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Allmänt om delegering
Syfte
Syftet med delegering är att nämnden/styrelsen ska avlastas med ärenden av mer rutinartad
karaktär och få möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt frågor av övergripande och
principiell betydelse. Delegering av beslutsbefogenheter har också ansetts vara ett viktigt
medel för att förbättra servicen och effektiviteten inom den kommunala förvaltningen. Sunne
kommun eftersträvar att decentralisera besluts- och ansvarsförhållanden så långt som lagen
medger.
Regler om delegering finns i kommunallagen 6 kap. 33-38 §§.

Delegering
Med delegering menas att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt, det vill säga
ger någon i uppdrag att fatta beslut å styrelsens vägnar i vissa ärenden.
Kommunstyrelsebeslut får delegeras till:




ett utskott till styrelsen, till exempel ett socialutskott
en enskild ledamot eller ersättare, till exempel ordförande
en anställd i kommunen
Det är dock inte tillåtet för styrelsen att delegera till en grupp anställda, en grupp
förtroendevalda eller till en grupp bestående av anställda och förtroendevalda att gemensamt
fatta beslut, så kallad blandad delegering. I de fall då flera befattningshavare anges som
delegater gäller att en av dem har beslutanderätten per ärende.
Delegerade beslut gäller på samma sätt som om kommunstyrelsen själv fattat dem. När en
delegat fattar beslut å styrelsens vägnar, har beslutet samma rättsverkan som om det fattats av
styrelsen och kan därför överklagas på samma sätt.
Delegaten har ansvar för ärendets beredning och beslut. Om delegaten anser det påkallat av
särskilda skäl kan denne hänskjuta ärendet till styrelsen för avgörande.
Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla en delegering. Det kan göras generellt men det
kan också göras i ett särskilt ärende genom att styrelsen själv tar över ärendet och beslutar.
Kommunstyrelsen har inte rätt att ompröva ett beslut som delegaten fattat.

Delegeringsförbud
Det finns ärenden där beslutanderätten inte får delegeras:


ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet



framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut som fattats av styrelsen 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



vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter



ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till kommunstyrelsen
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För den som fått på delegation att hantera ett ärende innebär detta att varje ärendes karaktär
måste prövas. Visar det sig att ett ärende utvecklar sig till att innehålla någon del av
delegeringsförbudet, måste styrelsen kunna förlita sig på att ärendet förs tillbaka till styrelsen.
Flera specialförfattningar, till exempel socialtjänstlagen, innehåller uttryckliga
delegeringsförbud, som grundas på en bedömning av vissa ärendens principiella betydelse.
I sådana ärendegrupper eller enskilda ärenden får beslutanderätten inte delegeras från
styrelsen.

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut som har fattats med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen, som
bestämmer i vilken ordning detta ska ske. Det finns två skäl för detta. För det första har
styrelsen alltid det övergripande ansvaret för styrelsens verksamhet, styrelseansvaret
sammanfaller också med revisionsansvaret. Kommunstyrelsen har alltså både rätt och
skyldighet att kontrollera hur verksamheten bedrivs. För det andra innebär det en rättssäkerhet
för den som berörs av beslutet.
När ett delegeringsbeslut rapporteras tillbaka till styrelsen, tas rapporten till protokollet vid
nästföljande sammanträde. Först när protokollet är justerat och anslaget på kommunens
anslagstavla börjar överklagandetiden att löpa. Det gäller dock inte myndighetsbeslut där
överklagandetiden enligt förvaltningslagen alltid börjar löpa från dagen då den enskilde fick
del av beslutet.

Brådskande ärenden
I ärenden som är så brådskande, att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas, får
styrelsen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som styrelsen har utsett, att besluta på
styrelsens vägnar. Syftet med en sådan kompletterande beslutanderätt är att det alltid ska finna
någon beslutsbehörig person att tillgå. Beslut i brådskande ärenden ska anmälas till
kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Någon begränsning av möjligheterna att delegera med hänsyn till ärendenas art finns inte.
Styrelsen kan dock begränsa och precisera uppdraget till vissa typer av ärenden. Styrelsen kan
också kalla till extra sammanträde med kommunstyrelsen som alternativ.

Ersättare
Den som är delegat har inte rätt att överlåta sin beslutanderätt till någon annan utan styrelsens
uttryckliga tillåtelse. Beslut som fattas av en delegat utan delegering i ärendet saknar laga
verkan, det vill säga det gäller inte. Om ett sådant beslut överklagas kan beslutet upphävas
och återlämnas till styrelsen.
Vid laga förfall (till exempel sjukdom, semester och tjänstledighet) får en ersättare överta
beslutanderätten från ordinarie delegat.
Vid förfall av ordinarie delegat övertas beslutanderätten enligt följande:
 i första hand av den som förordnats som vikarie på delegatens tjänst
 i andra hand av delegatens närmaste chef
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I delgegeringsordningen har lägsta beslutsnivå angivits. Beslut bör i varje ärende i första hand
fattats på den beslutsnivån. Något krav för en delegat att i alla sammanhang

Vidaredelegering
För att underlätta utveckling av målstyrning av verksamheten och smidiga lösningar vid
tillfälliga arbetsanhopningar, sjukdom med mera finns en begränsad möjlighet till
vidaredelegering. Styrelsen kan därigenom besluta att ge kommunchefen rätt att
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. Kommunchefen får dock bara använda
sin möjlighet till vidaredelegation på ett sådant sätt att styrelsen hela tiden vet vem som har
rätt att fatta beslut. Vidaredelegerad beslutanderätt kan återkallas av såväl styrelsen som
kommunchefen. De kan också föregripa ett beslut genom att ingripa i ärendet och överta
beslutsfattandet.

Verkställighet
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten.
Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om så kallad ren verkställighet.
I sådana ärenden saknas utrymme för självständiga bedömningar. Ofta är frågorna redan
reglerade i lag eller avtal.
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Kommunstyrelsens regler för registrering och
anmälan av delegeringsbeslut
Inom kommunstyrelsens ansvarsområden gäller följande regler för beslut fattade med stöd av
delegeringsordningen.

Beslutsdokumentation och registrering
Delegaten antecknar sitt beslut på handlingen som är underlag för beslutet. Där ska det också
finnas uppgifter om





ärendet
vad som beslutats
när beslutet gjordes
vem som fattat beslutet

Rapportering och anmälan
Respektive delegat ska en gång per månad lämna en förteckning över de beslut som tagits
med stöd av delegering från kommunstyrelsen till förvaltningskontoret. Rapporteringen ska
omfatta de beslut som fattats sedan föregående styrelsesammanträde.
Utöver vad som är föreskrivet enligt lag har kommunstyrelsen fastställt att beslut fattade på
vidaredelegation ska anmälas till kommunchefen som i sin tur anmäler ärendet till styrelsen
enligt ovan. Kommunchefen ska också ange vem som fått beslutanderätten.
Beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande i ärenden som är så brådskande att styrelsens
avgörande inte kan avvaktas, ska anmälas till kommunstyrelsens nästa sammanträde.
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Kommunstyrelsens delegerade ansvarsområden
A. Verksamhetsstöd
Ärendetyp
1. Ärenden som är så
brådskande att
kommunstyrelsens beslut
inte kan avvaktas

Lagrum
Kommunallagen (6 kap,
36 §)

Delegat
Kommentar/villkor
Kommunstyrelsens
ordförande

Tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen
Ärendetyp
1. Avslag på begäran om
utlämnande av allmänna
handlingar samt uppställande av förbehåll i
samband med
utlämnande

