: 

- enligt riksnorm och gällande 

riktlinjer 

- enligt höjd eller reducerad 

norm 

- med villkor om praktik eller 

kompetenshöjande åtgärder  

 -med vägrande eller 

nedsättning av fortsatt 

ekonomiskt bistånd.  

 

 

Soc sekr 

 

Soc sekr  

 

Soc sekr  

 

Soc sekr 

4 kap. 1 § SoL 

4 kap. 3 § SoL 

 

4 kap. 3 § 2 st. SoL  

 

4 kap. 4 § SoL  

 

4 kap. 5 § SoL 

En individuell bedömning ska 

alltid göras.  

Beslut om ekonomiskt 

bistånd förenat med villkor 

förutsätter en bedömning av 

sökandens hela sociala 

situation. Samråd ska ske 

med Arbetsförmedlingen 

innan beslut fattas. 

F5 Beslut om ekonomiskt bistånd 

utöver försörjningsstöd 

(livsföring i övrigt): 

- enligt gällande riktlinjer upp 

till 50 % av bb,  

- enligt gällande riktlinjer upp 

till 100 % av bb, 

- gällande hyresskuldavseende 

barnfamilj där avhysningsrisk 

föreligger, enligt gällande 

riktlinjer upp till 100 % av bb. 

 

 

 

Soc sekr  

 

EC 

 

EC 

 

 

4 kap. 1 § SoL  

 

4 kap. 1 § SoL 

 

4 kap. 1 § SoL 

Omfattar även våld i nära 

relation. Se rutin för särskilda 

kostnader. 

F6 Beslut om ekonomiskt bistånd 

till begravningskostnader och 

utgifter i omedelbar anslutning 

till dödsfall i samband med 

dödsboanmälan, samt villkor 

om återbetalning upp till:  

- 50 % av bb, 

- 100 % av bb. 

 

 

 

 

 

 

Soc sekr 

EC 

4 kap. 2 § SoL  Ska först prövas enligt 4 kap. 

1 § SoL. 

Begravningskostnader kan 

endast återkrävas om de 

beviljas med villkor om 

återbetalningsskyldighet 

enligt 9 kap. 2 § 2 st. SoL.  
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F7 

 

Beslut om att inleda utredning 

  

 

Soc sekr 

 

LMA 

 

F8 Beslut om att utge 

- dagsersättning 

- särskilt bistånd. 

 

 

Soc sekr 

Soc sekr 

 

LMA 

 

F9 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd som har 

utgivits med stöd av 4 kap. 1 § 

SoL.  

Soc sekr  9 kap. 1-2 §§ SoL  Beslut om att föra talan om 

återkrav i förvaltningsdomstol 

fattas av IU, (9 kap. 3 § SoL). 
Nämnden får helt eller delvis 

efterge återkravet, (9 kap 4 § 

SoL).  

F10 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd som har 

utgivits med stöd av 4 kap. 2 § 

SoL. 

 

 

Soc sekr 

 

9 kap. 2 § 2 st. 

SoL 

Biståndet får endast 

återkrävas om biståndet getts 

under villkor om 

återbetalning. 

 F11 

 

Beslut om att föra talan i 

förvaltningsdomstol om 

ersättning som avses i 9 kap. 1 

§ eller 2 § SoL.  

 

IU 9 kap. 3 § SoL   

 Barn och unga    

F12 Beslut om att inleda utredning. 1:e Soc sekr, EC 
 

11 kap. 1 § SoL Nämndens befogenheter och 

skyldigheter vid 

barnutredningar regleras i 11 

kap. 2 § SoL. Utredningen 

ska vara slutförd inom 4 

månader.  

F13 Beslut om att utredning inte ska 

inledas. 

1:e Soc sekr, EC 11 kap. 1 § SoL  

F14 Beslut om att förlänga 

utredningstiden. 

IU 11 kap. 2 § SoL 

 

Förlängning får ske endast 

vid särskilda skäl. 

Förlängning ska avse viss tid. 

 

F15 Beslut om att avsluta utredning  

 

1:e Soc sekr, EC 11 kap. 1 § SoL  
 

Med eller utan åtgärd.  
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F16 Beslut att åtgärd enligt 6 kap. 

13 a § FB får vidtas utan den 

andra vårdnadshavarens 

samtycke. 

 

IU  6 kap. 13 a  § FB 
 

F17 Beslut om uppföljning av ett 

barns situation när en utredning 

avslutats utan beslut om insats. 

 

1:e Soc sekr,  EC 11 kap. 4 a § SoL 
 

F18 Beslut om insats i form av 

kontaktperson. 

 

Soc sekr 4 kap. 1 § SoL Omfattar även särskilt 

kvalificerad kontaktperson 

enligt (3 kap. 6 b § SoL) 

F19 Beslut om insats i form av 

kontaktfamilj. 

 

Soc sekr  4 kap 1 § SoL  

F20 Beslut om ersättning till 

kontaktperson och 

kontaktfamilj i ärenden enligt 

SoL:  

 

- enligt SKR:s riktlinjer, 

 

- utöver SKR:s riktlinjer. 

 

 

 

 

 

Soc sekr 

EC 

 

 

 

 

4 kap. 1 § SoL  

 

Arvode och 

omkostnadsersättning utges i 

enlighet med SKR:s riktlinjer. 

Omfattar även särskilt 

kvalificerad kontaktperson 

enligt (3 kap. 6 b § SoL) 

F21 Beslut om insats i form av 

öppenvård. 

 

Soc sekr 4 kap. 1 § SoL  

F22 
 

Beslut om tillfällig vistelse i 

jourhem. 

 

EC 4 kap. 1 § SoL 

 

Om det inte finns särskilda 

skäl får ett barn vårdas i ett 

jourhem i högst två månader 

efter det att nämndens 

utredning enligt 11 kap. 2 § 

om ingripande till barnets 

skydd eller stöd avslutas. 

Avser även konsulentstödda 

hem, (6 kap. 6 § 4 st. SoL) 

 

Särskilda skäl kan 

exempelvis vara att en 

process om vården av barnet 

pågår vid domstol eller att 

det saknas ett lämpligt 
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familjehem eller annan 

lämplig placeringsform där 

barnet kan placeras för 

stadigvarande vård och 

fostran. Det kan också handla 

om att barnet kan komma att 

flytta hem inom en kortare 

tid, att det finns en tilltänkt 

familj som kan ta emot 

barnet vid en något senare 

tidpunkt eller att behovet av 

en placering kommit upp i ett 

sent skede under 

utredningstiden. 

