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Dnr :BON2016/67-1
Bildnings- och omsorgsförvaltningen
Teresia Granlund | Utredare
033-430 58 63 | teresia.granlund@bollebygd.se
Bildnings- och omsorgsnämnden

Revidering av Bildnings- och omsorgsnämndens
delegationsordning
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning (bilaga
1).
Ärendet
Bildnings- och omsorgsnämnden har sedan tidigare en delegationsordning för
verksamheten inom nämndens ansvarsområden. Delegationsordningen är senast
reviderad 2015-01-19. För att öka användarvänligheten har en ny revidering gjorts. Detta
innebär både en ny struktur och ett antal layoutmässiga ändringar. Samtidigt har en
genomgång gjorts av delegatnivåer, lagrums hänvisningar och verksamhetens behov.

Följande generella ändringar har gjorts jämfört med tidigare delegationsordning


Hela delegatens namn skrivs ut för ökad tydlighet.



Lagrums hänvisningar skrivs med lagen sist ex. 4 kap. 1 § SoL.



Punkt och styckes nivå har tagits bort i lagrums hänvisningar förutom gällande
LSS.



Redovisnings kolumnen har tagits bort.

Följande tillägg har gjorts då de bedömts saknats
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Överklagan av annan myndighets beslut i

2 kap. 15

Förvalt-

ärende om utlämnande av allmän

§ TF

ningsche

handling

f

Beslut om att till åklagar- eller

10 kap. 24

polismyndigheten lämna uppgift som

§ OSL

Rektor

Gäller brott där
fängelse är föreskrivet

angår misstanke om vissa brott

och brottet kan antas
föranleda någon annan
påföljd än böter.

Upprätta en plan mot kränkande

6 kap. 8

Förskole-

Ska göras årligen. Kan

behandling

§ SL

chef

vara en gemensam plan

Rektor

för skollagens och
diskrimineringslagens
krav.

Upprätta en likabehandlingsplan

3 kap. 16

Förskole-

Ska göras årligen. Kan

§ DL

chef

vara en gemensam plan

Rektor

för skollagens och
diskrimineringslagens
krav.

Beslut om plats i förskola eller pedagogisk 8 kap. 7

Förskole-

§ SL

chef

Beslut att elev inte tillhör

7 kap. 5

Utveckli

grundsärskolans målgrupp

b§ SL

ngsledar

omsorg för barn som av fysiska, psykiska
el. andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling

e
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Beslut om förlängning av skolplikt

7 kap. 13

Rektor

§ SL

Beslut om tidigare upphörande av

7 kap. 14

skolplikt

§ SL

Beslut om mottagande av barn, bosatta i

4 kap. 2

utlandet hos sina vårdnadshavare

§ SF

Rektor

Rektor

Frågan prövas på
begäran av barnets
vårdnadshavare

Beslut om plats i fritidshem för elev som

14 kap. 6

av fysiska, psykiska el. andra skäl behöver

§ SL

Rektor

särskilt stöd i sin utveckling

Beslut att elev inte tillhör

18 kap. 7

Utveckli

gymnasiesärskolans målgrupp

§ SL

ngsledare

Stöd till inackordering

18 kap. 32

Utveckli

§ SL

ngsledare

Beslut att avsluta utredning av lex Sarah

Förvaltni

rapport

ngschef

Beslut att anmäla till överförmyndaren

5 kap. 3

Enhetschef

om förhållanden beträffande

§ SoF

IFO

förvaltningen av underårigs egendom
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Beslut att lämna ut uppgifter ur

12 kap. 6

Enhetschef Endast socialtjänst

personregister till statliga myndigheter i

§ SoL

IFO

Beslut om att till polismyndighet lämna

10 kap. 18

Enhetschef

uppgift om enskild som inte fyllt tjugoett

a § OSL

IFO

år för att förebygga brott

12 kap. 10

Handläggare

forskningssyfte

§ SoL

Endast socialtjänst

inom
socialjouren

Beslut om att till polismyndigheten lämna

10 kap. 19

Enhetschef

uppgift för att förhindra eller avbryta

§ OSL

IFO

vissa brott

12 kap. 10

Handläggare

§ SoL

Endast socialtjänst

inom
socialjouren

Beslut om att till polismyndighet lämna

10 kap. 20

Enhetschef

uppgift som behövs för omedelbart

§ OSL

IFO

polisiärt ingripande av underårig

12 kap. 10

Handläggare

§ SoL

Endast socialtjänst

inom
socialjouren

Beslut om att till åklagar- eller

10 kap. 22

Enhetschef Endast socialtjänst

polismyndighet lämna uppgift som angår

§ OSL

IFO

misstanke om överlåtelse av narkotika

12 kap. 10

eller dopningsmedel eller icke ringa fall

§ SoL

av olovlig försäljning eller anskaffning av
alkoholdrycker till underårig
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Yttrande till allmän domstol då den som

31 kap. 2

begått brottslig gärning kan bli föremål

§ BrB

Handläggare

för vård enligt LVM

Överklagande och yrkande om inhibition

22 FL

när Inspektionen för vård och omsorg har

2 a kap.

beslutat om överflyttning av ärende till

11 SoL

IU

Gäller bara
socialtjänsten

Bollebygds kommun

Godkännande av föräldraskapsbekräftelse

1 kap. 4

Handläggare

och 9
§§ FB

Beslut om att återuppta nedlagd

2 kap. 1

Enhetschef

faderskapsutredning

§ FB

IFO

Beslut om blodundersökning

2 kap. 6

Handläggare

§ FB

Beslut att inte godkänna föräldrars avtal

6 kap. 6,

Individuts

om vårdnad, boende och umgänge

14 a, 15 a,

kottet

17 a §
FB

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning

46 §

Enhetschef

LVM

IFO

Yttranden till allmän förvaltningsdomstol

Individ-

i ärenden rörande vård enligt LVU

utskottet
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Beslut om ansökan om överflyttning av

2 a kap.

