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1 Principer för beslut med stöd av delegationsbestämmelser 
 

1.1 Innebörd  
Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser innebär att besluta på nämndens eller styrelsens vägnar. 

Ärendet är därmed avgjort och kan endast ändras av högre instans efter överklagande i lagstadgad ordning. 

Överordnad eller nämnd kan alltså inte ändra delegerat beslut som fattats av delegat. 

 

Rätten för viss befattning att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser omfattar även förordnad vikarie. 

 

Har vikarie inte förordnats och kan beslutet inte utan olägenheter avvaktas har närmast överordnad rätt att fatta 

beslutet i stället för ordinarie delegat. 

 

1.2 Anmälan  
Enligt kommunallagen ska beslut som fattas med stöd av uppdrag anmälas till den nämnd eller styrelse som 

delegerat beslutanderätten. 

 

Anmälan har registrerings-, informations- och kontrollsyfte. 

 

Genom anmälan i nämndens eller styrelsens protokoll kan tidsfristen för överklagande med kommunalbesvär 

börja löpa (utgångspunkt är dagen då bevis om protokollets justering anslogs på kommunens officiella 

anslagstavla.) 

 

Anmälan kan göras på följande sätt 

 Särskilt protokoll 

 Beslutsförteckning 

 Skrivelse 

 Prestations-/kostnadsrapport 

 

1.3 Vidaredelegering  
Nämndens eller styrelsens uppdrag till förvaltningschefen1 att fatta beslut kan kompletteras med en rätt för 

förvaltningschefen att i sin tur överlåta uppdraget till annan anställd. Beslut efter vidaredelegering ska anmälas 

till förvaltningschefen. Nämnden eller styrelsen bestämmer själv om förvaltningschefen ska vidareanmäla 

besluten till nämnden. 

 

Observera att rätt att besluta om vidaredelegering endast kan ges till anställd med förvaltningschefs ställning, 

normalt endast till en person inom nämndens eller styrelsens verksamhetsområde.  

 

1.4 Förbud mot delegering  
I principiella ärenden får beslutanderätten inte delegeras, nämligen 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, ex statsbidrag som innebär 

verksamhet som annars inte kommit till stånd, eller som innebär krav på kommunal medfinansiering 

med pengar eller andra resurser, 

 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i 

dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt, och 

 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

  

1.5 Begränsningar i övrigt  
Om kommunfullmäktige, nämnden eller styrelsen fattat beslut om riktlinjer för verksamheten ska dessa iakttas, 

om de inte inskränker på nämndens myndighetsutövning. Delegaten ska förvissa sig om att erforderliga anslag 

                                                   
1 Under kommunstyrelsen är det endast kommunchefen som är att betrakta som förvaltningschef. 
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finns för de kostnader som kan föranledas av beslutet. Vid beslut som innebär myndighetsutövning mot enskild 

gäller regler enligt lagar och förordningar.  

 

1.6 Handläggningen  

Delegaten ska bevaka att ett allsidigt beslutsunderlag tas fram. Vid behov ska samråd ske med 

verksamhetsansvarig. 

 

Delegaten får varken handlägga eller besluta i ärende där han/hon är jävig. 

 

Ärendet ska behandlas i ett sammanhang; en uppdelning i delbeslut av ett ärende t.ex. i syfte att kringgå 

gällande bestämmelser får därmed inte förekomma. 

  

1.7 Gränsdragning mellan beslut och verkställighet  

Nämnd eller styrelse avgör ärenden genom att fatta beslut. Fattade beslut verkställs av tjänstemän inom 

nämndens eller styrelsens förvaltning. Verkställandet kan innefatta olika moment. Mellan de anställda råder viss 

arbetsfördelning. 

 

I ärenden där nämnden eller styrelsen delegerat beslutanderätten kan det vara samma tjänsteman som fattar 

beslutet och verkställer det. 

 

Gränsdragningen mellan beslut och verkställighet är svår att göra och det går inte att med stöd av 

kommunallagen dra någon exakt gräns. 

 

Kännetecknande för ett beslut är att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar samt att 

enskild kan ha intresse av att överklaga beslutet till högre instans. 

 

Verkställighet innebär tillämpning/genomförande av ett tidigare fattat beslut. Det finns inte någon enskild 

person som har intresse av att överklaga. Särskilt vid målstyrning råder stor frihet för tjänstemännen att avgöra 

hur beslutet ska verkställas. 

 

Åtgärder av vardaglig karaktär som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas hänförs till verkställighet. 