 

F23 
 

Beslut om bistånd i form av  

tillfällig placering i annat 

enskilt hem eller familjehem: 

 

- upp till 4 månader 

 

- över 4 månader.  

 

 

 

EC 

IU  

 

 

4 kap. 1 § SoL 

 

 

 

 

 

 

F24 
 

Beslut om att lämna 

medgivande eller beslut om 

vård för stadigvarande vård 

och fostran i ett enskilt hem. 

 

IU 6 kap. 6 § SoL  
 

Godkännande av familjehem. 

Omfattar även medgivande 

vid privatplacering.   

F25 
 

Beslut om insats i form av 

placering i familjehem.  

 

IU  4 kap. 1 § SoL  
 

F26 
 

Beslut om placering i hem för 

vård och boende: 

 

- upp till 4 månader  

 

- över 4 månader. 

 

 

 

EC  

IU  

4 kap. 1 § SoL  
 

F27 
 

Beslut om placering i 

stödboende för personer i 

åldern 16-20 år: 

 

- upp till 4 månader  

 

- över 4 månader. 

 

 

 

 

 

EC 

IU 

 

 

4 kap. 1 § SoL 

 

För placering i Fyrens 

stödboende, se F27 samt F43.  
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 F28 
 

Beslut om insats i form av 

placering av barn och unga i 

stödboende som bedrivs av 

Karlshamns kommun. 

 

EC  4 kap. 1 § SoL  
 

Avser Fyrens stödboende. 

Beslut kan även fattas av 

vuxenenheten, se p. F44 

F29 
 

Övervägande av huruvida 

vård i något annat enskilt hem 

än det egna fortfarande 

behövs.  

 

IU  6 kap. 8 § 1 st. 

SoL  

 

Övervägandet ska ske minst 

en gång var sjätte månad.  

 

F30 
 

Övervägande om 

vårdnadsöverflyttning enligt 6 

kap 8 § FB. 

IU 6 kap. 8 § 2 st. 

SoL 

 

När barnet varit placerat i  

samma familjehem under tre 

år från det att placeringen  

verkställdes. 

 

 F31 
 

Beslut om upphörande av 

bistånd i form av placering i 

hem för vård och boende, 

familjehem eller stödboende  

 

EC, 1:e soc sekr  4 kap. 1 § SoL  

 

 F32 
 

Entledigande av familjehem  

eller annat enskilt hem. 

 

Soc sekr 6 kap. 6 b § SoL 

 

 F33 
 

Beslut om ekonomiskt bistånd 

i samband med samt under 

placering i familjehem, 

stödboende eller hem för vård 

boende: 

 

- upp till 50 % av bb,  

 

- över 50 % av bb. 

 

 

 

 

Soc sekr 

EC 

 

 

Omfattar även jourhem, 

kontaktperson och 

kontaktfamilj. 

F34 
 

Beslut om ersättning till 

familjehem i ärenden enligt 

SoL: 

 

- enligt SKR:s riktlinjer, 

 

-  utöver SKR:s riktlinjer, 

 

- vid tillfälligt 

inkomstbortfall. 

 

 

 

 

Soc sekr            

EC 

VC 
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F35 
 

Beslut om uppföljning av ett 

barns situation när en 

placering i familjehem eller 

hem för vård eller boende har 

upphört. 

 

 

EC, 1:e soc sekr 

 

11 kap. 4 b § SoL 

 

F36 Beslut om anmälan till centrala  

studiestödsnämnden (CSN) om 

ändring av betalningsmottagare 

för studiehjälp när ett barn är 

placerat i enskilt hem, 

stödboende eller hem för vård 

och boende. 

 

 

  Soc sekr 

 

  2 kap 33 § 

  Studiestöds- 

  förordningen 

 

 

F37 Beslut om framställan eller      

ansökan till domstol:  

- om någon åtgärd behöver 

vidtas i fråga om vårdnad, 

umgänge eller förmyndarskap 

för ett barn, eller 

- vid framställan om 

målsägarbiträde för underårig. 

 

 

Soc sekr 

 

 

 

5 kap. 2 § SoF 

 

 

 
 

Vuxna   
 

F38 
 

Beslut om att inleda utredning 

beträffande vuxna. 

 

Soc sekr 11 kap. 1 § SoL 
 

F39 
 

Beslut om att utredning inte 

ska inledas avseende vuxna. 

 

Soc sekr 11 kap. 1 § SoL 
 

F40 
 

Beslut om att avsluta 

utredning.   

Soc sekr 11 kap. 1 § SoL 
 

Med eller utan åtgärd.  

F41 
 

Beslut om insats i form av 

öppenvårdsinsats. 

 

Soc sekr 4 kap. 1 § SoL 
Omfattar insats i form av 

boendeassistent, deltagande i 

gruppverksamhet, 

bearbetandesamtal och 

liknande.  

F42 
 

Beslut om insats i form av 

boende i nämndens lägenhet. 

Soc sekr 
 

4 kap. 1 § SoL 

Omfattar boende i 

träningslägenhet, utslussning, 

skyddslägenhet  samt 

andrahandskontrakt inom 

försörjningsenheten.  
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F43 
 

Beslut om insats i form av 

placering i stödboende hos 

annan huvudman, för personer i 

åldern 16–20 år: 

 

- upp till 4 månader 

 

- över 4 månader. 

 

 

 

 

 

 

 

EC 

IU 

 

 

4 kap. 1 § SoL 

 

För placering i kommunens  

stödboende, se nedan, p. F44.  

F44 
 

Beslut om insats i form av 

placering av vuxen i boende 

som bedrivs av Karlshamns 

kommun. 

 

 

EC 4 kap. 1 § SoL 
 

Avser placering på 

Mariegården samt på Fyrens 

stödboende. Omfattar även  

s k återvändartid.  

F45 
 

Beslut om insats i form av 

placering i hem för vård och 

boende: 

 

- upp till en månad  

 

- över en månad. 

 

 

 

EC 

IU 

4 kap. 1 § SoL 
 

F46 
 

Beslut om insats i form av 

placering i familjehem: 

 

- upp till en månad  

 

- över en månad. 

 

 

 

EC 

    

IU 

4 kap. 1 § SoL  

 

 

 

För placering i skyddat 

boende vid våld i nära 

relation, se punkten nedan, 

F47.  

F47 
 

Beslut om insats i form av 

placering i skyddat boende för 

vuxen vid våld i nära relation: 

 

- upp till en månad  

 

- över en månad. 