Lagrum
Tryckfrihetsförordningen,
2 kap 14 § samt tillämpligt
lagrum i Offentlighets- och
sekretesslagen

Delegat
Kommentar/villkor
Kommunsekreterare

Personuppgiftslagen
Ärendetyp
1. Utse personuppgiftsombud

Lagrum
Personuppgiftslagen

Delegat
Kommunchef

Kommentar/villkor

Övriga delegeringsbeslut
Ärendetyp
Lagrum
1. Yttrande över ansökan om
tillstånd att använda
övervakningsutrustning
2. Tillstånd att använda
kommunens heraldiska
vapen och kommunens
logotyp
3. Beslut om representation
utöver kommunens
riktlinjer samt
uppvaktningar av större
omfattning

Delegat
Kommentar/villkor
Allmänna utskottet

4. Beslut om flaggning
utöver flaggdagar

Kommunstyrelsens
ordförande

Kommunstyrelsens
ordförande

Kommunstyrelsens
ordförande
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5. Utse ombud att föra
kommunens talan inför
domstolar och
myndigheter, utfärdar
fullmakt att föra
kommunens talan inför
domstol och andra
myndigheter samt vid
förrättningar av skilda
slag. Med undantag enligt
G 7 sidan 12 i
delgeringsordningen.
6. Utse säkerhetsskyddsansvarig
7. Beslut om öppethållandetider för kommunkontoret

Kommunchef

Med rätt att
vidaredelegera

Kommunchef
Kommunchef

Ekonomi, inköp och upphandling
Ärendetyp
1. Ansöka om EU-medel
och besluta om
kommunala medel vid
medfinansiering av EUprojekt
2. Besluta i ärenden som
gäller placering av likvida
medel enligt kommunstyrelsens särskilda
riktlinjer och som gäller
konvertering av lån
3. Uppta och omplacera lån
inom ramen för fullmäktiges lånebeslut samt
placera donationsmedel
4. Indrivning av fordran
såsom ansökan om
betalningsföreläggande
och lagsökning samt
beslut om avskrivning av
mindre belopp
5. Anta anbud över 30
prisbasbelopp

6. Teckna ramavtal

Lagrum

Delegat
Allmänna utskottet

Kommentar/villkor
Upp tom 1 mkr i
medfinansiering

Ekonomichef

Ekonomichef

Ekonomichef

Upp till och med ett
prisbasbelopp

Verksamhetschef

Upphandling och
inköp ska ske i
enlighet med
bestämmelserna i
kommunens
inköpspolicy
(Riktlinjer för
upphandling).

Upphandlingsstrateg
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Personal
Ärendetyp
1. Besluta om anställning
respektive uppsägning
och avskedande av
verksamhetschef
2. Godkänna bisyssla
3. Beslut om tillfälligt
förordnande av kommunchef vid sjukdom eller
annat förfall upp till två
månader
4. Besluta om pensioner och
pensionsnivå utöver vad
som följer av
kollektivavtal och/eller
fastställda riktlinjer
5. Besluta om
arbetsmarknadsförsäkring, kollektivavtal
och pensioner

Lagrum

Delegat
Kommunchef

Kommunchef och
verksamhetschef
Kommunstyrelsens
ordförande

Personalchef

Personalchef

Kommentar/villkor
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B. Vård, omsorg och individstöd
1.
2.

3.

4.

5.

Ärendetyp
Yttrande till
förvaltningsdomstol
Yttrande till
förvaltningsdomstol vid
överklagan

Överklagande och yrkande
om inhibition när
förvaltningsdomstol ändrat
kommunens beslut
Beslut om omprövning av
beslut ska ske, samt
omprövning av beslut
Avvisning av överklagan
som inkommit för sent

Lagrum
16 kap, 6a-6g §§ SoL

Delegat
Enhetschef

10 kap 2 § SoL, 27 §
Enhetschef
LSS,
10 kap 1 § AL,18 § Lag
om bostadsanpassningsbidrag
10 kap 2 § SoL, 27 §
Enhetschef
LSS, 10 kap 1 § AL, 18 §
Lag om bostadsanpassningsbidrag
27 § FvL
Enhetschef

24 § FvL

Enhetschef

6.

Företräda kommunen i
10 kap 2 § SoL
ärenden eller mål i allmän
domstol eller
förvaltningsdomstol
avseende LVU, LVM,
SoL, FB, LSS, AL och Lag
om bostadsanpassningsbidrag

Enhetschef
Socialsekreterare
Biståndshandläggare,
LSS-handläggare,
Alkoholhandläggare,
Arbetsterapeut

7.

Beslut att utse ombud för
kommunen i ärenden eller
mål vid allmän domstol
eller förvaltningsdomstol
avseende LVU, LVM,
SoL, FB, LSS, AL och Lag
om bostadsanpassningsbidrag

10 kap 2 § SoL

Enhetschef

8.

Yttrande till allmän
domstol i brottmål när den
som begått brottslig
gärning kan bli föremål för
vård enligt LVU eller SoL

31 kap 1 § 1 st BrB

Socialsekreterare

9.

Yttrande till allmän
31 kap 2 § 1 st BrB
domstol när den som
begått brottslig gärning kan
bli föremål för LVM-vård

Socialsekreterare

Kommentar/villkor

Då grundbeslutet är
fattat av
socialutskottet, ska
yttrandet godkännas
av socialutskottet
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10

Underrättelse till
åklagarmyndigheten om
vård eller åtgärd ej
kommer till stånd samt om
någon bryter föreskrift
enligt BrB

31 kap 1 § 3 st 2 p BrB,
12 kap 8 § SoL

Enhetschef, IFO

11. Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning

46 § LVM

Enhetschef, IFO

12. Yttrande till
åklagarmyndigheten

11 § LuL

Socialsekreterare

13. Yttrande till åklagare med
anledning av eventuell
utredning beträffande den
som är under 15 år

31 och 33 §§ LuL

Enhetschef, IFO

14. Begäran hos åklagare om
förande av bevistalan

38 § LuL

Enhetschef, IFO

15. Yttrande till tingsrätt

28 § LuL

Socialsekreterare

16. Lämnande av upplysningar
och förslag på åtgärder till
domstol, åklagare eller den
lokala
kriminalvårdsmyndigheten

6 § Lag om särskild
personutredning i
brottmål m.m.

Socialsekreterare

17. Framställan till domstol
om behov av
målsägandebiträde för
underårig
18. Anmälan om behov av
offentligt biträde

5 kap 2 § SoF

Enhetschef, IFO

3 § Lag om offentligt
biträde

Socialsekreterare

19. Yttrande över ansökan om
rättshjälp genom offentligt
biträde samt yttrande över
kostnadsräkning
20. Lämnande av upplysningar
till rätten i vårdnads-,
boende- och umgängesmål
21. Yttrande i ärenden om
anordnande av
godmanskap/förvaltare för
någon som har fyllt 16 år

3 § Lag om offentligt
biträde
7 § Förordningen om
offentligt biträde
6 kap 19-20 §§,
6 kap 20 § FB

Socialsekreterare

11 kap 16 § 2 st FB

Socialsekreterare

Socialsekreterare
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Polismyndighet
Ärendetyp
1. Beslut om att polisanmäla
brott eller misstanke om
brott
2. Beslut om polisanmälan
angående vissa brott mot
underårig samt vissa
grövre brott

Lagrum
12 kap 10 §SoL
10 kap 2, 16,
18-25 §§ OSL
12 kap 10 § SoL

3. Polisanmälan vid
misstanke om brott som t
ex stöld, förskingring
eller liknande

Delegat
Enhetschef

Kommentar/villkor

Enhetschef

Avser misstanke om
brott enligt Brb 3,4
och 6 kap samt misstanke om brott för
vilket inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i 2
år.

