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Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning
Vissa ärenden inom vård- och omsorgsnämndens
ansvarsområde får delegeras till någon annan som får fatta
beslut å nämndens vägnar. Delegering innebär med andra ord
överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i
kommunallagen kapitel 6. Beslut med stöd av delegation är
juridiskt sett ett nämndbeslut och jämställs med ett beslut
som nämnden själv har fattat. Beslutet ska kunna överklagas,
antingen genom kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär.
Ett beslut som fattats med stöd av delegering kan inte ändras
av nämnden. Däremot kan nämnden återkalla den givna
beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en viss grupp
av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende.
Delegationsordningen är indelad utifrån förvaltningens verksamhetsområden:
A Övergripande
B Myndighet
C Omsorg om personer med funktionsnedsättning
D Äldreomsorg
E Hälso- och sjukvård
F Lex Sarah
G Personalärenden
Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas
till nämnden. Detta är viktigt eftersom det är avgörande för
att tiden för överklagande ska passera och beslutet kan träda i
laga kraft. På så sätt kan nämnden också följa hur uppdraget
att besluta i nämndens ställe utförs.
Samtliga delegationsbeslut skall dokumenteras och registreras hos beslutsfattaren och redovisas till vård- och omsorgsnämnden den 5:e i månaden efter beslutsmånaden.
I delegationsordningen anges lägsta beslutsnivå.
Vid laga förfall får ersättare överta beslutanderätten av
ordinarie delegat. Laga förfall innebär att delegaten inte är i
tjänst på grund av sjukdom, semester, tjänstledighet, jäv eller
liknande. Om ordinarie delegat (inklusive ersättare, vikarie
och ställföreträdande) inte är i tjänst och beslutet inte bör
dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmaste chef. Om
även denna chef är frånvarande och ärendet är brådskande
beslutar förvaltningschefen.

Förteckning över delegationsbeslut

Grupp
A

Ärendegrupp
ALLMÄNT

Lagrum

Delegat

A1

Beslut å nämndens vägnar i
ärenden som är så brådskande att nämndens beslut
inte kan avvaktas

6 kap 39§
KL

Ordf. eller,
vid förhinder, nämndens 1:e
eller 2:e vice
ordf.

A2

Uttagning av och ersättning till nämndens ledamöter/ersättare vid konferenser och kurser

Ordf.

A3

Yttrande med anledning
av remisser, dock ej sådana som infordras av
kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen eller
sådana där annan hantering föreskrivs i särskild
ordning

Ordf, Fc

A4

Föra kommunens talan
samt befullmäktiga ombud och föra kommunens
talan i
-

-

Administrativa
mål och allmänna ärenden
vid domstol
inom nämndens
verksamhetsområde.

10 kap 2
§ SoL

Fc

Vc

Anmärkning

Behörigheten inbegriper rätten att
fatta beslut om att
inleda rättsliga
förfaranden, utföra
och bevaka kommunens talan i
rättsprocesser,
överklaga såväl
dom som beslut
samt avge yttrande i
rättsprocesser.

I mål vid domstol kopplat till
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eget verksamhetsområde
A5

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

12 kap 6
§ SoL

Fc

A6

Utse delegat att öppna
anbud

9 kap 7 §
LOU

Fc

A7

Förvaltningsövergripande avtal

Fc

A8

Avtal inom central förvaltning
Fastställande av dokumenthanteringsplan och
beslut om smärre ändringar i den fastställda
dokumenthanteringsplanen

Fc

A9

A 10

Fastställande av beslutsattest och utanordning

A 11

Skriftliga beslut om att
inte lämna ut allmän
handling samt beslut om
förbehåll i samband med
att handling utlämnas

ArkL 3-6
§§

2 kap 14
§ TF
6 kap 15,
6 kap 6 §
2st,
10 kap 4
§
13-14 §§
26 kap 1
§ OSL

Fc

Reglemente

Fc

Reglemente

Fc,
Vc inom
respektive
verksamhetsområde
där begäran
inkommer

Beslut om att lämna
ut handling fattas
direkt av den tjänsteman som förvarar
handlingen. Om
tjänsteman finner
att det finns hinder
för utlämnande, ska
han/hon vägra
lämna ut handlingen. Beskedet kan
lämnas muntligt. I
samband med att
tjänsteman lämnar
ett negativt besked
ska tjänstemannen
upplysa sökanden
om att ett skriftligt
beslut av ”myndigheten” (kommunen)
krävs för att det
muntliga beslutet
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A 12

Avskrivning av fordringar upp till 250 000 kr

Fc

A 13

Ändringar i fastställt
ledningssystem för kvalitetsarbete

Fc

A 14

Mindre revideringar av
förvaltningens krisledningsplan
Avvisa för sent inkommit
överklagande

Fc

A 15

A 16

Annat ärende som till sin
karaktär och betydelse är
jämförligt med annat
angivet ärende

24 § FvL

Delegat i
ursprungsbeslut.
Förvaltningschef
om nämnd
fattat beslut
i ursprungsbeslutet
Motsvarande beslutande
enligt delegationsordningen

ska kunna överklagas till kammarrätten
Anmälas till nämnd

Rättidsprövning är
verkställighet.
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Grupp

Ärendegrupp

B

MYNDIGHET

Lagrum

Delegat

B1

Beslut om att inleda utredning

11 kap 1 §
SoL

Biståndshandl.
LSS-handl.

