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1. Allmänt om att fatta beslut på delegation
1.1 Bestämmelser kring delegation
Med delegering menas att bildnings- och omsorgsnämnden ger någon i uppdrag att fatta
beslut åt nämnden i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv
fattat dem. Nämnden kan delegera beslutanderätten till ett utskott, en ledamot, en
ersättare eller till en anställd. Bestämmelser om delegation finns i kommunallagens (KL) 6
kap. 33-38 §.
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten.
Föreligger ingen självständig beslutanderätt talar man om ren verkställighet. I sådana
ärenden saknas utrymme för självständiga bedömningar. Ofta är frågorna redan reglerade
i lag eller avtal, och det är uppenbart att endast ett visst beslut får fattas. Det kan t ex
handla om tillämpning av en kommunal taxa. Att exempelvis skicka ut fakturor är ren
verkställighet och därför inget delegationsbeslut. Verkställighetsbeslut ska inte anmälas till
nämnden.
1.1.1 Delegationsförbud
Beslutanderätten får enligt 6 kap. 34 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden:
-

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet

-

Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden
med anledning av att beslut av nämndens 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.

-

Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till
nämnden.

-

Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Nämndens möjligheter att delegera beslutanderätten begränsas även av
delegationsförbud i 10 kap. 4 och 5 §§ socialtjänstlagen (SoL). I 10 kap. 5 § SoL
har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl undantagit vissa beslut från delegationsrätten.
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Detta innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa frågor.
Delegationsförbudet gäller
Överflyttning/mottagande av

2 kap. 3 § FB

faderskapsutredning
Beslut om nedläggning av faderskapsutredning

2 kap. 7 och 9 §§
FB

Beslut att inte påbörja faderskapsutredning

2 kap. 9 § FB

Yttrande till domstol i adoptionsärenden

4 kap. 10 § FB

Anmälan/ansökan till domstol i fråga om

6 kap. FB

vårdnad och förmyndarskap
Godkännande av avtal om underhållsbidrag i

7 kap. 7 § FB

form av engångsbelopp
Förbud att utan socialnämndens medgivande ta

5 kap. 2 § SoL

emot andras underåriga barn för vistelse som
inte är tillfällig
Enligt 10 kap. 4 § SoL kan vissa ärenden endast delegeras till utskott och inte
tjänstemän. Då delegationsförbud till tjänsteman föreligger finns en notering vid den
delegationspunkten i delegationslistan. Om det föreligger ett uttryckligt
delegationsförbud i lag tar det över kommunallagens generella möjligheter till
ordförandebeslut.

1.1.2 Vidaredelegation
I de fall nämnden har delegerat till förvaltningschef att fatta beslut har nämnden
enligt 6 kap. 37 § KL möjlighet att överlåta till denne att i sin tur uppdra åt en
annan anställd inom kommunen att besluta i stället. Det ska då framgå av
delegationsordningen. Beslut som fattas efter vidaredelegering anmäls till
förvaltningschefen och nämnden.
1.2 Rätt att besluta
Delegationsordningen innehåller de ärenden i vilka bildnings- och
omsorgsnämnden, har delegerat beslutanderätten. Om en ärendetyp inte finns med i
delegationsordningen innebär det att beslut fattas av nämnden.
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Delegationsordningen anger den lägsta nivå som får fatta beslut. För
tjänstemannadelegat innebär detta att överordnad tjänsteman kan fatta beslut även i
alla ärenden delegerade till lägre tjänsteman. Individutskottet har rätt att fatta beslut
i samtliga ärenden som är delegerade till tjänstemän.
Nämnden, utskottet eller överordnad tjänsteman kan inte ompröva ett
delegeringsbeslut, men kan återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan också,
trots att beslutanderätten delegerats, alltid förekomma ett beslut genom att själv ta
över ärendet och fatta beslut.
Rätt att fatta beslut på delegation innebär inte att delegaten är skyldig att fatta
beslut. Om delegaten anser ärendet svårbedömt eller av annan orsak inte vill besluta
i ärendet kan det överlämnas till närmaste chef eller till utskottet för beslut. Om
delegaten finner att ett ärende inom delegeringsuppdraget är av större vikt eller av
principiell betydelse ska ärendet överlämnas till nämnden för avgörande.
Ansvarig chef avgör när vikarie och nyanställda blir behörig att fatta
delegeringsbeslut. Avgörande för detta är erfarenhet samt kännedom om lagar och
förvaltningens riktlinjer och rutiner.
Delegaten ”handläggare” innefattar följande tjänstetitlar: socialsekreterare,
biståndshandläggare, LSS-handläggare och utredare.