Enhetschef

Dödsbon
Ärendetyp
1. Dödsboanmälan till
Skatteverket
2. Åtagande enligt 18 kap 2
§ ÄB

Lagrum
20 kap 8 § AB

Delegat
Kommentar/villkor
Utredningsassistent

18 kap 2 § ÄB

Utredningsassistent

Ärendetyp
1. Beslut att till
överförmyndare anmäla
behov av förmyndare/god
man/ förvaltare eller
anmälan att behov inte
längre föreligger

Lagrum
15 § 6 p LSS, 5 kap 3 §
SoF

Delegat
Enhetschef

Kommentar/villkor

2. Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
förhållanden beträffande
förvaltningen av
underårigs egendom

5 kap 3 § SoF

Enhetschef

Avser all slags
egendom och
inkomster.

Lagrum
39 § KkL

Delegat
Socialsekreterare

Kommentar/villkor

Överförmyndaren

Körkortslagen
Ärendetyp
1. Yttrande till länsstyrelse
eller domstol i
körkortsärende
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Namnlagen
Ärendetyp
1. Yttrande enligt
namnlagen

Lagrum
45 och 46 §§ Namnlagen

Delegat
Socialsekreterare

Kommentar/villkor

Lagrum
15 kap 1 § ÄktB

Delegat
Socialsekreterare

Kommentar/villkor

Lagrum
3 § 2 st Passförordningen

Delegat
Enhetschef, IFO

Kommentar/villkor

Lagrum
5 § Hemvärnsförordningen

Delegat
Verksamhetschef

Kommentar/villkor

Kommentar/villkor
Beslut om hälso- och
sjukvårdsinsatser ges
med stöd av HSL och
är inte överklagningsbara.

Äktenskapsbalken
Ärendetyp
1. Yttrande beträffande
äktenskapsdispens

Passförordningen
Ärendetyp
1. Yttrande till
passmyndighet vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavares
medgivande

Hemvärnet
Ärendetyp
1. Avge yttrande om
antagande av hemvärnsmän

C. Vård och omsorg
Biståndshandläggning och avgifter
Ärendetyp
Beslut i fråga om bistånd i
form av hemtjänst

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Delegat
Biståndshandläggare,
LSS-handläggare

2.

Beslut i fråga om bistånd i
form av boendestöd

4 kap 1 § SoL

3.

Beslut i fråga om bistånd i
form av särskild boendeform

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare,
LSShandläggare,
Socialsekr.
missbruk
Biståndshandläggare,
LSS-handläggare

1.

Sida

17 (40)

4.

Beslut med anledning av
ansökan om förhandsbesked

2 kap 3 § SoL

5.

Beslut i fråga om bistånd i
form av
korttidsboende/svikt/växelvård

4 kap 1 § SoL

6.

Beslut i fråga om bistånd i
form av plats i dagverksamhet

4 kap 1 § SoL

7.

Beslut i fråga om
ledsagarservice

4 kap 1 § SoL

8.

Beslut i fråga om
kontaktperson/kontaktfamilj

4 kap 1 § SoL

9.

Beslut i fråga om avgift för
hemtjänst, dagverksamhet,
hemsjukvård, korttidsboende
och bostad i särskilt boende

8 kap 2-9 §§ SoL

10. Beslut om att utredning ska
inledas eller att inledd
utredning ska läggas ned

11 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare,
LSS-handläggare
Biståndshandläggare,
LSS-handläggare
Biståndshandläggare,
LSS-handläggare
Biståndshandläggare,
LSS-handläggare
Biståndshandläggare,
LSS-handläggare
Avgiftshandläggare

Om bifall ges till
förhandsbesked
prövas biståndet
enligt 4 kap 1 § SoL.

Gäller även beslut
om nedskrivning av
eller befrielse från
skuld
Avseende debiterad
avgift.

Biståndshandläggare,
LSS-handläggare

LOV, lagen om valfrihetssystem
Ärendetyp
1. Beslut om att godkänna
leverantör
2. Beslut om att inte
godkänna leverantör
3. Teckna avtal
4. Beslut om att häva eller
säga upp avtal med
leverantör
5 Beslut att bevilja rätten
till tjänsten

Lagrum
LOV

Delegat
Verksamhetschef

LOV

Verksamhetschef

LOV
LOV

Verksamhetschef
Socialutskottet

LOV

Biståndshandläggare

Kommentar/villkor
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Bostadsanpassning
Ärendetyp
1. Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
m. m. upp till 1 basbelopp
2. Beslut i fråga om
bostadsanpassningsbidrag
m.m. över 1 basbelopp
och upp till 3 basbelopp
3. Beslut i fråga om
bostadsanpassningsbidrag
m. m. över 3 basbelopp
4. Beslut om återbetalning
av erhållet bidrag

Lagrum
4-16 §§ Lag om bostadsanpassningsbidrag

Delegat
Arbetsterapeut

4-16 §§ Lag om bostadsanpassningsbidrag

Enhetschef, vård
och omsorg

4-16 §§ Lag om bostadsanpassningsbidrag

Socialutskottet

17 § Lag om
bostadsanpassningsbidrag

Socialutskottet

Kommentar/villkor

D. Individ och familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd
Ärendetyp
1. Beslut i fråga om
försörjningsstöd och
ekonomiskt bistånd enligt
riksnorm och riktlinjer

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Delegat
Kommentar/villkor
Socialsekreterare,
utredningsassistent

2. Beslut i fråga om ekonomiskt
bistånd enligt riktlinjer

4 kap 2 § SoL

Socialsekreterare,
utredningsassistent

3. Beslut i fråga om ekonomiskt
bistånd utöver riktlinjer

4 kap 1 o 2 §§ SoL

Socialutskottet

4. Beslut i fråga om bostadssocialt borgensåtagande
 barnfamiljer
 övriga

4 kap 2 § SoL

Enhetschef IFO

5. Beslut i fråga om villkor om
försörjningsstöd med villkor
om praktik eller
kompetenshöjande åtgärder

4 kap 4 o 5 §§ SoL

Socialsekreterare
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Eftergift och återkrav
Ärendetyp
1. Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd som
utgått obehörigen eller
med för högt belopp

Lagrum
9 kap 1 § SoL

Delegat
Socialutskottet,
ordförande

Kommentar/villkor

2. Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd

9 kap 2 §
1 o 2 st SoL

Socialsekreterare,
utredningsassistent

Återkrav får endast
ske om biståndet
getts under villkor
om återbetalning.