 

 

 

EC 

IU 

 

 

 

4 kap. 1 § SoL 

 

 

 

F48 
Beslut om insats i form av 

vårdvistelse i anslutning till 

avtjänad tid på anstalt: 

 

- upp till en månad  

 

- över en månad 

 

- vid avslag. 

 

 

EC 

IU  

Soc sekr 

 

 

11 kap. 3 § 

fängelselagen 

4 kap. 1 § SoL 

 

 

Vårdvistelse innebär att en 

intagen är placerad i ett 

sådant hem som avses i 6 kap. 

1 § SoL.  
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F49 
 

Beslut i fråga om 

kontraktsvård i enlighet med 

dom om skyddstillsyn. 

 

IU 
 

4 kap. 1 § SoL 

 

F50 
 

Beslut om anmälan till 

Försäkringskassan om att 

nämnden ska uppbära del av 

sjukpenning för den som 

bereds vård eller boende eller 

familjehem enligt SoL som 

ger vård åt missbrukare av 

alkohol eller narkotika. 

 

Soc sekr 
 

106 kap. 

13 § SFB 

 

 
 

Äldreomsorg   
  

F51 Beslut om att inleda utredning.  Bistånds-

handläggare 

 

11 kap. 1 § SoL  
 

F52 
 

Beslut om att utredning inte ska 

inledas eller att inledd utredning 

ska läggas ned. 

 

 

Bistånds- 

handläggare 

 

11 kap. 1 § SoL  

 

F53 
 

Beslut om bistånd. Bistånds-

handläggare 

 

4 kap. 1 § SoL 

 

I enlighet med gällande 

riktlinjer för insatser inom 

äldreomsorgen  

 

Beslutanderätten omfattar inte 

beslut om uppdrag som 

anhörigvårdare.   

 

Beslut om förenklat bistånd 

gäller för personer över 80 år 

vid ansökan om 

trygghetslarm, 

matdistribution samt 

serviceinsatser upp till 8 

timmar. 

 

F54 
 

Beslut om bistånd i samband 

med egenvårdinsatser. 

Bistånds-

handläggare 

 

4 kap. 1 § SoL 

 

Avser hälso- och sjukvård som 

av läkare bedömts som 

egenvård.  

 

F55 
 

Beslut om avgift.   

 

Avgifts- 

handläggare 

 

8 kap. 2 § SoL 

 

Beslut fattas i enlighet med 

fastställd taxa av 

kommunfullmäktige.  
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F56 
 

Beslut om ändring av avgift.  

  

 

Avgifts- 

Handläggare 

 

 

8 kap. 9 § SoL 

 

Samråd med berörd VC. 

 
 

Socialpsykiatri 

   

F57 
 

Beslut om att inleda utredning.  

 

Bistånds- 

handläggare,  

Socialpsykiatrin 

 

 

11 kap. 1 § SoL 

 

F58 
 

Beslut om att avsluta utredning.  

 

 

Bistånds-   

handläggare, 

socialpsykiatrin 

 

 

11 kap. 1 § SoL 

 

Med eller utan åtgärd.  

F59 
 

Beslut om bistånd i form 

av boendestöd.  

 

 

Bistånds- 

handläggare,  

socialpsykiatrin 

 

 

4 kap. 1 § SoL 

 

F60 
 

Beslut om bistånd i form av 

särskilt boende. 

 

 

Bistånds- 

handläggare,  

socialpsykiatrin 

 

 

4 kap. 1 § SoL 

 

F61 
 

Beslut om bistånd i form av 

korttidsboende. 

 

 

Bistånds-

handläggare,   

socialpsykiatrin  

 

  

 4 kap. 1 § SoL 

 

F62 
 

Beslut om bistånd i form 

av kontaktperson.  

 

 

Bistånds- 

handläggare, 

socialpsykiatrin 

 

 

4 kap. 1 § SoL 

 

F63 
 

Beslut om bistånd i form av 

deltagande i kommunens 

sysselsättningsverksamhet. 

 

 

Bistånds- 

handläggare,  

socialpsykiatrin 

 

4 kap. 1 § SoL 

 

 

 

G 

Lagen med särskilda 

bestämmelser om 

vård av unga (LVU) 

   

 

G1 

 

Beslut om att ansöka om vård   

enligt LVU. 

 

 

IU 

 

 

4 § LVU 

  

 Ansökan görs till 

förvaltningsrätten. 



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Delegationsordning för  

omsorgsnämnden  

22 

 

 

G2 

 

Beslut om läkarundersökning, 

att utse läkare samt plats för 

läkarundersökning. 

 

 

EC 

 

 

 

 

 

32 § 1 st. LVU 

 

 

Läkarundersökning ska, om 

den inte av särskilda skäl är 

obehövlig, ske innan 

nämnden gör ansökan enligt 

4 § LVU. 

 

G3 

 

Beslut om framställan till 

förvaltningsrätten om förlängd 

tid för ansökan om vård. 

 

 

EC 

 

8 § LVU 

 

 

G4 

  

Beslut om framställan till  

förvaltningsrätten om fortsatt   

omhändertagande enligt 6 a § 

LVU. 

 

 

EC 

 

9 a § LVU 

 

 

G5 

 

Beslut om omedelbart 

omhändertagande av barn och 

unga under 20 år.  

 

 

 

IU 

 

 

6 § 1 och 2 st. LVU 

 

Om IU:s beslut om 

omhändertagande 

inte kan avvaktas, får 

nämndens ordförande eller 

någon annan ledamot som 

nämnden har förordnat 

besluta om omhändertagande. 

 

 

G6 

 

Beslut om omedelbart 

omhändertagande av barn under 

18 år när svensk domstol inte är   

behörig att besluta och utländsk   

myndighets beslut inte kan  

avvaktas. 

 

 

 

IU 

 

 

 

6 a § LVU 

 

Om IU:s beslut om 

omhändertagande 

inte kan avvaktas, får 

nämndens ordförande eller 

någon annan ledamot som 

nämnden har förordnat 

besluta om omhändertagande. 

 

 

G7 

 

Beslut om hur vården ska 

ordnas och var den unge ska 

vistas. 

 

 IU 

 

11 § 1 st. LVU 

 

Om IU:s beslut inte kan 

avvaktas, får nämndens 

ordförande eller någon annan 

ledamot som nämnden har 

förordnat besluta om 

omhändertagande. 

 

 

G8 

 

Beslut i frågor rörande den 

unges personliga förhållanden i 

den mån beslutet inte är att 

hänföra till 11 § 1 och 2 st. 

LVU. 