Arbetsfördelning mellan tjänstemännen styrs av organisation och tjänsteställning. Med viss befattning är ofta 

knutet budgetansvar för viss verksamhet. 

 

Exempel på verkställighet är:  

 avgiftsdebitering enligt taxa 

 tilldelning av barnomsorgsplats enligt klar turordningsprincip 

 beviljande av normal semesterledighet 

 deltagande i enstaka kurser och konferenser 

 

Verkställighet ska inte anmälas. 

 

Vad som kan hänföras till beslut framgår av följande delegeringsordning. 

 

Vid förhinder för delegat, kan alltid närmast överordnad chef fatta delegeringsbeslutet. 
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2 Ekonomiärenden 
  

  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 

2.1 Upphandling (exkl. avtal som tecknas enligt 
punkt 3) och inköp av material, 
entreprenader, varor och tjänster och 
försäljning av utrangerat material samt 
tecknande av hyres- m fl avtal till ett belopp 
utöver 100 000 kr med en övre beloppsgräns 
av1 000 000 kr. 

Rätt att teckna avtal m.m. enligt ovan 
förutsätter att det finns anslag i budget för 
ändamålet. 

Avrop från ramavtal ska följa ovanstående 
beloppsgränser. 

Belopp upp till 100 000 kr är att betrakta som 
verkställighet. 

 Sektorschef Vård 
och Omsorg 

 

2.1 b) Undertecknande av samtliga leasingavtal 
med en övre beloppsgräns om 1 000 000 kr 

Rätten att teckna avtal med högre belopp, 
över avtalsperioden totalt, är inte delegerad. 
De ska beslutas av nämnden. 

 Ekonomichef, med 
ersättare 
Kommunchef 

 

2.2 Upphandling (exkl. avtal som tecknas enligt 
punkt 3) och inköp av material, 
entreprenader, varor och tjänster och 
försäljning av utrangerat material samt 
tecknande av hyres- m fl avtal till ett belopp 
utöver 1 prisbasbelopp med en övre 
beloppsgräns av 500 000 kr. 

Rätt att teckna avtal m.m. enligt ovan 
förutsätter att det finns anslag i budget för 
ändamålet. 

Avrop från ramavtal ska följa ovanstående 
beloppsgränser. 

Belopp upp till 1 prisbasbelopp är att betrakta 
som verkställighet. 

Enhetschef samt medarbetare (ej chef) med 
budgetansvar har rätt att, inom det egna 
budgetansvaret, teckna avtal m.m. enligt 
ovan med en övre beloppsgräns av  
1 prisbasbelopp (verkställighetsgränsen).  

 Verksamhetschef 
inom respektive 
verksamhetsområde 

 

2.3 Avseende samverkansavtalet med Lunds 
kommun: Beslut om deltagande i 
upphandlingar. Undertecknande av 
tilldelningsbeslut avseende ramavtal. 
Tecknande av ramavtal för varor och 
tjänster. Undertecknande av övriga 
handlingar inom samverkansavtalet med 
Lunds kommun. 

 Inköpssamordnare  

2.4 Beslut om deltagande i externa projekt, som 
t.ex. EU-projekt, där kommunens insats 
utgörs av egen arbetstid upp till ett värde av 
250 000 kr. 

Se KS 
2006-10-16,  
§ 141 

Sektorschef Vård 
och Omsorg, efter 
samråd med 
ordförande 
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  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 

2.5 Beslut om genomförande av helt 
bidragsfinansierade projekt upp till ett värde 
av 500 000 kr. 
Nämnden ska besluta om deltagande i 
projekt som innebär en arbetsinsats som 
överstiger de angivna värdena i punkt 4 och 
5 samt projekt som innebär kommunal  
(med-) finansiering i annan form än arbetstid. 

Se KS 
2006-10-16,  
§ 141 

Se KS 
2006-10-16,  
§ 141 

Sektorschef Vård 
och Omsorg, efter 
samråd med 
ordförande 

 

2.6 Beslut om utlämnande av handkassa till 
nämndens verksamheter. 

 Ekonomichef  

2.7 Bokföringsmässig avskrivning av fordringar 
inom en beloppsgräns om 20 000 kronor i 
varje enskilt ärende. 

 Ekonomichef 

 

 

2.8 Bokföringsmässig avskrivning av fordringar 
över 20 000 kr i varje enskilt ärende. 

 Vård- och 
omsorgsnämndens 
ordförande 

 

2.9 Attesträtt på samtliga konton inom nämndens 
verksamhet. 

Attesträtten följer normalt beloppsgräns enl 
Ekonomiärenden pkt 1). Beslutsattest av 
faktura som en direkt konsekvens av tidigare 
korrekt fattat beslut är, oavsett beloppsgräns 
att betrakta som verkställighet (ex: 
delbetalning av hyreskontrakt eller 
entreprenad, utbetalning till annan kommun 
avs skolpeng). 