3. Beslut om att underrätta
Försäkringskassa om att
kommunen skall uppbära
ersättning enligt AFL som
ersättning för ekonomiskt
bistånd som utgivits som
förskott på förmån
4. Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet med
max 10 000 kr
5. Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet
utöver 10 000 kr,
samt då beslut om
ekonomiskt bistånd fattats
av Socialutskott

17 kap 1 § AFL,

Socialsekreterare

6. Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet
enligt 9 kap 1 § SoL
7. Beslut om att föra talan
om ersättning om återkrav
hos förvaltningsrätt
enligt 9 kap 1 § SoL
8. Beslut om att föra talan
om ersättning om
återbetalning hos
förvaltningsrätt enligt 9
kap 2 § SoL
9. Beslut om att föra talan
om ersättning om
återbetalning enligt
8 kap 1 § SoL

9 kap 2 § SoL

9 kap 4 § SoL

Enhetschef, IFO

9 kap 4 § SoL

Socialutskottet

9 kap 4 § SoL

Socialutskottet

9 kap 3 § SoL

Socialutskottet

9 kap 3 § SoL

Enhetschef, IFO

9 kap 3 § SoL

Socialutskottet

Kan ej delegeras till
tjänsteman.
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Utredningar
Ärendetyp
1. Beslut om att inleda
utredning
(vuxna)
2. Beslut om att inleda
utredning (barn)

Lagrum
11 kap 1 § SoL

11 kap 1 § SoL

Delegat
Socialsekreterare,
utredningsassistent
Enhetschef, IFO

3. Beslut om att utredning
inte skall inledas eller att
inledd utredning skall
läggas ned (barn och
vuxna)
4. Beslut om att utredning
inte skall föranleda åtgärd
(barn och vuxna)
5. Beslut om förlängning av
utredning utöver 4
månader i ärenden som
rör barn
6. Beslut om uppföljning
efter det att en placering
upphört
7. Beslut om uppföljning när
en utredning av barns
behov av städ eller skydd
avslutas utan beslut om
insats

11 kap 1 § SoL

Enhetschef, IFO

11 kap 1 § SoL

Enhetschef, IFO

11 kap 2 § SoL

Socialutskottet

11 kap 4a § SoL

Enhetschef IFO

11 kap 4a § SoL

Enhetschef IFO

Kommentar/villkor

Kommunens
befogenheter och
skyldigheter vid
barnutredningar
regleras i 11 kap 2 §
SoL.

Kontaktperson, kontaktfamilj, feriehem, barnomsorg, öppenvård
1.

2.

3.

4.

Ärendetyp
Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/kontaktfamilj
samt upphörande av
kontaktperson/kontaktfamilj
Beslut om förordnande och
entledigande av
kontaktperson/kontaktfamilj
Beslut om bistånd i form av
öppenvårdsinsatser och
beslut att avsluta öppenvårdsinsatser
Beslut om öppna insatser för
barn som fyllt 15 år, även
utan vårdnadshavarens
samtycke

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Delegat
Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL,
3 kap 6a § SoL

Socialsekreterare

Kommentar/villkor
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Vård eller boende/familjehem, barn och ungdom
Ärendetyp
1. Medgivande att barn tas
emot för stadigvarande
vård och fostran i enskilt
hem som inte tillhör
någon av hans föräldrar
eller annan
vårdnadshavare

Lagrum
6 kap 6 § SoL

Delegat
Socialutskottet
(kan inte delegeras
till tjänsteman)

Kommentar/villkor

2. Beslut om placering eller
omplacering av barn eller
ungdom för stadigvarande
vård och fostran i
familjehem eller HVBhem

4 kap 1 § SoL

Socialutskottet

Ett beslut om att
bereda en under-årig
vård i ett visst
familjehem är att
betrakta som ett medgivande enligt 6 kap
6 § SoL. Utredning
av familjehemmet
ska alltid ske.

3. Beslut om placering av
ensamkommande barn
eller ungdom i form av
placering i kommunens
egna HVB-hem
4. Beslut om akut placering i
avvaktan på
socialutskottets beslut
5. Beslut om tillfällig
placering eller
omplacering av barn och
ungdom
6. Övervägande om fortsatt
vård för underårig som är
placerad med stöd av SoL
7. Beslut om upphörande av
bistånd i form av vård i
hem för vård eller boende
eller i familjehem
8. Beslut om in- och
utskrivning HVB-hem
avseende asylboende
9. Utse särskild
socialsekreterare för
underårig placerad i
familjehem

4 kap 1 § SoL

Enhetschef, IFO

4 kap 1 § SoL

Ènhetschef, IFO

4 kap 1 § 1 st tas bort SoL

Enhetschef, IFO

6 kap 8 § SoL

Socialutskottet

4 kap 1 § SoL

Socialutskottet

3 kap 11, 14-15 §§ SoL

Enhetschef IFO

6 kap 7C § SoL

Socialsekreterare

Särskild anmälan till
socialutskottet. Inte
varaktig vård, högst 4
månader.

Sida

22 (40)

Vård eller boende/familjehem/kontaktperson/kontaktfamilj/feriehem,
barn och ungdom - ersättningar
Ärendetyp
1. Beslut om ersättning till
enskilt hem, familjehem,
kontaktperson, kontaktfamilj och feriehem, dock
ej över maximinorm,
inklusive tecknande av
avtal i dessa ärenden
 enligt Kommunförbundets
rekommendationer
 över Kommunförbundets
rekommendationer
2. Beslut om ersättning till
särskilt förordnad
vårdnadshavare som
tidigare varit
familjehemsförälder
3. Särskilda kostnader vid
och under
familjehemsplaceringen
 upp till 6 000 kr
 över 6 000 kr
4. Beslut i fråga om avgift
från föräldrar vars barn är
under 18 år och får vård i
ett annat hem än det egna

Lagrum

Delegat

Kommentar/villkor

Socialsekreterare

Socialutskottet

6 kap 11 § SoL

8 kap 1 § 2 st SoL,
6 kap 2 § SoF

Socialutskottet

Socialsekreterare
Socialutskottet
Socialsekreterare

Särskilt avtal bör
ingås mellan
kommunen och de
nya vårdnadshavarna.

Gäller även beslut
om nedskrivning av
eller befrielse från
skuld avseende
debiterad avgift.

Vård eller boende/familjehem/kontaktperson/kontaktfamilj/feriehem,
barn och ungdom - Försäkringskassan
Ärendetyp
1. Beslut om framställning
till Försäkringskassa om
ändring av
betalningsmottagare för
allmänt barnbidrag när
barn är placerade utom
hemmet
2. Underrättelse till
Försäkringskassan om att
ett barn med
underhållsstöd placerats i
familjehem eller HVBhem respektive återflyttat
till boförälder

Lagrum
4 § 3 st och
7 § ABBL

Delegat
Socialsekreterare

2 § Förordning om
Socialsekreterare
underhållsstöd jämfört med
11 § Lag om underhållsstöd

Kommentar/villkor
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Vård eller boende/familjehem, vuxna
Ärendetyp
1. Beslut om bistånd åt
vuxna i form av vård
(placering/omplacering) i
hem för vård eller boende
eller i familjehem
 upp till 2
basbelopp
 över 2 basbelopp
2. Beslut om ersättning för
missbruksvård i form av
plats i hem för vård eller
boende eller i familjehem
(vuxna)
3. Beslut om anmälan till
Försäkringskassan om att
kommunen skall uppbära
sjukpenning för den som
bereds vård i sådant hem
för vård eller boende eller
familjehem enligt SoL
som ger vård och
behandling åt missbrukare
av alkohol eller narkotika

Lagrum

Delegat

4 kap 1 § SoL

Enhetschef, IFO

4 kap 1 § SoL
8 kap 1 § 1 st SoL,
6 kap 1 § SoF

Socialutskottet
Socialsekreterare

3 kap 15 § AFL

Socialsekreterare

Kommentar/villkor

Familjerätt
Ärendetyp
Godkännande av
faderskapsbekräftelse

Lagrum
1 kap 4 § 1 st FB

Delegat
Socialsekreterare
på familjecentralen,
Utredningsassistent

2.