B2

Beslut om att utredning inte ska
inledas eller att
inledd utredning
ska läggas ner

11 kap 1 §
SoL
5 kap 3, 13
§§ SOSFS
2014:5

Sc

B3

Beslut om bistånd i 4 kap 1 §
form av hemtjänst SoL

B4

-

upp till
100
tim/mån

-

överstigande 100
tim/mån

-

B5

B6

Biståndshandl.
LSS-handl.
Sc,
Sektionsledare

I samråd med Sc

Alla beslut om boende tas i samråd
med Sc

Beslut om bistånd i 4 kap 1 §
SoL
form av särskilt
boende
-

Anmärkning
Handläggares delegation gäller efter
minst tre månaders
anställning som
handläggare och
efter skriftligt besked av enhetschef

Biståndshandl.
LSS-handl.

som kommunen är
huvudman
för

Sc,
Sektionsledare

annan huvudman

Beslut om parboende

4 kap 1 §
SoL

Beslut om trygg-

4 kap 1 §

Sc
Sektionsledare
Bistånds-

I samråd med Sc

7

hetslarm

SoL

handl.
LSS-handl.

B7

Beslut om matdistribution

4 kap 1 §
SoL

Biståndshandl.
LSS-handl.

B8

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

-

Alla beslut om boende tas i samråd
med Sc
Biståndshandl.
LSS-handl.

som kommunen är
huvudman
för

Sc
Sektionsledare

annan huvudman

B9

Beslut om särskilt
boende i form av
HVB

4 kap 1 §
SoL

Sc

B 10

Beslut i form av
boendestöd

4 kap 1 §
SoL

Biståndshandl.
LSS-handl.

B 11

Beslut i form av
dagverksamhet

4 kap 1 §
SoL

-

som kommunen är
huvudman
för

-

annan huvudman

Biståndshandl.
LSS-handl.
Sc

B 12

Beslut i form av
hemvårdsbidrag

4 kap 1, 2
§§ SoL

Biståndshandl.
LSS-handl.

8

B 13

B 14

Beslut i form av
ledsagarservice
-

upp till 21
tim/månad

-

överstigande 21
tim/månad

Beslut i form av
biträde av kontaktperson
-

9 § p 3 LSS

LSS- handläggare

Sc
Sektionsledare
9 § p 4 LSS

LSS- handläggare

upp till 3
ggr/månad

B 15

överstigande 3
ggr/månad
Beslut om avlösarservice

Sc
Sektionsledare

-

-

upp till 21
tim/månad

-

överstigande 21
tim/månad

9 § p 5 LSS
4 kap 1 §
SoL

I samråd med Sc

B 16

Beslut om bistånd i 4 kap 2 §
form av turbundna SoL
resor mellan korttidshemmet/hemmet och
skola/daglig verksamhet

B 17

Beslut om fastställande av avgift för
hemtjänstsavgift
och förbehållsbelopp
Beslut om nedsättning och avskrivning av hemtjänstavgift /hyra

B 18

LSS- handläggare
Biståndshandl.
Sc
Sektionsledare
LSS-handl.
Biståndshandl.

8 kap 4-9
§§ SoL

LSS-handl.
Biståndshandl.

4 kap 1 §
SoL
8 kap 6 §
SoL

Sc
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B 19

Anmälan hos överförmyndare om
behov av god man
eller förvaltare

5 kap 3 §
SoF
15 § p 6
LSS

LSS-handl.
Biståndshandl.

B 20

Beslut om personkretstillhörighet

1 § LSS

LSS-handl.

B 21

Beslut om personlig assistans

9 § p 2 LSS

Sc

B 22

Beslut om korttidsvistelse
Beslut om korttidstillsyn
Beslut om bostad
med särskild service för barn och
ungdom

9 § p 6 LSS

LSS-handl.

9 § p 7 LSS

LSS-handl.

9 § p 8 LSS

Sc

Beslut om bostad
med särskild service eller annan
särskild anpassad
bostad för vuxna
Ansökan om insatser i annan kommun
Beslut om daglig
verksamhet

9 § p 9 LSS

Sc

2a kap 8§
SoL

Sc

B 23
B 24

B 25

B 26

B 27

I samråd med Sc

9 § p 10
LSS
LSS-handl.