 Sektorschef Vård 
och Omsorg 

 

2.10 Rätt att utse beslutsattestanter inom 
nämndens verksamhet. 

Utseende av sak- resp. gransknings-
attestanter är att betrakta som verkställighet. 

Attesträtten följer normalt beloppsgräns enl 
Ekonomiärenden pkt 1-2). Beslutsattest av 
faktura som en direkt konsekvens av tidigare 
korrekt fattat beslut är, oavsett beloppsgräns 
att betrakta som verkställighet (ex: 
delbetalning av hyreskontrakt eller 
entreprenad, utbetalning till annan kommun 
avs skolpeng). 

 Sektorschef Vård 
och Omsorg  

 

2.11 Beslut med anledning av skadestånds- och 
återbetalningskrav 

   

 - Upp till 100 tkr  Sektorschef  

 - Över 100 tkr  Kommunchef  

2.12 Beslut om ersättning för skada som personal 
åsamkat tredje man och som utretts 
föreligga: 

   

 - Upp till ett (1) prisbasbelopp  Sektorschef  

 - Över ett (1) prisbasbelopp  Kommunchef  



   7  

  

  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 

2.13 Beslut om ersättning till personal för under 
arbetet, av vårdtagare, förstörda persedlar 
och tillhörigheter 

   

 - Upp till 2 000 kr  Enhetschef  

 - Över 2 000 kr upp till 10 000 kr  Verksamhetschef  

 - Över 10 000 kr  Sektorschef  

2.14 Rätt att ansöka om externa medel såsom 
statsbidrag, bidrag från andra myndigheter, 
Sveriges kommuner och Regioner samt 
Europeiska socialfonden i ärenden som inte 
fordrar medfinansiering.  
 

Statsbidrag som innebär verksamhet som 
annars inte kommit till stånd, eller som 
innebär krav på kommunal medfinansiering 
med pengar eller andra resurser delegeras 
ej.  

 Sektorschef, efter 

samråd med 

ordförande 

 

 

  

 

3 Administration 
 

  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 

3.1 Beslut om att lämna ut allmän 
handling/uppgift i allmän handling till enskild 
eller annan myndighet med uppställande av 
förbehåll (undantaget patientjournaler) 

10 kap. 14 § OSL Sektorchef 

  

3.2 Beslut om att inte lämna ut allmän 
handling/uppgifter i allmän handling med 
stöd i TF och OSL (undantaget 
patientjournaler) 

2 kap. TF/OSL Sektorchef 

  

3.3 Beslut om att lämna ut patientjournal eller 
uppgift i patientjournal till enskild med 
uppställande av förbehåll 

10 kap. 14 § OSL MAS 

  

3.4 Beslut om att inte lämna ut patientjournal 
eller uppgifter i patientjournal 

2 kap. TF/OSL MAS 
  

3.5 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal Art. 28 DSF Systemägare2  

3.6 Beslut att anmäla personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndigheten för nämndens räkning 

Art. 33-34 DSF Sektorschef 
  

3.7 Yttrande vid behov från vård- och 
omsorgsnämnd till allmän domstol i ärende 
om godmanskap och förvaltarskap 

11 kap. 16 § 2 st 2 
meningen FB 

Handläggare i 
ärendet samt 
utsedd jurist 

  

3.8 Beslut i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas 

 

6 kap. 39 § KL Ordförande   

                                                   
2 Systemägaren är huvudansvarig för verksamhetens egna informationssystem och utser systemförvaltare. Rollen bemannas 

som regel av sektors-, funktions- eller verksamhetschef med budgetansvar för verksamheten (Informationssäkerhetspolicy) 
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  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkning 

3.9 Utfärdande av fullmakt för ombud att föra 
nämndens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättning av olika 
slag. 