 

 

EC 

 

11 § 4 st. LVU 

 

Exempelvis kortare vistelse 

utom familjehemmet eller 

hemmet för vård och boende. 

 

G9 

 

Beslut om att anmäla behov av 

offentligt biträde. 

 

EC 

 

39 § LVU 
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G10 

 

Beslut om att den unge får 

vistas i sitt eget hem under 

vårdtiden. 

 

IU 

 

11 § 2 st. LVU 

 

Om IU:s beslut inte kan 

avvaktas får nämndens 

ordförande eller någon annan 

ledamot som nämnden har 

förordnat besluta om 

omhändertagande. 

 

 

G11 

 

Övervägande av om beslut 

rörande umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort 

enligt 14 § 2 st. LVU 

fortfarande behövs. 

 

 

IU 

 

 

14 § 3 st. LVU 

 

Övervägande ska ske minst 

var 3:e månad. 

 

G12 

 

Beslut om regelbunden kontakt  

med en särskilt kvalificerad    

kontaktperson eller att den    

unge ska delta i behandling i 

öppna former inom 

socialtjänsten. 

 

 

IU 

 

22 § 1 st. LVU 

 

När sådant beslut fattas ska 

en särskild behandlingsplan 

finnas. Beslut enligt 22 § 

LVU upphör att gälla om 

beslut fattas om omedelbart 

omhändertagande eller om 

ansökan om vård bifalls. 

 

 

G13 

 

Prövning av om beslut om 

förebyggande insats enligt 22 §     

1 st.  LVU ska upphöra att 

gälla.  

 

 

IU 

 

22 § 3 st. LVU 

 

 

Prövning ska ske första 

gången inom 6 månader från 

nämndens beslut. 

 

 

G14 

 

Beslut om att förebyggande 

insats enligt 22 § 1 st. LVU ska 

upphöra. 

 

 

IU 

 

22 § 3 st. LVU 

 

 

 

G15 

 

 Beslut om att ansöka hos   

 förvaltningsrätten om  

 flyttningsförbud från hem som  

 avses i 6 kap 6 § 1 st. SoL.  

 

 

IU 

 

24 § LVU 

 

 

Förvaltningsrätten beslutar 

efter ansökan från nämnden 

om flyttningsförbud. 

 

 

G16 

 

Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud.  

 

 

IU 

   

27 § LVU  

 

 

Om IU:s beslut ej kan 

avvaktas får beslut fattas av 

ordförande, eller någon 

annan ledamot som nämnden 

har förordnat. 

 

Har nämnden beslutat om 

tillfälligt flyttningsförbud, 

ska beslutet underställas 

förvaltningsrätten. 

Om rätten fastställer ett 

beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud ska 
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nämnden, inom två veckor 

från dagen för rättens beslut 

ansöka om flyttningsförbud. 

 

 

G17 

 

Övervägande om huruvida 

flyttningsförbud fortfarande 

behövs.  

 

 

IU 

 

 26 § 1 st. LVU  

 

 

Övervägande ska ske minst 

var 3:e månad. 

 

 

G18 

 

Beslut om att flyttningsförbud  

ska upphöra.  

 

 

IU 

 

 26 § 2 st. LVU  

 

 

 

G19 

 

Beslut om att begära 

handräckning för att bereda 

läkare, som avses i 32 § LVU, 

tillträde till den unges hem 

eller föra den unge till 

läkarundersökning. 

 

 

IU 

 

  43 § p. 1 LVU  

 

Om IU:s beslut ej kan 

avvaktas får beslut fattas av 

ordförande eller vice 

ordförande. 

 

G20 

 

Beslut om att begära 

handräckning för att genomföra 

beslut om vård eller 

omhändertagande med stöd av  

LVU. 

 

 

IU 

 

  43 § p. 2 LVU  

 

 

Om IU:s beslut ej kan 

avvaktas får beslut fattas av 

ordförande, vice ordförande 

eller någon annan ledamot 

som nämnden har förordnat. 

 

 

G21 

 

Övervägande om fortsatt vård 

enligt 2 § LVU. 

 

IU 

 

13 § 1 st. LVU 

 

Övervägande ska ske minst 

var 6:e månad. 

 

G22 

 

Prövning av om vård enligt 3 § 

LVU ska upphöra. 

 

IU 

 

13 § 2 st. LVU 

 

Prövning ska ske inom 6 

månader från dagen för 

verkställighet av 

vårdbeslutet. Denna fråga ska 

därefter prövas fortlöpande 

inom 6 månader från senaste 

prövningen. 

 

 

G23 

 

Beslut om att vård enligt 2 och 

3 §§ LVU ska upphöra. 

 

IU 

 

21 § LVU 

 

Vård som beslutas med stöd 

av 2 § ska upphöra senast när 

den unge fyller 18 år. 

 

Vård som beslutas med stöd 

av 3 § ska upphöra senast när 

den unge fyller 21 år. 

 

 

G24 

 

Övervägande om det finns skäl 

att ansöka om 

vårdnadsöverflyttning enligt 6 

kap 8 § FB. 

 

IU 

 

13 § 3 st. LVU 

 

När den unge varit placerad i 

samma familjehem under tre 

år från det att placeringen 

verkställdes. 
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H 

 

Lagen om vård av 

missbrukare i vissa 

fall (LVM) 

   

 

H1 

 

Beslut om att inleda utredning 

då det kommit till nämndens 

kännedom att det kan finnas 

skäl för vård enligt LVM. 

 

EC 

 

7 § LVM 

 

 

 H2 

 

Beslut om att utredning inte ska 

inledas, eller att inledd 

utredning ska läggas ned, 

alternativt övergå i en utredning 

enligt 11 kap 1 § SoL. 

 

 

EC 

 

7 § LVM 

 

 

 H3 

 

Beslut om läkarundersökning 

samt utse läkare för 

undersökningen. 

 

 

Soc sekr 

 

9 § LVM 

 

 

Beslut om läkarundersökning 

ska fattas om sådan inte är 

uppenbart obehövlig. 

 

 

H4 

 

Beslut om att ansöka hos 

förvaltningsrätten om vård 

enligt LVM. 

 

IU 

 

11 § LVM 

 

 

H5 

 

Beslut om 

omedelbart 

omhändertagande. 

 

IU 

 

13 § 3 st. LVM 

  

Om IU:s beslut om 

omhändertagande inte kan 

avvaktas, får nämndens 

ordförande, vice ordförande 

eller någon annan ledamot 

som nämnden har förordnat. 