1.2.1 Ersättare för delegat
Vid förfall1 för delegat övertas delegatens beslutanderätt:


i första hand av den som förordnats som vikarie på delegatens tjänst.



i andra hand av delegatens närmaste chef.

Ärenden delegerade till ordföranden handläggs vid förhinder för denne av vice
ordföranden.

1

Frånvaro från tjänst på grund av t.ex. sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa, eller liknande.
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Vid förfall för förvaltningschefen övertas beslutanderätten i första hand av den som
förordnats som vikarie. Om vikarie inte förordnats eller vid jävssituation övertas
beslutanderätten av nämndens ordförande.
1.2.2 Jäv
Delegat kan inte fatta beslut i frågor som rör denne själv eller där i övrigt jäv
föreligger enligt förvaltningslagen. I en jävssituation ska ärendet överlämnas till
närmaste chef.
1.3 Anmälan av delegationsbeslut
Alla beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden eller förvaltningschefen
ska anmälas till nämnden vid närmast påföljande sammanträde. Om delegaten finner
att beslutet kan vara av omedelbart intresse för nämnden eller om det föreligger
andra skäl ska beslutet anmälas omgående.
Av beslutet ska det framgå beslutsfattare, beslutsdatum, hänvisning till delegationsordning
och beslutets innebörd (vem/vad det berör). Anvisningar om hur beslut anmäls finns på
kommunens intranät.
1.4 Revidering
Delegationsordningen ska revideras varje år.
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2. Utbildning
2.1 Allmänt
U:1

Beslut i ärenden som är så brådskande att

6 kap.

nämndens beslut inte kan avvaktas

36 § KL

Ordförande BON

Om det föreligger ett uttryckligt
delegationsförbud i lag tar det över
kommunallagens generella möjligheter till
ordförandebeslut.

2.1.1 Ekonomi, upphandling m.m.
U:2

Beslut att avskriva utestående fordringar upp

Förvaltningschef

till ett halvt basbelopp per gäldenär och år
U:3

Utse beslutsattestanter

Förvaltningschef

Förteckning över beslutsattestanter ska
tillställas ekonomi- och
personalavdelningen

U:4

Fatta tilldelningsbeslut och underteckna avtal

Inom nämndens verksamhetsområde och

vid upphandling av varor, tjänster och

beslutad budget

entreprenader i de fall anbudssumman
a) inte överstiger fem (5) basbelopp

a) Enhetschef

b) inte överstiger tio (10) basbelopp

b)

c) inte överstiger femton (15) basbelopp

Verksamhetschef
c) Förvaltningschef

U:5

Försäljning av lös egendom med
försäljningsvärde upp till tre (3) basbelopp

Förvaltningschef

Inom nämndens verksamhetsområde
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2.1.2 Offentlighet och sekretess – utlämnande av uppgifter m.m.
U:6

Beslut att inte lämna ut allmän handling eller

2 kap. 12 §

uppgift ur sådan samt uppställande av förbehåll

TF och 6

i samband med utlämnande av allmän handling
U:7
U:8

kap. 4 §

2 kap. 15 §

ärende om utlämnande av allmän handling

TF

Beslut om att polisanmäla samt att inte

10 kap. OSL

polisanmäla brott som hindrar nämndens

12 kap. 10 §

Överklagas till kammarrätten
Utlämnande av allmänna handlingar är

OSL

Överklagan av annan myndighets beslut i

verksamhet (t.ex. hot, misshandel av tjänsteman &

Förvaltningschef

verkställighet.
Förvaltningschef
Förvaltningschef

SoL

förstörelse av nämndens egendom)

U:9

Beslut om att till åklagar- eller

10 kap. 24 §

polismyndigheten lämna uppgift som angår

OSL

Rektor

fängelse är föreskrivet och brottet kan antas

misstanke om vissa brott

föranleda någon annan påföljd än böter.

2.1.3 Ombud och offentligt biträde
U:10

Gäller utbildningsverksamhet och brott där

Utse ombud att föra nämndens talan inför

Förvaltningschef

domstol och andra myndigheter
U:11

Avvisande av ombud eller biträde

9 § FL

Förvaltningschef

U:12

Ansöka om och yttra sig i ärenden om offentligt

3 § lagen

Förvaltningschef

biträde och yttra sig över kostnadsräkning

om offentligt
biträde, 7 §

14
förordning
om offentligt
biträde

2.1.4 Personalärenden2
U:13

Beslut om att medarbetare får ha kvar sin

Förvaltningschef

anställning efter uppnådd pensionsålder samt

Får ej vidaredelegeras. Samråd med
personalchef innan beslut.