 Ordförande  

eller vid förhinder 
för denne, vice 
ordförande 

 

3.10 Överklagande av dom och beslut, fortsatt 
kommunicering i målet, samt avgivande av 
yttrande till domstol 

  Sektorchef med rätt 
att vidaredelegera  

  

3.11 - Undantaget ärenden om överklaganden av 

avgiftsbeslut enligt punkt 3.1 
 Enhetschef   

3.12 Yttrande till och kommunicering med 
tillsynsmyndighet 

  Sektorchef med rätt 
att vidaredelegera  

Ex. Arbets- 
miljöverket, (Ivo, se 
9.1) 

3.13 Yttrande vid överklagande   Delegat i 
ursprungsärendet 

  

3.14 Ändring av beslut 37, 38, 39 §§ FL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

  

3.15 Rättelse av skriv-, räkne- eller övriga 
förbiseendefel 

36 § FL Handläggare i 
ärendet 

  

3.16 Rättidsprövning och beslut om avvisning om 
överklagandet har kommit in för sent 

45 § FL Delegat i 
ursprungsbeslutet, 
när nämnden fattat 
beslut: 
handläggaren i 
ärendet 

  

3.17 Beslut om att ombud inte får medverka i 
ärendet 

14 § FL Sektorchef   

3.18 Beslut om att avslå begäran från enskild part 
om att ett ärende ska avgöras 

12 § FL Sektorchef   

3.19 Teckna samverkansavtal och likande med 
kommuner, landsting m.m. 

    KF beslut 

3.20 Förändring av inriktningen av enstaka 
platser inom särskilda boendeformer för 
äldre vid behov 

 Verksamhetschef   

3.21 Avstående från att avge yttrande i 

ärenden.  

  Ordförande   

3.22 Avgivande av yttrande som inte är av 

principiell karaktär eller annars av större 

vikt.  

  Ordförande   

3.23 Gallringsbeslut för handlingar som inte 

omfattas av gällande 

dokumenthanteringsplan  

  Arkivarie  
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4 Ansvarsfördelningen mellan kommuner 
 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

4.1 Beslut med anledning av ansökan om 
flyttning till annan kommun 

2a kap. 8 § SoL Handläggare 
  

4.2 Begäran om överflyttning av ärende till 
annan kommun 

2a kap. 10 § SoL Enhetschef  

  

4.3 Meddela inställning i fråga om annan 
kommuns begäran om överflyttning 

2a kap. 10 § SoL Enhetschef  

  

4.4 Ansökan hos Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om överflyttning av ärende till 
annan kommun 

2a kap. 11 § SoL Sektorchef 

  

 

 

 

5 Vård och omsorg 
 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

5.1 Bistånd i form av särskild boendeform 4 kap. 1 § SoL Handläggare  

 Extern placering   Sektorchef  

5.2 Bistånd i form av hemtjänst 4 kap. 1 § SoL Handläggare  

5.3 Bistånd i form av korttidsplats 4 kap. 1 § SoL Handläggare  

 - Avlastningsplats/korttidsplats från 
hemmet samt förlängning av 
korttidsplats 

 Enhetschef  

 - Extern placering   Sektorchef  

5.4 Bistånd i form av ledsagar- och 
avlösarservice 

4 kap. 1 § SoL    

 a) upp till 12 timmar i veckan  Handläggare  

 b) över 12 timmar i veckan   Enhetschef  

5.5 Bistånd i form av växelvård 4 kap. 1 § SoL    

 a) upp till 14 dagar per månad  Handläggare  

 b) över 14 dagar per månad   Enhetschef  

5.6 Bistånd i form av dagverksamhet 4 kap. 1 § SoL Handläggare  

 - Extern plats   Nämndsbeslut  

5.7 Bistånd i form av kontaktperson 4 kap. 1 § SoL Handläggare  

5.8 Bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § 
SoL 

4 kap. 2 § SoL Nämndsbeslut 
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6 LSS 
  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

6.1 Personlig assistans 1 § och 9 § 2 LSS     

 a) upp till 40 timmar i veckan  Handläggare   

 b) över 40 timmar i veckan  Enhetschef   

6.2 Ledsagarservice 1 § och 9 § 3 LSS   Enligt riktlinje 

 a) upp till 12 timmar i veckan  Handläggare  

 b) över 12 timmar i veckan  Enhetschef  

6.3 Bistånd i from av boendestöd LSS 4 kap. 1 § SoL Handläggare Enligt riktlinje 

6.4 Biträde av kontaktperson 1 § och 9 § 4 LSS Handläggare   

6.5 Avlösarservice i hemmet       

 a) upp till 20 timmar i månaden 1 § och 9 § 5 LSS Handläggare   

 b) över 20 timmer i månaden   Enhetschef   

6.6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 1 § och 9 § 6 LSS Handläggare 
  

6.7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov 

1 § och 9 § 7 LSS Handläggare 

  

6.8 Sluta avtal med privat vårdgivare eller 
annan kommun 

1 § och 9 § LSS Sektorchef 
  

6.9 Boende i familjehem eller bostad med 
särskild service för barn eller ungdomar 
som behöver bo utanför föräldrahemmet 