Beslut om att inleda
utredning om någon
annan man än den som är
gift med barnets mor kan
vara far till barnet

2 kap 9 § 1 st FB

Enhetschef, IFO

3.

Beslut om att återuppta
nedlagd utredning

2 kap 1 § FB

Enhetschef, IFO

4.

Beslut att väcka och föra
talan i mål om faderskap

3 kap 5 § 2 st och 6 § 2 st
FB

Enhetschef, IFO

1.

Kommentar/villkor
Se Socialstyrelsens
allmänna råd 1988:6
Att fastställa faderskap.
Utredning skall anses
inledd när kommunen
fått födelseanmälan
eller rätten förklarat
en man inte vara far
enligt 1 kap 2 § FB
Beslut att inte påbörja utredning eller
att lägga ned en
påbörjad utredning
ligger på kommunen,
10 kap 5 § SoL.
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5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Medgivande att ta emot
ett barn för adoption
Återkallelse av
medgivande att ta emot
adoptivbarn
Samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande
Vägran att samtycka till
att adoptionsförfarande
får fortsätta
Beslut om att utse
utredare i vårdnads-,
boende- och
umgängesärenden
Lämnande av
upplysningar/utredning
till rätten i vårdnads-,
boende- och
umgängesmål
Godkännande av
föräldrars avtal om
vårdnad, boende och
umgänge
Ej godkänna föräldrars
avtal om vårdnad, boende
och umgänge
Beslut om möjlighet att
få hälso- och sjukvård
samt sociala insatser när
vårdnadshavarna inte är
överens
Godkänna avtal om
underhållsbidrag ska betalas för längre perioder
än tre månader (se
Svenska kommunförbundets cirkulär
1996:167).

6 kap 6 § och 6 kap 12 §
SoL
6 kap 13 § SoL

Socialutskottet

6 kap 14 § SoL

Socialsekreterare

6 kap 14 § SoL

Socialutskottet

6 kap 19 §
2 st FB

Enhetschef, IFO

6 kap 19-20 §§ FB

Socialsekreterare

6 kap 6 §,
14a § 2 st och
15a § 2 st FB

Socialsekreterare

6 kap 6 §,
14a § 2 st och
15 § 2 st FB
6 kap, 13 a § FB

Enhetschef, IFO

7 kap 7 § 2 st FB

Enhetschef, IFO

Socialutskottet

Beslutet kan ej
överklagas.

Socialutskottet

LVM – lag om vård av missbrukare i vissa fall
Ärendetyp
1. Beslut om att inleda
utredning om det finns
skäl för tvångsvård
2. Beslut om att utredning
inte ska inledas eller att
påbörjad utredning ska
läggas ned alternativt
övergå i en utredning
enligt 11 kap 1 § SoL

Lagrum
7 § LVM

Delegat
Enhetschef, IFO

7 § LVM

Enhetschef, IFO

Kommentar/villkor
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3. Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

13 § 1 st LVM

Socialutskottet

4. Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare
(då socialutskottets beslut
inte kan avvaktas)
5. Beslut om
läkarundersökning samt
utse läkare för
undersökning
6. Ansökan om tvångsvård
hos förvaltningsrätten
7. Beslut om att begära
biträde av polismyndighet
för att genomföra beslutad
läkarundersökning
8. Beslut om att begära
biträde av polismyndighet
för att genomföra beslut
om beredande av vård
eller omedelbart
omhändertagande till
LVM-hem eller sjukhus

13 § 2 st LVM

Socialutskottets
ordförande, vice
ordförande

9 § LVM

Socialsekreterare

11 § LVM

Socialutskottet

45 § 1 p LVM

Enhetschef, IFO

45 § 2 p LVM

Enhetschef, IFO

Beslutanderätt enligt
lag.

LVU – lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Ärendetyp
Beslut om ansökan till
förvaltningsrätt för vård
enligt LVU
Begäran om förlängd tid
för ansökan om vård
Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn
och ungdom under 20 år
Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn
och ungdom under
20 år (då socialutskottets
beslut inte kan avvaktas)
Beslut om att omedelbart
omhändertagande enligt 6
§ LVU skall upphöra
Beslut om hur vården
skall ordnas och var den
unge skall vistas under
vårdtiden

Lagrum
4 § LVU

Delegat
Socialutskottet

8 § LVU

Enhetschef, IFO

6 § 1 st LVU

Socialutskottet

6 § 1 o 2 st LVU

Socialutskottets
ordförande, vice
ordförande

9 § 3 st LVU

Socialutskottets
ordförande, vice
ordförande
Socialutskottet

11 § 1 st LVU

Kommentar/villkor

Beslutanderätt enligt
lag
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7.

Beslut om hur vården
skall ordnas och var den
unge skall vistas under
vårdtiden
(då socialutskottets beslut
inte kan avvaktas)
Beslut om att den unge
får vistas i sitt eget hem
under vårdtiden
Beslut om att den unge
får vistas i sitt eget hem
under vårdtiden
(då socialutskottets beslut
inte kan avvaktas)
Beslut rörande den unges
personliga förhållanden i
den mån beslutet inte kan
hänföras till 11 § 1 o 2 st
LVU
Beslut om hur rätt till
umgänge med den unge
skall utövas när överenskommelse inte kan nås
med föräldern eller
vårdnadshavaren
Beslut om hur rätt till
umgänge med den unge
skall utövas när överenskommelse inte kan nås
med föräldern eller
vårdnadshavaren,
i avvaktan på utskottets
beslut
Övervägande om vård
med stöd av 2 § LVU
fortfarande behövs
Prövning om vård med
stöd av 3 § LVU skall
upphöra
Beslut om att den unges
vistelseort inte skall röjas
för föräldern eller
vårdnadshavaren

11 § 1 o 3 st LVU

Socialutskottets
ordförande, vice
ordförande

11 § 2 st LVU

Socialutskottet

11 § 2 o 3 st LVU

Socialutskottets
ordförande, vice
ordförande

11 § 4 st LVU

Socialsekreterare

14 § 2 st 1 p LVU

Socialutskottet

14 § 2 st 1 p LVU

Enhetschef, IFO

13 § 2 st LVU

Socialutskottet

Jfr 6 kap 8 § SoL

13 § 3 st LVU

Socialutskottet

Kan ej delegeras till
tjänsteman

14 § 2 st 2 p LVU

Socialutskottet

16. Beslut om att den unges
vistelseort inte skall röjas
för föräldern eller
vårdnadshavaren, i
avvaktan på
socialutskottets beslut

14 § 2 st 2 p LVU

Enhetschef, IFO

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Beslutanderätt enligt
lag

Beslutanderätt enligt
lag.
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17. Övervägande om beslut
om umgänge eller
hemlighållande av
vistelseort enligt 14 § 2 st
1 o 2 p fortfarande
behövs
18. Beslut att vården skall
upphöra
19. Beslut om regelbunden
kontakt med särskilt
utsedd kontaktperson
eller behandling i öppna
former
20. Prövning av om beslut
om förebyggande insats
skall upphöra att gälla
21. Beslut om att
förebyggande insats
enligt 22 § 1 st LVU skall
upphöra
22. Ansökan hos
förvaltningsrätten om
flyttningsförbud
23. Övervägande om
flyttningsförbud
fortfarande behövs
24. Beslut om att
flyttningsförbud skall
upphöra
25. Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud
26. Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud (då
socialutskottets beslut
inte kan avvaktas)
27. Beslut om att tillfälligt
flyttningsförbud enligt 27
§ LVU skall upphöra
28. Beslut om den unges
umgänge med förälder
eller andra
vårdnadshavare efter
beslut om
flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud
när överenskommelse
inte kan nås
29. Beslut om
läkarundersökning, att
utse läkare samt plats för
läkarundersökningen