-

-

B 28

B 29

B 30

som kommunen är
huvudman
för

Sc
Sektionsledare

annan huvudman

Beslut om förhandsbesked om
LSS-insats
Beslut om återbetalningsskyldighet

16 § LSS

LSS-handl.

12 § LSS

Sc

Beslut om att ingå
avtal med vårdgivare

17 § LSS

Sc

I samråd med Sc
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9 § FvL

Vc

B 31

Beslut om avvisande av ombud
samt biträde

B 32

Upplysningar i
vapenärenden

B 33

Uppgiftslämnande
till smittskyddsläkare

29 § Smittskyddslagen

Sc

B 34

Anmälningsskyldighet enl. smittskyddslagen

31 § Smittskyddslagen

Sc

B 35

Yttrande till tillsynsmyndighet

13 kap 2 §
SoL
25 § LSS
Gällande
förordningar och föreskrifter

Vc

B 36

Beslut om framställan om överflyttning av ärende
till annan kommun, beslut om
mottagande av
ärende från annan
kommun, ansökan
till IVO då mottagande kommun ej
samtycker till
överflyttande samt
yttrande till IVO i
dessa ärenden

2 kap 10 §
SoL

Sc

B 37

Överklagande och
yrkande om inhibition när förvaltningsdomstol ändrat beslut som
ursprungligen fattats av delegat

10 kap 1-2
§§ SoL
27 § LSS

Delegat i ursprungsbeslut

Biståndshandl.
LSS-handl.

Uppgifter får endast
lämnas ut om den
enskilde samtycker.
Se JO 1983/84 s.
188f.

Anmälas till nämnd
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samt avgivande av
yttrande i SoLärenden, LSSärenden, Riksfärdtjänst samt bostadsanpassningsbidrag där ursprungsbeslut fattats av delegat
B 38

Besluta om rättelse/omprövning
av beslut som delegat fattat enl. de
förutsättningar
som anges i FvL

B 39

Administrativaoch individavtal

B 40

Återsöka statsbidrag från Migrationsverket

B 41

Redovisning av ej
verkställda beslut
till tillsynsmyndighet

B 42

Yttrande till förvaltningsdomstol
med anledning av
att tillsynsmyndighet ansökt om
särskild avgift för
icke verkställda
beslut.

26-27 §
FvL

Delegat i ursprungsbeslut

Sc

22-27 §§
förordningen statlig
ersättning
(2010:1122
)
28f § LSS
16 kap 6a-g
§§ SoL

Vc

28a § LSS
16 kap 6a-g
§§ SoL

Vc

LOU

Vc
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Grupp

Ärendegrupp

C

OMSORG OM
PERSONER
MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Beslut om ersättning, arvode och
omkostnader gällande kontaktperson enligt SKL:s
rekommendationer.

C1

-

-

C2

Lagrum

Ec

Övrigt upp
till totalt
belopp på
4 000
kr/månad

Vc

Överstigande 4
000
kr/månad
Ec

Vc

Övrigt

C3

Yttrande till tillsynsmyndighet

C4

Uppgiftslämnande
till smittskyddsläkare

29 § Smittskyddslagen

Ec

Anmälningsskyldighet enl. smittskyddslagen

31 § Smittskyddslagen

Ec

Ärendegrupp

Lagrum

C5

Grupp

Anmärkning

LSS-handl.

Beslut om ersättning gällande korttidsfamilj och boende i familjehem
enligt SKL:s rekommendationer
-

Delegat

Vc

Delegat

Enligt gällande förordningar och föreskrifter

Anmärkning
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D

ÄLDREOMSOR
GEN

D1

Beslut om tillfällig
utökning av hemtjänst

Biträdande
Ec, Ec inom
hälsa och
aktivitet samt
omsorgsboenden

D2

Försäljning av
plats på särskilt
boende

Vc

D3

Uppgiftslämnande
till smittskyddsläkare

29 § Smittskyddslagen

Ec

D4

Anmälningsskyldighet enl. smittskyddslagen

31 § Smittskyddslagen

Ec

D5

Beslut om riksfärdtjänst

Lag
1997:735

Handläggs av
Medborgarkontoren

Grupp
E

Ärendegrupp
HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD

Lagrum

Delegat

E1

Beslut om anmälan
till Inspektionen
för Vård och Omsorg av allvarlig
skada eller risk för
allvarlig skada
(Lex Maria)

3 kap 5 §
Patientsäkerhetslagen
(2010:659)

MAS

E2

Uppgiftslämnande
till smittskyddsläkare C

MAS

E3

Utseende av verksamhetschef för
hälso- och sjukvård

3 kap. 7 §
Patientsäkerhetslag
(2010:659)
29 § HSL,
SOSFS
1997:8

Gäller endast vid
akuta situationer som
inte kan vänta på
biståndshandläggares
beslut.