1 § och 9 § 8 LSS Enhetschef 

  

 - Extern placering   Sektorchef   

6.10 Bostad med särskild service för vuxna eller 
annan särskilt anpassad bostad för vuxna 

1 § och 9 § 9 LSS Enhetschef 
  

 - Extern placering   Sektorchef   

6.11 Försäljning av plats i daglig verksamhet 
och korttidsboende LSS till annan kommun 

  Verksamhetschef  
  

6.12 Daglig verksamhet 1 § och 9 § 10 LSS Handläggare 
  

6.13 Förhandsbesked 16 § LSS Handläggare 
  

6.14 Återbetalning av ekonomiskt stöd som 
kommunen beviljat enligt 9 § 2 LSS 

12 § LSS Verksamhetschef  
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7 Anmälningar till överförmyndare 
 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

7.1 Till överförmyndare anmäla att behov av 
förmyndare/ god man/förvaltare 
föreligger/inte längre föreligger 

5 kap. 3 § 1-2 p. 
SoF samt 15 § p 6 
LSS 

Handläggare  

 
 

8 Avgifter 
 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

8.1 Avgift enligt 19 § LSS 19 § LSS Avgifts-
handläggare/ 
Assistent 

 

8.2 Avgift från förälder vars barn är under 18 år 
för omvårdnad i annat hem än det egna 

20 § LSS Avgifts-
handläggare/ 
Assistent 

 

8.3 Beslut om avgift för sociala tjänster  8 kap. 2-9 § SoL Avgifts-
handläggare/ 
Assistent 

 

8.4 Beslut om att bevilja avbetalningsplaner      

 - Brukaravgifter   Enhetschef  

 - Fordringar exklusive brukaravgifter 
och lönefordringar 

  Sektorchef  

8.5 Beslut om att bevilja anstånd med betalning 
upp till 3 månader för 

     

 - Brukaravgifter   Avgifts-
handläggare 

 

 - Fordringar exklusive brukaravgifter 
och lönefordringar 

  Sektorchef  

8.6 Beslut att skriva av påminnelseavgift, ränta 
och inkassoavgift för 

     

  - Brukaravgifter   Avgifts-
handläggare 

 

  - Fordringar exklusive brukaravgifter 
och lönefordringar 

  Sektorchef  

8.7 Beslut att avsluta tvistiga ärenden hos 
Kronofogdemyndigheten gällande 
brukaravgifter 

     

 - Upp till ett halvt basbelopp per 
ärende 

  Sektorchef   

  - Över ett halvt basbelopp upp till tre 
basbelopp per ärende 

  Sektorchef i 
samråd med jurist 

 

 - Över tre basbelopp per ärende   Sektorchef i 
samråd med jurist 
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9 Tillsynsärenden m.m. 
 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

9.1 Yttrande till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) 

13 kap. 5 § SoL   Nämndsbeslut 

9.2 Anmäla allvarliga missförhållanden eller 
påtaglig risk för allvarliga missförhållanden 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

14 kap. 7 § SoL 

24 f § LSS 

Sektorschef Lex Sarah-anmälan 

9.3 Överklagande av IVO:s beslut     Nämndsbeslut 

9.4 Anmälan enligt 3 kap. 5 § 
patientsäkerhetslagen (2010:659) 

2010:659 PSL 3 
kap 5-7 §§ 

MAS Lex Maria-anmälan 

9.5 Anmälan om otillfredsställande 
yrkesutövning till Inspektionen för vård och 
omsorg 

2010:659 PSL 3kap 
7 § 

MAS   

9.6 Anmälan till Försäkringskassan om det 
finns anledning att anta att 
assistansersättning enligt 51 kap. 
socialförsäkringsbalken används för annat 
än köp av personlig assistans eller 
kostnader för personliga assistenter 

15 § 10 LSS Sektorchef   

9.7 Anmälan till IVO om det finns anledning att 
anta att en tillståndshavares lämplighet för 
att bedriva verksamhet med personlig 
assistans kan ifrågasättas 

15 § 11 LSS Sektorchef   

 

 

10 Förkortningar  

DSF – Dataskyddsförordningen  

FB - Föräldrabalk (1949:381)  

FL – Förvaltningslagen (2017:900) 

KL – Kommunallagen (2017:725) 

LSS – Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  

OSL – Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  

PSL – Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

SoF – Socialtjänstförordningen (2001:937)  

SoL – Socialtjänstlagen (2001:453)  

TF – Tryckfrihetsförordningen (1949:105)  

 