14 § 3 st LVU

Socialutskottet

21 § 1 st LVU

Socialutskottet

22 § 1 st LVU

Socialutskottet

22 § 3 st LVU

Socialutskottet

22 § 3 st LVU

Socialutskottet

24 § LVU

Socialutskottet

26 § 1 st LVU

Socialutskottet

26 § 2 st LVU

Socialutskottet

27 § 1 st LVU

Socialutskottet

27 § 2 st LVU

Socialutskottets
ordförande, vice
ordförande

30 § 2 st LVU

31 § LVU

Socialutskottets
ordförande, vice
ordförande
Socialutskottet

32 § LVU

Socialsekreterare

Skall övervägas av
kommunen minst en
gång var 3:e månad.
Jfr 6 kap 8 § SoL.

Skall övervägas av
kommunen minst en
gång var 6:e månad.

Skall övervägas av
kommunen minst en
gång var 3:e månad

Beslutanderätt enligt
lag
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30. Beslut om att begära
biträde av
polismyndighet för att
bereda läkare tillträde till
den unges hem eller för
att inställa den unge till
läkarundersökning
31. Beslut om att begära
biträde av
polismyndighet för att
bereda läkare tillträde till
den unges hem eller för
att inställa den unge till
läkarundersökning
32. Beslut om att begära
polismyndighetens
biträde för att genomföra
beslut om vård eller
omhändertagande med
stöd av LVU
33. Beslut om att begära
polismyndighetens
biträde för att genomföra
beslut om vård eller
omhändertagande med
stöd av LVU

43 § 1 p LVU

Socialutskottet

43 § 1 p LVU

Socialutskottets
ordförande, vice
ordförande

43 § 2 p LVU

Socialutskottet

43 § 2 p LVU

Socialutskottets
ordförande, vice
ordförande
Enhetschef, IFO

Beslutanderätt enligt
lag.
OBS! Kan inte
delegeras till annan
ledamot.

Beslutanderätt enligt
lag.
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E. LSS-verksamhet
Personkrets
Lagrum
1 och 7 §§ LSS

Delegat
LSS-handläggare

Kommentar/villkor
Beslut om
personkretstillhörighet
fattas inte särskilt utan
är en del av beslut om
insats enligt 9 § LSS.
Beslut om
personkretstillhörighet
kan följaktligen inte
heller överklagas
särskilt.

Ärendetyp
1. Beslut i fråga om biträde
av personlig assistent,
eller ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för
sådan assistans, upp till
20 timmar per vecka
2. Beslut i fråga om biträde
av personlig assistent,
eller ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för
sådan assistans, över 20
timmar per vecka
3. Beslut i fråga om tillfällig
utökning av beviljad tid
för personlig assistent,
eller ekonomiskt stöd för
att bekosta sådan

Lagrum
9 § 2 p LSS

Delegat
LSS-handläggare

Kommentar/villkor

9 § 2 p LSS

Socialutskottet

9 § 2 p LSS

LSS-handläggare

4. Beslut i fråga om
ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för
personlig assistent utöver
assistentersättning enligt
socialförsäkringsbalken
5. Beslut i fråga om
återbetalningsskyldighet

9 § 2 p LSS

Socialutskottet

12 § LSS

Socialutskottet

1.

Ärendetyp
Beslut i fråga om
personkretstillhörighet

Personlig assistans

Avser allt utöver vad
Försäkringskassan
beslutat.
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Tillsyn och stöd
Ärendetyp
1. Beslut i fråga om
ledsagarservice

Lagrum
9 § 3 p LSS

Delegat
LSS-handläggare

Kommentar/villkor

2. Beslut i fråga om biträde
av kontaktperson

9 § 4 p LSS

LSS-handläggare

3. Beslut i fråga om
avlösarservice i hemmet
4. Beslut i fråga om
korttidsvistelse utanför
hemmet
 upp till 60
dygn/år
 därutöver
5. Beslut i fråga om
korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år
utanför det egna hemmet
i anslutning till
skoldagen samt under lov

9 § 5 p LSS

LSS-handläggare

9 § 6 p LSS
9 § 6 p LSS

LSS-handläggare
Socialutskott

9 § 7 p LSS

LSS-handläggare

Gäller från den
dag ungdomen
fyller 13 år.

Kommentar/villkor
Se även punkt under
individ- och familjeomsorg,
godkännande av
familjehem.

Särskilda boenden - barn och ungdomar
Ärendetyp
1. Beslut i fråga om boende
i familjehem för barn och
ungdomar

Lagrum
9 § 8 p LSS

Delegat
Socialutskottet

2. Beslut i fråga om boende
med särskild service för
barn och ungdom,
då vård och behandling
är det primära
3. Beslut i fråga om boende
med särskild service för
barn och ungdom, inom
kommunens boenden
4. Beslut i fråga om boende
med särskild service för
barn och ungdom, då
skolgång är det primära,
s k elevhem

9 § 8 p LSS

Socialutskottet

9 § 8 p LSS

LSS-handläggare

9 § 8 p LSS

LSS-handläggare

5. Godkännande av
familjehem

6 kap 6 § SoL

Socialutskottet
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6. Beslut om ersättning till
familjehem, dock ej över
maximinorm, inklusive
tecknande av avtal i
dessa ärenden.
1.enligt SKL:s
rekommendationer
2.över SKL:s
rekommendationer
7. Övervägande om fortsatt
vård i familjehem och
boende med särskild
service då vård och
behandling är det
primära.

1.LSS-handläggare
2. Socialutskottet
6 kap 8 § SoL

Socialutskottet

Särskilda boenden och daglig verksamhet - vuxna
Ärendetyp
1. Beslut i fråga om boende
för vuxna i bostad med
särskild service etc,
inom kommunens
boenden

Lagrum
9 § 9 p LSS

2. Beslut i fråga om boende 9 § 9 p LSS
för vuxna i bostad med
särskild service etc,
inom boenden som drivs
av annan
3. Beslut i fråga om daglig
9 § 10 p LSS
verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete och
ej utbildar sig

Delegat
LSS-handläggare

Kommentar/villkor

Socialutskottet

LSS-handläggare

Personkrets
1 och 2

Förhandsbesked om rätt till insats – person bosatt i annan kommun
Ärendetyp
1. Förhandsbesked om rätt
till insats enligt LSS för
person som inte är bosatt
i kommunen

Lagrum
16 § 2 st LSS

Delegat
LSS-handläggare

Kommentar/villkor
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F. Barns, ungdomars och vuxnas lärande
Åtgärder mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
Ärendetyp
1. Upprättande av en årlig
plan mot kränkande
behandling

Lagrum
Skollagen 6 kap. 8 §

Delegat
Rektor, förskolechef

2. Utreda och åtgärda signal
om diskriminering,
trakasserier sexuella
trakasserier och
kränkande behandling

Skollagen 6 kap. 10 §

Rektor, förskolechef

3. Upprättande av en
likabehandlingsplan

Diskrimineringslagen 3
kap. 16 §

Kommentar/villkor

Diskrimineringslagen 2
kap. 7 §

Rektor, förskolechef

Skolplikt och rätt till utbildning
Ärendetyp
Beslut om
mottagande i
grundsärskolan
Beslut om
mottagande i
grundsärskolan på
försök i sex
månader
Beslut om
mottagande i
grundskola på
försök i sex
månader
Beslut om
mottagande i
grundsärskolan mot
vårdnadshavares
vilja
Beslut att integrera
elev (grundskola
och grundsärskola)

Lagrum
Skollagen
7 kap. 5 § 2 st överklagas
till sön
Skollagen 7 kap. 8 §

Delegat
Särskolesamordnare

Skollagen 7 kap. 8 §

Rektor

Skollagen
7 kap. 5 § 3st
Överklagas till Sön

Särskolesamordnare

I samråd med
rektor

Skollagen
7 kap. 9 §

Beslut efter samråd
mellan rektor och
Särskolesamordnare

6.