Verksamh

ärende hos Inspektionen för vård och

11 § SoL

etschef

Beslut om bistånd i form av öppna

4 kap. 1

Enhetschef

insatser för barn som har fyllt 15 år utan

§ och

IFO

vårdnadshavarens samtycke

3 kap. 6a

omsorg

§ SoL

Följande punkter har tagits bort
1.5

FL 27 §

Omprövning av beslut i

IU

individärenden som avser mycket
kostsamma insatser och innebär
stora avsteg från
tillämpningsregler eller riktlinjer

Motivering: Följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer
5.10

Inhämtande av yttrande från

8 kap. 13

barnets hemkommun vid ansökan

§ SL

FskC

om plats inom förskoleverksamhet

Motivering: Ses som verkställighet i samband med beslut om mottagande av barn från
annan kommun då det av lagtext framgår att det ska göras i samband med ansökan om
plats.
6

Vårdnadsbidrag

6.1

Beslut om ansökan om

LKV 1 §,

vårdnadsbidrag

3-9 §§

Beslut om att återkräva utbetalat

LKV 11

vårdnadsbidrag

§

6.2
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6.3

Eftergift av

LKV 12

återbetalningsskyldighet av

§

FskC

Överklagas till
förvaltningsrätten

vårdnadsbidrag

Motivering: Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphörde att gälla 1 januari 2016.
8.4

Beslut om undantag från

SL 7 kap.

bestämmelser som avser den

9§

Rek

ursprungliga skolformen om det
krävs med hänvisning till
undervisningens uppläggning
9.9

10.7

Fastställa daglig undervisningstid SF 3 kap. 2,
och förläggning av friluftsdagar

4 §§

Anpassad studiegång likvärdig

SL 3 kap.

med övrig utbildning i den

12 §

Rek

Rek

aktuella skolformen, så långt det
är möjligt
10.8

Beslut om avvikelse från timplan

SL 3 kap.

vid anpassad studiegång

12 § och

Rek

SF 3 kap.
12 §

Motivering: Framgår av lagtext att det är rektors ansvar/följer av rektors uppdrag.
17.3

Beslut om övrigt ekonomiskt

SoL 4 kap.

bistånd utöver

1-2 §§

försörjningsstöd
-

Ssek

utöver riktlinjerna upp

EcIFO

till 3 000 kr
-

utöver riktlinjerna upp
till 30 000 kr

17.4

Beslut om ekonomiskt bistånd

SoL 4 kap.

till hyresskuld

1-2 §§
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17.5

-

upp till sex månader

-

över 6 månader

IU

Beslut om ekonomiskt bistånd

SoL 4 kap.

mot återbetalning

1-2 §§

-

Ssek

utöver riktlinjerna upp

EcIFO

till 3 000 kr
-

utöver riktlinjerna upp
till 30 000 kr

Motivering: Regleras i riktlinjerna. I en punkt hänvisa till beslut enligt riktlinjer.
21.6

Beslut rörande den unges

LVU 11

personliga förhållanden i den

§ 4st

mån beslutet inte är att hänföra

LVU

Handläggare T.ex. en kortare vistelse
Ssek

utom familjehem eller
HVB-hem

till LVU 11 § 1 och 2 st

Motivering: Framgår av vårdplan m.m.
24.7

Beslut om vilken tjänsteman som

LVM 8

ska vara kontaktperson för

§

Ssek

missbrukare

Motivering: Upphävdes 2005
LVM 28

24.11 Upprättande av vård-,
behandlings- och

§ SoL 5

genomförandeplan.

kap. 9 §

Ssek

SocFB

Handläggare

Försäkringskassan att nämnden

106 kap.

Ssek

ska uppbära sjukpenning för den

38 §

24.12 Beslut att anmäla till

som bereds vård eller behandling
i HVB eller familjehem enligt
SoL

Motivering: Verkställighet
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27.13

Beslut om att anmäla behov av

LASS 5 §

ersättning för personlig assistent

2st

Bist

till försäkringskassan.

Motivering: Verkställighet utifrån lagtexten
32.5

Beslut om adoptionsförbud

SoL 5

IU

kap. 2 §

Motivering: Bör ligga på nämnd
34.6

HemvärnsF

Lämna upplysningar vid

Ssek

ansökan om antagning till
civilförsvaret

Motivering: Finns ingen uppgiftsskyldighet
34.14 Yttrande till rätten om prövning
av överlämnande för vård inom

BrB 31 kap.

EcIFO

1 § 1st

socialtjänsten gällande barn och
ungdom
34.15 Yttrande till allmän domstol i
brottsmål

BrB 31 Kap
1§

EcIFO

Motivering: Upphävdes 2006

Beslutsunderlag
– Revidering av Bildnings- och omsorgsnämndens delegationsordning, Bildnings- och

omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-03-03
– Bildnings- och omsorgsnämndens delegationsordning, Bildnings- och
omsorgsförvaltningens förslag, 2016-03-04
Skickas till
Bildnings- och omsorgsförvaltningen
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BOLLEBYGDS KOMMUN
Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Anneli Fischer

Teresia Granlund

Förvaltningschef

Utredare
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