Anmärkning

Fc
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E4

Anmäla om en
legitimerad yrkesutövare av skälig
anledning kan
befaras utgöra en
fara för patientsäkerheten

3 kap. 7 §
patientsäkerhetslag
(2010:659)

Grupp
F

Ärendegrupp
LEX SARAH

Lagrum

Fc

Delegat

F1

Anmälan till Inspektionen för vård
och omsorg om
allvarliga missförhållanden och påtagliga risker för allvarliga missförhållanden i vård- och omsorgsnämndens
verksamhet

14 kap 7 §
SoL, 24 f §
LSS SOSFS
2011:5 6 kap

KvC

F2

Beslut om avslutande av utredning

14 kap 6 §
SoL 24 e §
LSS

KvC

Grupp
G

Ärendegrupp
PERSONALÄRE
NDEN

Lagrum

G1

Beslut om anställning av personal
inom det egna
ansvarsområdet

Ansvarig chef

G2

Beslut om fortsatt
anställning efter
uppnådd pensionsålder

Ansvarig chef

G3

Beslut om anställningens upphörande på egen begäran

Ansvarig chef

G4

Beslut om avstängning av med-

10 § AB

Delegat

Ansvarig chef

Anmärkning

Informationsärende
på nämnden

Anmärkning

Efter 67 års ålder i
samråd med HR

I samråd med HR
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arbetare
Fc, Vc, Sc, Hc
(lägsta delegat)

I samråd med HR

Fc, Vc, Sc

I samråd med HR

33 § HÖK

Fc

I samråd med HR

18 § LAS

Fc

I samråd med HR

Beslut om lön vid
nyanställning och i
samband med löneöversyn

Ansvarig chef

I samråd med HR

G 10

Beslut om lön –
kvarköp

Fc

I samråd med HR

G 11

Beslut om omställningsbidrag,
avgångsvederlag
samt avtalspension
upp till 12 månadslöner

Fc

I samråd med HR,
riktlinjer KLK
061214 (omställningsstrategin)

G 12

Beslut om särskild
avtalspension

Fc

I samråd med HR,
riktlinjer KLK
061214 (omställningsstrategin)

G 13

Beslut om ledighet
för medarbetare

Ansvarig chef

G 14

Beslut om inrättande, indragning
och omreglering
av befattning

Vc

I samråd med Fc och
HR

G 15

Beslut om att godkänna/förbjuda
bisyssla för personal i den egna

Ansvarig chef

I samråd med HR, se
regler för bisysslor

G5

Beslut om disciplinpåföljd i form
av skriftlig varning

G6

Beslut om att återkalla delegation

G7

Beslut om uppsägning av medarbetare från arbetsgivarens sida

G8

Beslut om avsked
av medarbetare

G9

11 § AB

8 § AB

16

verksamheten
G 16

G 18

Beslut ifråga om
medarbetares
tjänsteresor utanför Europeiska
unionen (EU) och
Europeiska samarbetsområdet (EES)

MBLförhandlingar och
samverkan

Förvaltningschef

Beslut måste föregås
av samråd med budgetansvarig.
Reserapport ska lämnas till den som fattat
beslut om resan senast två månader efter
resans slut. Den som
fattat beslut om resan
avgör om en reserapport även ska avläggas till kommunstyrelsen.

MBL §
11,12,38
Samverkansavtal

Fc, Vc, Ec

Beslut om medarbetares tjänsteresor inom
EU och EES bedöms
som verkställighet
men samma villkor
gäller
I samråd med HR
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LAGRUM MM

DELEGAT
Biståndshandl.

Biståndshandläggare

AB

Allmänna bestämmelser
(kollektivavtal)

ArkL

Arkivlag

Sektionsledare

FvL

Förvaltningslagen

LSS-handl.

LSS-handläggare

HSL

Hälso- och sjukvårdslagen

Ec

Enhetschef

HÖK

Huvudöverenskommelse
Sveriges kommuner och
landsting

Fc

Förvaltningschef

KLK

Konjunkturstatistik,
löner för kommuner

HR

HR-specialist eller
HR- operativ chef

LAS

Lagen om anställningsskydd

Hc

HR-operativ chef

LOU

Lagen om offentlig
upphandling

KvC

Kvalitetschef

LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

MAS

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

MBL

Medbestämmandelagen

Ordf.

OSL

Offentlighets- och sekretesslag

Sc

Vård- och omsorgsnämndens ordförande
Sektionschef

SoF

Socialtjänstförordningen

Vc

Verksamhetschef

SoL

Socialtjänstlagen

Ec

Enhetschef

Fc

Förvaltningschef
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