 

 

H6 

 

Beslut om ersättning från den 

enskilde till kommunen för 

missbruksvård i form av plats 

vid hem för vård eller boende 

eller i familjehem (vuxna). 

 

EC 

 

8 kap. 1 § SoL 

och 6 kap. 1 § SoF 

 

 

 

H7 

 

Beslut om handräckning 

av polismyndigheten 

eller kriminalvården. 

 

Soc sekr 

 

 

45 § LVM 

 

 

En begäran får endast göras 

om det befaras åtgärden inte 

kan utföras utan de 

befogenheter som anges i 10 

– 10 a §§ polislagen eller 4 

kap. 4 § och 10 § 1 st. 

häkteslagen eller om det 

annars finns synnerliga skäl. 
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H8 

 

Beslut om att avge yttrande till 

åklagare vid åtalsprövning. 

 

  Soc sekr 

 

  46 § LVM 

 

 

H9 

 

Yttrande till allmän domstol då 

den som begått brottslig gärning 

kan bli föremål för vård enligt 

LVM. 

 

  Soc sekr 

 

 31 kap. 2 § BrB 

 

 

 

I 

 

Lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT) samt 

lagen om rättspsykiatrisk 

vård 

(LRV) 

 

   

 
I1 

 

Beslut om att justera samordnad 

vårdplan vid öppen psykiatrisk 

tvångsvård i de fall då 

vårdplanen inte innehåller någon 

placering i HVB. 

 

 

   EC 

 

  7 § 4 st. 

  och 7 a § LPT 

  samt 12 a § LRV 

 

 

 

J 

 

Föräldrabalken (FB) 

   

 
J1 

 

Beslut om 

godkännande av 

faderskapsbekräftelse. 

 

 

Kommun- 

vägledare/ 

Handläggare 

servicecenter 

 

 

1 kap. 4 § 1 st. FB 

 

 
 S-protokoll. 

 

 

K 

 

Ärvdabalken (ÄB) 

samt begravningslag 

   

K1 
 

Beslut om dödsboanmälan. 

 

Dödsbohandläggare 

 

20 kap. 8 a § ÄB 

 

Folkbokföringsmyndighet 

ska underrättas om vem 

som är delegat. 
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K2 
 

Beslut om provisorisk 

förvaltning av dödsbo. 

 

Dödsbohandläggare 

 

18 kap. 2 § 2 st ÄB 

 

K3 
 

Beslut om att 

överlämna 

förvaltning av 

dödsbo. 

 

 

Dödsbohandläggare 

 

18 kap. 1 § ÄB 

 

 

K4 

 

Beslut i fråga att ordna 

med gravsättning. 

 

  AC 

 

5 kap. 2 § 

begravnings- 

lagen 

 

 

 

L Lagen om stöd och 

service till vissa 

funktionshindrade 

(LSS) 

 

   

 

L1 

 

Beslut om förhandsbesked 

avseende rätt till insats enligt 

LSS för person som inte är 

bosatt i kommunen. 

 

  

  LSS- 

  handläggare 

 

 

 

16 § LSS 

 

 

L2 

 

Beslut om insats i form av 

biträde av personlig assistent 

eller ekonomiskt stöd till 

skäliga kostnader för sådan 

instans. 

 

LSS-

handläggare 

 

7 § och 9 § 

p. 2 LSS 

 

Kan inte beviljas personer 

som fyllt 65 år. Tidigare 

beviljad insats får dock 

fortgå även efter 65 års 

ålder. 

 

L3 

 

Beslut om insats i form av 

ledsagarservice. 

 

LSS-

handläggare 

 

7 § och 9 § p. 3 LSS 

 

400 kr per månad kan högst  

beviljas för kostnader 

kopplade till aktiviteter under 

ledsagning, som t.ex. 

entrékostnader. 

 

 

L4 

 

Beslut om insats 

i form av biträde 

av kontaktperson. 

 

LSS-

handläggare 

 

7 § och 9 § p. 4 LSS 
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L5 

 

Beslut om insats i form 

av avlösarservice i 

hemmet. 

 

LSS-

handläggare 

 

7 § och 9 § p. 5 LSS 

 

 

L6 

 

Beslut om korttidsvistelse 

utanför det egna hemmet. 

 

LSS-

handläggare 

 

7 § och 9 § p. 6 LSS 

 

 

L7 

 

Beslut om insats i form av 

korttidstillsyn för skolungdom 

över 12 år utanför det egna 

hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov. 

 

 

 

 LSS-handläggare 

 

 

7 § och 9 § p. 7 LSS 

 

 

L8 

 

Beslut om insats i form av 

bostad med särskild service 

för barn och unga: 

 

- i kommunal regi  

 

- hos annan huvudman. 
 

 

 

 

 

  

 LSS-handläggare 

 

 IU 

 

7 § och 9 § p. 8    

 LSS 

 

 

L9 

 

Beslut om insats i form av 

bostad med särskild service för 

vuxna eller annan särskilt 

anpassad bostad för vuxna 

 

- i kommunal regi  

 

- hos annan huvudman. 

 

 

 

LSS-

handläggare 

 

IU 
 

7 § och 9 § p. 9  

LSS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

    

    

 

L10 

 

Beslut om insats i form av 

daglig verksamhet för personer 

i yrkesverksamhet som saknar 

förvärvsarbete och inte utbildar 

sig. 

 

 

LSS-

handläggare 

 

7 § och 9 § p. 10 

LSS 

 

 

Avser endast personkrets 1 

och 2. 

 

L11 

 

Beslut om insats i form av 

personligt utformat stöd.  

 

LSS- 

handläggare  

 

4 kap. 1 § SoL  

Avser personer som tillhör 

personkrets enligt LSS. 

Behovet avser hjälp med att 

strukturera sina 

vardagsaktiviteter såsom 

städning, tvätt, inköp, hjälp 

och stöd avseende 

introduktion i arbete eller 

fritidsaktiviteter m.m. 
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L12 

 

Beslut om insats i form av       

deltagande i kommunens  

sysselsättningsverksamhet. 

 

LSS- 

handläggare 

 

4 kap. 1 § SoL 

 

Avser endast personkrets 3. 

 

L13 

 

Beslut om att anmäla behov 

av ersättning för personlig 

assistans till 

Försäkringskassan. 

 

LSS-  

handläggare 

 

15 § p. 8 LSS  

 

 

L14 

 

Beslut om anmälan till 

Försäkringskassan i de fall 

någon som får 

assistansersättning enligt 51 

kap. SFB beviljas en insats 

som kan påverka behovet av 

assistans. 