Beslut om uppskjuten
skolplikt

7.

Beslut om tidigare
skolstart
Beslut att skolplikten
upphör senare

Skollagen
7 kap. 10 §
Överklagas till Sön
Skollagen
7 kap. 11 §
Skollagen
7 kap. 13 §
Överklagas till Sön

Rektor
grundskola
Särskolesamordnare
Rektor

1.

2.

3.

4.

5

8.

Kommentar/villkor

Särskolesamordnare

Rektor
Rektor
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9.

Beslut att skolplikten
upphör tidigare

10. Beslut att elev i
grundskolan eller
grundsärskolan har rätt
att fullfölja skolgången
efter skolplikten upphört
11. Läsårets omfattning

12. Tillsyn över att
skolplikten fullgörs
13. Vitesföreläggande för
hemmasittande elever

Skollagen
7 kap. 14 §
Överklagas till Sön
Skollagen
7 kap. 16 §

Rektor

Skolförordningen 3 kap 23 §,
Gymnasieförordningen 3
kap 1-2 §
Skollagen kap. 7 21-22 §

Verksamhetschef
BL, UVL

Skollagen kap.7 23 §
Överklagas till AF

Bildningsutskottet

Rektor

Beslut om elev i
grundsärskolan fattas
efter samråd med
särskole-samordnaren

Rektor

Förskola
1.

Ärendetyp
Lagrum
Beslut om mottagande av Skollagen
barn folkbokfört i annan
8 kap. 13 §
kommun

Delegat
Förskolechef

Kommentar/villkor

Kommentar/villkor

Förskoleklassen
Ärendetyp
Beslut om tidigare start i
förskoleklass

Lagrum
Skollagen
9 kap. 5 §

Delegat
Rektor

2.

Beslut om mottagande av
barn folkbokfört i annan
kommun

Skollagen 9 kap. 13 §
Överklagas till Sön

Rektor

3.

Beslut om placering vid
en skolenhet mot
vårdnadshavares vilja

Skollagen 9 kap. 15 § 2st.
Överklagas till Sön

Rektor

Då antalet sökande
överstiger antalet
platser

Ärendetyp
Beslut om mottagande av
elev folkbokförd i annan
kommun
– särskilda skäl

Lagrum
Skollagen 10 kap. 25 §
Överklagas till Sön

Delegat
Rektor

Kommentar/villkor

Beslut om mottagande av
elev folkbokförd i annan
kommun – frivilligt

Skollagen 10 kap. 27 §

Rektor

1.

Grundskolan
1.

2.
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3.

4.

Beslut om placering vid
en skolenhet mot
vårdnadshavares vilja
Beslut om skolskjuts i
hemkommunen
- Särskilda skäl

Skollagen
10 kap. 30 § 2st.
Överklagas till Sön
Skollagen
10 kap. 32-33 §§
Överklagas till Förv.rätt

Rektor

Då antalet sökande
överstiger antalet
platser

Skolskjutssamordnare

Grundsärskolan
1.

–
2.

3.

4.

Ärendetyp
Beslut om mottagande
av elev folkbokförd i
annan kommun
- särskilda skäl

Lagrum
Skollagen
11 kap. 25 §
Överklagas till Sön

Delegat
Särskolesamordnare

Beslut om mottagande
av elev folkbokförd i
annan kommun
– frivilligt
Placering vid en
skolenhet mot
vårdnadshavares vilja

Skollagen
11 kap 26 §

Särskolesamordnare

Skollagen
11 kap. 29 § 1 st.
11 kap. 29 § 2 st.
Överklagas till Sön

Rektor

Beslut om skolskjuts
- särskilda skäl

Skollagen
11 kap. 31-32§§
Överklagas till Förv.rätt

Kommentar/villkor

Beslut fattas efter
samråd med
särskolesamordnaren
då antalet sökande
överstiger antalet
platser
Skolskjutssamordnare Beslut fattas efter
samråd med särskolesamordnaren

Särskilda utbildningsformer
1.

Ärendetyp
Beslut om särskild
undervisning i hemmet eller
på annan lämplig plats

Lagrum
Skollagen 24 kap. 20 §

Delegat
Rektor

Kommentar/villkor

Ärendetyp
Beslut i ärende som är så
brådskande att
bildningsutskottets
avgörande inte kan avvaktas

Lagrum

Delegat
Kommentar/villkor
Bildningsutskottets
ordförande

Upprätta skriftlig
klagomålshantering

Skollagen 4 kap. 8§

Verksamhetschef

Övriga ärenden
1.

2.
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Organisering av utbildning inom gymnasieskolan
1.
2.
3.
4.

5

Ärendetyp
Beslut om antagning i
gymnasieskolan
Beslut om behörighet och
mottagande
Mottagande i första hand.
Prövning, särskilda skäl
Utbildningens längd.
Förlängning på längre tid än
tre läsår

Lagrum
Skollagen 15 kap. 12 §

Skollagen 16 kap. 15 §
Gymnasieförordningen
9 kap 7 §

Rektor

Stöd till inackordering.
Individuella beslut

Skollagen 15 kap. 32 §

Verksamhetschef
Ungdomars och
vuxnas lärande

Skollagen 16 kap. 36 §
Skollagen 16 kap. 44 §

Delegat
Kommentar/villkor
Bildningsutskottets
ordförande
Bildningsutskottets
ordförande
Rektor

Utbildning på introduktionsprogrammen i gymnasieskolan
1.

Ärendetyp
Beslut om behörighet och
mottagande. Prövning av
om sökande till
programinriktat val eller
yrkesintroduktion som
utformats för en grupp
elever är behörig och
skall tas emot som
sökande

Lagrum
Skollagen 17 kap. 14 §

Delegat
Kommentar/villkor
Bildningsutskottets
ordförande

Organiseringen av utbildningen inom gymnasiesärskolan
1.
2.

Ärendetyp
Mottagning

Lagrum
Skollagen 18 kap. 8 §

Antagning av en elev till
gymnasiesärskolan.
Antagning vid senare
tidpunkt

Skollagen 18 kap. 9 §

Delegat
Kommentar/villkor
Samordningsansvarig
gymnasiesärskolan
Bildningsutskottets
ordförande
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Organiseringen av utbildningen inom vuxenutbildningen
1.

2.

3.

4.

5

Ärendetyp
Mottagande av elev till
grundläggande
vuxenutbildning
Mottagande av sökande
till gymnasial
vuxenutbildning
Antagning av elev till
gymnasial
vuxenutbildning
Mottagande av elev till
Sfi
Ansökan, mottagande och
antagning av elev till
särskild utbildning för
vuxna

Lagrum
Skollagen 20 kap. 14 §

Delegat
Rektor

Skollagen 20 kap. 22 §

Rektor

Skollagen 20 kap. 23 §

Rektor

Skollagen 22 kap. 15 §

Rektor

Skollagen 21 kap. 7 §

Rektor

Kommentar/villkor

Tillsyn
1.

Ärendetyp
Kommunens tillsyn över
enskild verksamhet

Lagrum
Skollagen 26 kap. 4 §

Delegat
Verksamhetschef,
ungdomars och
vuxnas lärande

Kommentar/villkor

Lagrum
Skollagen 15 kap. 5 §
Skollagen 2 kap. 30 §

Delegat
Rektor

Kommentar/villkor

Övriga bestämmelser
1.

Ärendetyp
Information om icke
skolpliktiga ungdomar

Yrkeshögskola
1.

Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan, SFS 2009:130
Ärendetyp
Lagrum
Delegat
Utfärda examens- och
SFS 2009:130, 2 kap. 15- Verksamhetschef,
utbildningsbevis
16 §
ungdomars och
vuxnas lärande

2.1. Utse ledamöter till
ledningsgrupp

SFS 2009:130, 4 kap.
1-5 §

Verksamhetschef,
ungdomars och
vuxnas lärande

Kommentar/villkor
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Bidrag från hemkommun
Ärendetyp
Beslut om tilläggsbelopp
- fristående förskola

Lagrum
Skollagen 8 kap. 21 §
Överklagas till AF

Delegat
Bildningsutskottet

2.

Beslut om tilläggsbelopp
- fristående förskoleklass

Skollagen 9 kap.19 §
Överklagas till AF

Bildningsutskottet

3.

Beslut om tilläggsbelopp
- fristående grundskola

Skollagen 10 kap. 37 §
Överklagas till AF

Bildningsutskottet

4.

Beslut om tilläggsbelopp
- fristående fritidshem

Skollagen 14 kap. 15 §
Överklagas till AF

Bildningsutskottet

5.

Beslut om tilläggsbelopp Skollagen 11 kap. 36 §
- fristående grundsärskola Överklagas till AF

Bildningsutskottet

6.

Beslut om tilläggsbelopp
- fristående
gymnasieskola

Skollagen 16 kap. 52 §
Överklagas till AF

Bildningsutskottet

7.

Beslut om tilläggsbelopp
- introduktionsprogram
fristående gymnasieskola

Skollagen 17 kap. 31 el

Bildningsutskottet

Beslut om tilläggsbelopp
- fristående
gymnasiesärskola.

Skollagen 19 kap 45 §
Överklagas till AF

1.

8.

35 §§ Överklagas till AF
Bildningsutskottet

Kommentar/villkor
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G. Samhällsbyggnad och säkerhet
Plan- och fastighetsbildningsärenden
Ärendetyp
Beslut om samråd av
detaljplan eller
områdesbestämmelser
Beslut om granskning
och underrättelse av
detaljplan eller
områdesbestämmelser
Godkännande av
behovsbedömning/MKB
av detaljplan eller
områdesbestämmelser
Beslut om
överenskommelse med
sökande att planbesked
får lämnas senare än
inom fyra månader
Teckna planavtal och där
i bestämma planavgift

Lagrum
5 kap. 11 § plan- och
bygglagen

Delegat
Allmänna utskottet

5 kap. 18 § plan- och
bygglagen

Allmänna utskottet

6 kap. 11 § miljöbalken

Allmänna utskottet

5 kap. 4 § plan- och
bygglagen

Plan- och
bygglovsingenjör
Planarkitekt

Kommunens plan- och
bygglovtaxa

Besluta att påkalla
fastighetsreglering som
behövs för att mark och
vatten ska kunna
användas på ett
ändamålsenligt sätt
Besluta att ansöka om
fastighetsbestämning

5 kap. 3 §
fastighetsbildningslagen

Plan- och
bygglovsingenjör
Planarkitekt
Plan- och
bygglovsingenjör
Planarkitekt

8.

Rätt att påkalla
förrättning i samband
med planläggning

18 § anläggnings-lagen

9.

Besluta om planbesked
och planuppdrag

5 kap 2 § plan- och
bygglagen

Allmänna utskottet

Lagrum

Delegat
Kulturchef
Fritidschef
Bildningsutskottet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

14 kap 1 a § 1:a st p 4
fastighetsbildningslagen

Kommentar/villkor

Plan- och
bygglovsingenjör
Planarkitekt
Plan- och
bygglovsingenjör
Planarkitekt

Kultur och fritid
1.
2.
3.

Ärendetyp
Besluta om
föreningsbidrag
Besluta om
arrangemangsbidrag
Ingå skötselavtal för
fritidsanläggningar med
föreningar

Kulturchef
Fritidschef

Kommentar/villkor
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H. Teknik och kost
Mark, trafik, arrenden, servitut med mera
1.

Ärendetyp
Yttrande över ansökan om
tillstånd enligt ordningslagen

Lagrum

Delegat
Verksamhetschef

2.

Företräda kommunen vid
fastighetsbildningsärenden,
fastighetsregleringar m fl
frågor som handläggs av
fastighetsbildningsmyndighet

Verksamhetschef

3.

Utarrendering av kommunens
mark inklusive jakträtt, dock
ej strategisk mark
Tillfälliga lokala
trafikföreskrifter och
dispenser enligt
trafikförordningen

Enhetschef avfall
och
markexploatering
Enhetschef gata
och park GISingenjör

5.

Rätt att utfärda lokala
trafikföreskrifter

6.

Beslut i ärenden om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
Beslut att teckna
servitutsavtal för el-, fiber- o
telefonledningar, VA-anläggningar, fjärrvärme och vägar

Enhetschef gata
och park GISingenjör
Teknisk
handläggare

4.

7.

8.

Rätt att avslå ansökningar om
att få använda kommunens
mark för
ytjordvärmeanläggningar och
värmekollektorer
9. Försäljning av mark för
villabyggnation inom planlagt
område
10. Förvärv eller försäljning av
fastighet, bostadsrätt eller
fastighetsdel där förvärvet
eller försäljningen sker för att
genomföra fastställd
detaljplan
11. Rätt att besluta om anslutning
till det kommunala VA-nätet

Kommentar/villkor

Verksamhetschef

Verksamhetschef

Verksamhetschef

Verksamhetschef

Enhetschef gata
och park

Upp till tio
prisbasbelopp
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12. Beslutanderätt angående
hastighetsdämpande åtgärder
inom tättbebyggt område
enligt trafikförordningen
13. Yttranden till miljö- och
bygglovsnämnden i
kommunens egenskap av
granne till fastighet, vars
ägare avser att uppföra
byggnad närmare kommunfastighetens tomtgräns än
gällande bestämmelser
medger
14. Teckna hyresavtal för inhyrda
lokaler eller fastigheter.
15. Rätt att besluta om
fordonsvrak enligt lag och
förordning om flyttning i
vissa fall
16. Avskrivningar av fordringar
på VA-avgifter
17. Avskrivningar av fordringar
för sophantering
.
18. Avskrivning av fordringar för
hyresdebitering

Enhetschef gata
och park GISingenjör
Verksamhetschef

Verksamhetschef
Verksamhetschef

Enhetschef
(dricks)vatten
och avlopp
Enhetschef avfall
och
markexploatering
Enhetschef
fastighet och
anläggning