 

 

LSS- 

handläggare  

 

 15 § p. 9 LSS 

 

 
L15 

 

Beslut om anmälan till 

Försäkringskassan om det 

finns anledning att anta att 

assistansersättningen används 

för annat än köp av personlig 

assistans eller kostnader för 

personliga assistenter. 

 

 

LSS- 

handläggare 

 

 15 § p. 10 LSS 

 

  Görs i samråd med EC.  

 

L16 

 

Beslut om anmälan till 

Inspektionen för vård och 

omsorg om det finns 

anledning att anta att tillstånd 

att bedriva verksamhet med 

personlig assistans kan 

ifrågasättas. 

 

 

  VC 

 

 15 § p. 11 LSS 

 

 

L17 

 

Beslut om att utbetala 

assistansersättning till annan 

person än den som är berättigad 

till insatsen. 

 

  VC 

 

 11 § LSS 
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L18 

 

Beslut om 

återbetalningsskyldighet för 

felaktig eller för hög 

assistansersättning. 

 

VC 

 

12 § LSS 

 

 

L19 

 

Beslut om ersättning till 

familjehem: 

 

- i enlighet med SKR:s riktlinjer 

 

- utöver SKR:s riktlinjer. 

 

 
 

 

 

LSS-handläggare 

 

VC 

 

 

   

 

 

 

L20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut om ersättning från 

föräldrar.  

 

  LSS-  

  handläggare 

 

  20 § LSS  

 

Om någon som är under 18 år 

får omvårdnad i ett annat hem 

än det egna med stöd av LSS 

är föräldrarna skyldiga att i 

skälig utsträckning bidra till 

kommunens kostnader för 

omvårdnaden. Kommunen får 

i sådana fall uppbära 

underhållsbidrag som avser 

barnet. 
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M 

 

Anmälningar till 
andra myndigheter 

   

 

M1 

 

Beslut om att anmäla till 

överförmyndaren om 

god man eller förvaltare 

enligt föräldrabalken bör 

förordnas för någon, 

behov av god man eller 

förvaltare inte längre 

föreligger, eller 

förhållandena talar för       

att en förälder inte  

kommer att förvalta sitt    

barns egendom på ett   

betryggande sätt. 

 

 

EC , Soc 

sekr, LSS-

handläggare  

 

  5 kap 3 § SoF,  

  15 § p. 6 LSS 

 

 

M2 

 

Beslut om att polisanmäla brott 

mot den egna verksamheten. 

 

EC  
 

12 kap. 

10 § SoL samt 

10 kap. 2 § 

OSL. 

 

Avser t.ex. brott mot tjänsteman, hot 

riktat mot nämnden eller anställd 

hos nämnden och förstörelse av 

nämndens egendom. 

 

Delegationen omfattar även 

bidragsbrott.  

 

 

M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut att polisanmäla och lämna 

uppgift till polismyndigheten eller 

någon annan myndighet som ska 

ingripa mot brott om uppgiften 

behövs för att förhindra ett 

förestående eller avbryta ett 

pågående brott som avses i 

 

1. 4 och 4 a §§ lagen om straff 

för vissa trafikbrott, 

 

2. 13 kap. 2 och 3 §§ 

luftfartslagen, 

 

3. 30 § lagen om säkerhet vid 

tunnelbana och spårväg, 

 

4. 20 kap. 4 och 5 §§ sjölagen 

eller 
 

5. 10 kap. 2 § järnvägslagen. 

 

EC 

 

10 kap. 

19 § OSL 
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M4 

 

Beslut att polisanmäla och lämna 

de uppgifter som behövs för ett 

omedelbart polisiärt ingripande när 

någon som kan antas vara 18 år 

påträffas av personal inom 

socialtjänsten. Avser förhållanden 

som uppenbarligen innebär 

överhängande och allvarlig risk för 

den unges hälsa och utveckling, 

eller om den unge påträffas när han 

eller hon begår brott. 

 

Soc sekr 

 

 

 

 

 

 10 kap. 20 § OSL 

 

 

M5 

 

Beslut att polisanmäla och lämna 

uppgift till en åklagarmyndighet 

eller en polismyndighet om 

uppgiften angår misstanke om brott 

mot någon som inte har fyllt 18 år 

och då det är fråga om brott som 

avses i 3, 4 eller 6 kap. BrB eller i 

lagen med förbud mot 

könsstympning av kvinnor. 

 

   EC  

 

12 kap. 

10 § SoL samt 

10 kap. 21 § 

OSL 

 

De brott som avses är brott mot liv 

och hälsa i 3 kap. BrB, brott mot 

frihet och fred enligt 4 kap. BrB 

sexualbrott enligt 6 kap. BrB samt 

brott som avses i lagen med förbud 

mot könsstympning av kvinnor. 

 

I barnets personakt bör datum (år, 

månad, dag) när polisanmälan 

gjorde och motiveringen till den 

dokumenterades.  

 

Om en polisanmälan inte görs ska 

motiveringen till detta 

ställningstagande framgå av 

dokumentationen (SOSFS 2014:5). 

 

M6 

 

Beslut att polisanmäla och lämna 

uppgift till åklagarmyndighet eller 

polismyndighet om uppgiften angår 

misstanke om brott som innefattar 

överlåtelse eller anskaffning till 

någon som inte har fyllt 18 år och 

brottet avser: 

 

- överlåtelse av narkotika i 

strid med 

narkotikastrafflagen, 

 

- överlåtelse av 

dopningsmedel i strid 

med lagen om förbud 

mot vissa 

dopningsmedel eller 

 

- icke ringa fall av olovlig     

              försäljning eller   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    EC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 kap. 10 § 

SoL och 

10 kap. 22 § 

OSL 
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              anskaffning av  

              alkoholdrycker enligt  

              alkohollagen. 

 

M7 

 

Beslut att polisanmäla och lämna 

uppgift enligt 10 kap. 23 § OSL. 

 

EC  12 kap. 10 § 

SoL och 10 

kap. 23 § 

OSL 

 

Om inte annat följer av 10 kap. 19-

22 §§ OSL en uppgift som angår 

misstanke om ett begånget brott och 

som är sekretessbelagd enligt 

bestämmelser i bl. a. 26 kap. OSL 

(socialtjänstsekretess) lämnas till en 

åklagarmyndighet, polismyndighet 

eller någon annan myndighet som 

har till uppgift att ingripa mot brottet 

endast om 

misstanken angår: 

 

1.brott för vilket det inte är föreskrivet 

lindrigare straff än fängelse i ett år, 

2. försök till brott för vilket det inte är 

föreskrivet lindrigare straff än 

fängelse i två år, eller 

3.försök till brott för vilket det inte 

 är föreskrivet lindrigare straff än 

fängelse i ett år, om gärningen 

innefattat försök till överföring av 

sådan allmänfarlig sjukdom som avses 

i 1 kap. 3 § smittskyddslagen. 

 

10 kap. 23 § OSL ger nämnden rätten 

att anmäla begångna brott. 

 

23 kap. 6 § innehåller en skyldighet 

att anmäla brott som är å färde dvs 

omedelbart överhängande. Det är 

fråga om allvarliga brott såsom mord, 

dråp, rån eller grov misshandel. 

 

 

M8 

 

Beslut om att göra anmälan om 

allvarligt missförhållande eller risk 

för allvarligt missförhållande till 

IVO. 

 

 

FC 

 

14 kap. 7 § 

SoL/24 f § LSS 

 

Se Rutin för handläggning av lex 

Sarah-rapporter. 

 

M9 

 

 Beslut om att avge yttrande till  

 IVO med anledning av ej verkställt   

 beslut. 

 

EC 

  

 

M10 

 

 Beslut om anmälan enligt Lex  

 Maja. 

 

  EC 

 

 10 kap 20 a §  

  OSL 
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M11 

 

 Beslut om anmälan enligt Lex  

 Maria.  

 

 MAR/MAS 

 

  3 kap 5 och 6 §§  

  Patientsäkerhets-  

  lagen  

 

 

 

M12 

 

Beslut om att anmäla behov om 

offentligt biträde. 

 

 

 

Soc sekr 

 

3 § lagen om 

offentligt biträde 

 

 

M13 

 

Beslut om anmälan enligt 

smittskyddslagen. 

 

 

EC 

 

6 kap. 12 § 

smittskyddslagen 

 

 

 

 

N 

 

Arbetsmarknad 

   

 
N1 

 

Beslut om att ingå 

överenskommelse med 

Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Finsam och 

andra aktörer inom verksamhetens 

budget. 

 

EC 

  
Inom verksamhetens budget. 
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O Dataskyddsförordning

en (GDPR) 

   

 

O1 

 

Beslut att vägra att tillmötesgå 

begäran om registerutdrag om 

den är uppenbart ogrundad eller 

orimlig.  

 

VC 

 

 

Art. 12.5 

GDPR 

 

 

Förvaltningsbesvär. Överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol enligt 7 

kap. 2 § lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till 

EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

 

O2 

 

 

Beslut om utlämnande av 

registerutdrag.  

 

KJ, FJ 

 

 

Art. 15 GDPR 

 

 

Förvaltningsbesvär. Överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol enligt 7 

kap. 2 § lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till 

EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

 

O3 

 

Beslut om den registrerades rätt 

till rättelse.  

 

VC 

 

 

Art. 16 GDPR 
 

 

 

Förvaltningsbesvär. Överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol enligt 7 

kap. 2 § lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till 

EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

 

 

O4 

 

Beslut om den registrerades rätt 

till radering. 

 

VC 

 

 

Art. 17 GDPR 
 

 

 

Förvaltningsbesvär. Överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol enligt 7 

kap. 2 § lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till 

EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

 

 

O5 

 

Beslut om den registrerades rätt 

till begränsning av behandling.  

 

VC 

 

 

Art. 18 GDPR 
 

 

 

Förvaltningsbesvär. Överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol enligt 7 

kap. 2 § lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till 

EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

 

 

O6 

 

Beslut om underrättelse till 

tredje man om rättelse, radering 

eller begränsning av behandling.  

 

 

 

VC 

 

 

Art. 19 GDPR 
 

Förvaltningsbesvär. Överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol enligt 7 

kap. 2 § lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till 

EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

 

O7 

 

Beslut om den registrerades rätt 

till dataportabilitet.  

 

VC 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20 GDPR 
 

 

 

Förvaltningsbesvär. Överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol enligt 7 

kap. 2 § lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till 

EU:s allmänna dataskyddsförordning. 
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O8 

 

Beslut med anledning av den 

registrerades rätt att göra 

invändningar.  

 

VC 

 

 

Art. 21 GDPR 
 

 

 

Förvaltningsbesvär. Överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol enligt 7 

kap. 2 § lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till 

EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

 

 

O9 

 

Beslut att ingå 

personuppgiftsbiträdesavtal 

datadelningsavtal eller annat 

inbördes arrangemang, inklusive 

instruktioner. 

 

 

FC 

 

Art. 28.3 

GDPR 

 

 

 

Överklagandeförbud enligt 7 kap. 5 § 

lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till 

EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

 

O10 

 

Beslut om anmälan av en 

personuppgiftsincident samt 

upprätta anmälan och 

dokumentation. 

 

VC 

 

 

Art. 33 GDPR 
 

 

 

 

Delegationen omfattar både beslut 

om att anmäla och beslut om att inte 

anmäla en personuppgiftsincident. 

 

Anmälan ska göras till 

Datainspektionen inom 72 timmar 

efter att myndigheten fick kännedom 

om incidenten.  

 

Samråd ska ske med 

dataskyddsombudet innan anmälan.  

 

Överklagandeförbud enligt 7 kap. 5 § 

lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till 

EU:s allmänna dataskyddsförordning.  

 

 

O11 

 

Fastställa konsekvensbedömning 

avseende dataskydd.  

 

VC 

 

 

Art. 35 GDPR 
 

 

 

Samråd ska ske med 

dataskyddsombudet innan 

konsekvensbedömningen fastställs.  

 

Överklagandeförbud enligt 7 kap. 5 § 

lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till 

EU:s allmänna dataskyddsförordning. 
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P Social beredskap    

   (9 kap. 37 § KL) 

 

Beslutanderätten i detta 

kapitel (P) avseende 

Soc sekr, soc sekr i 

Ronneby kommun och 

soc sekr i Sölvesborgs 

kommun är begränsad 

till socialsekreterare 

som ingår i den sociala 

beredskapen.   

P1 Beslut om ekonomiskt 

bistånd: 

- enligt riksnorm och 

gällande riktlinjer 

 

 

 

- enligt höjd eller reducerad 

norm. 

 

Soc sekr, Soc 

sekr i Ronneby 

kommun, Soc 

sekr i 

Sölvesborgs 

kommun  

 

Soc sekr, Soc 

sekr i Ronneby 

kommun, Soc 

sekr i 

Sölvesborgs 

kommun 

 

4 kap. 1 § SoL 

 

 

 

4 kap. 3 § SoL 

 

 

 

 

 

4 kap. 3 § 2 st. SoL 

 

 

 

P2 Beslut om att inleda 

utredning beträffande barn 

och unga. 

Soc sekr, Soc 

sekr i Ronneby 

kommun, Soc 

sekr i 

Sölvesborgs 

kommun 

11 kap. 1 § SoL Nämndens 

befogenheter och 

skyldigheter vid 

barnutredningar 

regleras i 11 kap. 2 § 

SoL. 

 

P3 

 

Beslut om att inleda 

utredning beträffande vuxna. 

Soc sekr, Soc 

sekr i Ronneby 

kommun, Soc 

sekr i 

Sölvesborgs 

kommun 

11 kap. 1 § SoL  

P4 Beslut om läkarundersökning, 

att utse läkare och plats för 

läkarundersökning (LVU). 

Soc sekr, Soc 

sekr i Ronneby 

kommun, Soc 

sekr i 

Sölvesborgs 

kommun 

32 § 1 st. LVU Läkarundersökning 

ska, om den inte av 

särskilda skäl är 

obehövlig, ske innan 

nämnden gör ansökan 

enligt 4 § LVU. 
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P5 Beslut om läkarundersökning 

samt utse läkare för 

undersökningen (LVM). 

Soc sekr, Soc 

sekr i Ronneby 

kommun, Soc 

sekr i 

Sölvesborgs 

kommun 

9 § LVM Beslut om 

läkarundersökning ska 

fattas om sådan inte är 

uppenbart obehövlig. 

P6 

 

Beslut om handräckning av 

polismyndigheten eller 

kriminalvården (LVM). 

Soc sekr, Soc 

sekr i Ronneby 

kommun, Soc 

sekr i 

Sölvesborgs 

kommun 

45 § LVM En begäran får endast 

göras om det befaras 

att åtgärden inte kan 

utföras utan de 

befogenheter som 

anges i  10 – 10 a §§ 

polislagen eller 4 kap. 

4 § och 10 § 1 st. 

häkteslagen eller om 

det annars finns 

synnerliga skäl. 
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Bilaga – Begränsning av delegationsrätten inom socialtjänsten  
 

I 10 kap. 4 § SoL finns en begränsning av nämndens delegationsrätt. Vissa beslut kan endast delegeras till 

ett utskott, det vill säga en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden. 

Beslutanderätten kan inte delegeras till anställda eller enskilda förtroendevalda. Dessa beslut är: 

 medgivande och beslut om stadigvarande vård och fostran med stöd av 6 kap. 6 § SoL, 

 övervägande av fortsatt vård och vårdnadsöverflyttning med stöd av 6 kap. 8 § SoL, 

 godkännande av att en utländsk myndighet placerar ett barn i Sverige (6 kap. 11 a § SoL), 

 beslut om placering av barn i utlandet (6 kap. 11 b § SoL), 

 adoptionsmedgivande och återkallande av sådant medgivande (6 kap. 12 och 13 §§ SoL), 

 beslut att neka samtycke till att ett adoptionsförfarande får fortsätta enligt 6 kap. 14 § SoL (rätt att 

bevilja sådant samtycke får således delegeras till tjänsteman), 

 beslut att föra talan om återkrav eller ersättning vid domstol (9 kap. 1 och 3 §§ SoL), 

 ansökan om vård med stöd av 4 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, 

 beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § och 6 a § LVU, 

 beslut om hur vården av den unge ska ordnas och var hon eller han ska vistas (11 § första och andra 

styckena LVU), 

 övervägande om fortsatt vård och om vårdnadsöverflyttning (13 § LVU), 

 övervägande av umgängesbegränsning (14 § tredje stycket LVU), 

 upphörande av LVU-vården (21 § LVU), 

 beslut om att den unge ska ha kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson eller delta i behandling 

i öppna former (22 § LVU), 

 flyttningsförbud, övervägande om fortsatt flyttningsförbud samt tillfälligt 

flyttningsförbud (24, 26 och 27 §§ LVU), 

 beslut om ansökan om utreseförbud (31 b § LVU, gäller från den 1 juli 2020), 

 beslut om tillfälligt utreseförbud (31 d §  LVU, gäller från den 1 juli 2020), 

 beslut om reglerat umgänge vid flyttningsförbud (31 § LVU, gäller från den 1 juli 2020), 

 begäran om handräckning (43 § 1 p. LVU), 

 ansökan om vård med stöd av 11 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och 

 omedelbart omhändertagande med stöd av 13 § LVM. 

Den 1 juli 2020 kompletterades uppräkningen i första stycket med 31 b, 31 d och 31 i §§ LVU. Ändringarna 

är en följd av att det införts en reglering om utreseförbud, tillfälligt utreseförbud och beslut om tillfälligt 

undantag från ett utreseförbud i LVU. 

 

https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_887-?anchor=6_kap_6_%C2%A7#6_kap_6_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_887-?anchor=6_kap_8_%C2%A7#6_kap_8_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_887-?anchor=6_kap_11_a_%C2%A7#6_kap_11_a_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_887-?anchor=6_kap_11_b_%C2%A7#6_kap_11_b_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_887-?anchor=6_kap_12_%C2%A7#6_kap_12_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_887-?anchor=6_kap_13_%C2%A7#6_kap_13_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_887-?anchor=6_kap_14_%C2%A7#6_kap_14_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_887-?anchor=9_kap_1_%C2%A7#9_kap_1_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_887-?anchor=9_kap_3_%C2%A7#9_kap_3_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_2340-?anchor=4_%C2%A7#4_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_2340-?anchor=6_%C2%A7#6_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_2340-?anchor=6_a_%C2%A7#6_a_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_2340-?anchor=11_%C2%A7#11_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_2340-?anchor=13_%C2%A7#13_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_2340-?anchor=14_%C2%A7#14_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_2340-?anchor=21_%C2%A7#21_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_2340-?anchor=22_%C2%A7#22_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_2340-?anchor=24_%C2%A7#24_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_2340-?anchor=26_%C2%A7#26_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_2340-?anchor=27_%C2%A7#27_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_2340-?anchor=31_b_%C2%A7#31_b_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_2340-?anchor=31_d_%C2%A7#31_d_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_2340-?anchor=31_%C2%A7#31_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_2340-?anchor=43_%C2%A7#43_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_2217-?anchor=11_%C2%A7#11_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/socialtjanstlagen-2001453/10-kap-Namndorganisationen/d_2217-?anchor=13_%C2%A7#13_%C2%A7