medgivande av anställning av ålderspensionär
U:14

Förbud mot medarbetares bisyssla

Förvaltningschef

Får ej vidaredelegeras. Samråd med
personalchef innan beslut

U:15

Disciplinåtgärd i form av skriftlig varning

Förvaltningschef

respektive avstängning med eller utan

Får ej vidaredelegeras. Samråd med PC
innan beslut

löneförmåner
U:16

Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist

Förvaltningschef

eller personliga skäl
U:17

Beslut om avskedande

Får ej vidaredelegeras. Samråd med PC
innan beslut

Förvaltningschef

Får ej vidaredelegeras. Samråd med PC
innan beslut

U:18

Överenskommelse om avgångsvederlag
motsvarande lön upp till 12 månader3

2

Förvaltningschef

Får ej vidaredelegeras. Samråd med PC
innan beslut

Anställa personal (förutom KC och FC), besluta om förkortad uppsägningstid, förhandla om avvikelse från ATL, besluta om vikarie för avdelnings-/enhetschef,

besluta om anställds ledighet, besluta om anställds deltagande i kompetensutveckling, förhandling vid felaktigt utbetald lön, avgångsförmåner enligt AGF-KL och
liknande åtgärder betraktas som verkställighet
3

Vid avgångsvederlag motsvarande lön överstigande 12 månader beslutar KC
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U:19

Särskild avtalspension

Förvaltningschef

Får ej vidaredelegeras. Samråd med PC
innan beslut

U:20

Beslut om omplacering inom förvaltningen

Förvaltningschef

U:21

Beslut om att använda person, utan utbildning

2 kap. 19 §

avsedd för undervisningen, för undervisning

SL

Rektor

ett år i sänder (2 kap. 21 § SL)

under längre tid än sex månader4

2.1.5 Yttranden m.m.
U:22

Avge yttranden till statliga,

Förvaltningschef

landstingskommunala eller primärkommunala
myndigheter, annan organisation eller enskild i
ärenden som ej är av principiell beskaffenhet
eller annan större vikt
U:23

Yttrande till tillsynsmyndighet

Individutskottet

2.1.6 Överklagan
U:24

Avvisa överklaganden som inkommit för sent

24 § FL

Rektor

U:25

Omprövning av beslut:

27 § FL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

4

Upp till sex månader betraktas som verkställighet

Sådan person får dock anställas för högst
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U:26

Överklagande och yrkande om inhibition när

6 kap. 33-34

domstol har ändrat nämndens beslut samt

§§ KL, 28

avgivande av yttrande
U:27

Förvaltningschef

kap. 5 § SL

Avge yttrande med anledning av

Delegat i

Delegat i ursprungsärendet. Det

laglighetsprövning av beslut

ursprungsärendet.

överklagade beslutet ska vara fattat på
delegation.

2.2 Skollagen
2.2.1 Åtgärder mot kränkande behandling
U:28

Upprätta en plan mot kränkande behandling

6 kap. 8 §

Förskolechef

Ska göras årligen. Kan vara en gemensam

SL

Rektor

plan för skollagens och
diskrimineringslagens krav.

U:29

Upprätta en likabehandlingsplan

3 kap. 16 §

Förskolechef

Ska göras årligen. Kan vara en gemensam

DL

Rektor

plan för skollagens och
diskrimineringslagens krav.

U:30

Besluta att utreda omständigheterna och i

6 kap. 10 §

Förskolechef

förekommande fall vidta åtgärder för att

SL

Rektor

förhindra fortsatta trakasserier eller kränkande
behandling

2 kap. 7 §
DL

Ska ske skyndsamt
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2.2.2 Förskola och pedagogisk omsorg
U:31

Beslut om plats i förskola eller pedagogisk

8 kap. 7 §

omsorg för barn som av fysiska, psykiska el.

SL

Förskolechef

andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling
U:32

U:33

Beslut om placering av barn enligt regelverk för

Enligt

barnomsorg på kvällar, nätter och helger

nämndens

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift

8 kap. 16 §

Förskolechef

riktlinjer

Förskolechef

SL

U:34

Beslut om avstängning från plats inom förskola

Enligt

eller pedagogisk omsorg på grund av obetalda

nämndens

avgifter
U:35

Förskolechef

riktlinjer

Beslut om överenskommelse med annan

8 kap. 12 §

kommun om mottagande i annan kommuns

SL

Förskolechef

förskola vid särskilda skäl
U:36
U:37
U:38
U:39

Beslut om mottagande av barn från annan

8 kap. 13 §

kommun vid särskilda skäl

SL

Beslut om tilläggsbelopp för barn i fristående

8 kap.23 §

förskola

SL

Beslut om tillstånd/godkännande att bedriva

2 kap. 7 §

förskola i enskild regi

SL

Beslut om tillstånd/godkännande/rätt till bidrag 25 kap. 10 §
att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi

SL

Förskolechef
Utvecklingsledare
Verksamhetschef
Verksamhetschef

Inte skyldiga att erbjuda
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2.2.3 Skolplikt och rätt till utbildning
U:40

Beslut om mottagande i grundsärskola

7 kap. 5 §

Utvecklingsledare

SL

U:41
U:42

Beslut att elev inte tillhör grundsärskolans

7 kap. 5 b §

målgrupp

SL

Beslut om försöksperiod i annan skolform

7 kap. 8 §

Utvecklingsledare
Rektor

SL

Högst sex månader. Under förutsättning att
berörda huvudmän är överens och
vårdnadshavare medger det

U:43
U:44

Beslut om integrering av grundskole- eller

7 kap. 9 §

grundsärskoleelev

SL

Beslut om uppskjuten skolplikt

7 kap 10 §

Rektor
Rektor

SL

U:45

Beslut om tidigare skolstart

7 kap 11 §

Överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd

Rektor

SL

U:46

Beslut om förlängning av skolplikt

7 kap. 13 §

Rektor

SL

U:47

Beslut om tidigare upphörande av skolplikt

7 kap. 14 §

Rektor

SL

U:48

Beslut att elev får fullfölja utbildningen efter

7 kap. 15-16

skolplikt

§§

Rektor

Överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd
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U:49

Beslut att med vite förelägga en skolpliktig elevs 7 kap. 23 §
vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter

IU

SL

om eleven inte fullgör sin skolgång
U:50

Beslut att medge att skolpliktig elev rätt att

24 kap. 23-25

fullgöra skolplikten på annat sätt

§§ SL

Rek

Medgivande får lämnas för upp till ett år i
sänder

2.2.4 Förskoleklass
U:51

U:52

Beslut om att ta emot barn i förskoleklass före

9 kap. 5 §

höstterminen det år barnet fyller sex (6) år

SL

Beslut om överenskommelse med annan

9 kap. 12 §

kommun om mottagande av elev i annan

SL

Rektor

Rektor

kommuns förskoleklass vid särskilda skäl
U:53
U:54

Beslut om mottagande av elev från annan

9 kap. 13 §

kommun

SL

Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående

9 kap. 21 §

skola

SL

Utvecklingsledare

överklagandenämnd
Individutskott

2.2.5 Grundskolan
U:55

Beslut om överenskommelse med annan

10 kap. 24 §

kommun om skolgång i den kommunen

SL

Överklagas hos Skolväsendets

Rektor
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U:56
U:57
U:58
U:59

U:60

Beslut om mottagande av elev från annan

10 kap. 25 §

kommun

SL

Ersättning till annan kommun för elevs skolgång

10 kap. 34 §

i den kommunen

SL

Placering i viss skola med hänsyn till andra

10 kap. 30 §

elevers trygghet och studier

SL

Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående

10 kap. 39 §

skola

SL

Datum för terminernas början och slut,

3 kap. 3 §

Rektor
Rektor
Rektor

Överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd

Individutskottet

Förvaltningschef

SF

U:61
U:62

U:63

Beslut om mottagande av barn, bosatta i

4 kap. 2 §

utlandet hos sina vårdnadshavare

SF

Fördelning mellan årskurser av timmar för

9 kap. 4 §

ämnen, ämnesgrupper, språkval och elevens val

SF

Urval av ämnen som elevens val

9 kap. 8 §

Rektor

vårdnadshavare
Rektor

Rektor

SF

2.2.6 Grundsärskolan
U:64

Beslut om överenskommelse med annan

11 kap. 24-27

kommun om skolgång i den kommunen

§§ SL

Frågan prövas på begäran av barnets

Rektor
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U:65
U:66
U:67

Beslut om mottagande av elev från annan

11 kap. 24-27

kommun

§§ SL

Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående

11 kap. 38 §

skola

SL

Datum för terminernas början och slut

3 kap. 3 §

Rektor
Rektor
Förvaltningschef

SF

U:68
U:69
U:70

Beslut om mottagande av barn, bosatta i

4 kap. 2 §

utlandet hos sina vårdnadshavare

SF

Fördelning mellan årskurserna av antal timmar

10 kap, 2-4

för ämnen, ämnesområden och elevens val

§§ SF

Urval av ämnen som elevens val

10 kap. 5 §

Rektor

Frågan prövas på begäran av barnets
vårdnadshavare

Rektor
Rektor

SF

2.2.7 Fritidshem
U:71

Beslut om plats i fritidshem för elev som av

14 kap. 6 §

fysiska, psykiska el. andra skäl behöver särskilt

SL

Rektor

stöd i sin utveckling
U:72

U:73

Beslut om plats i fritidshem enligt regelverk för

Enligt

barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

nämndens

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift

14 kap. 12 §

Förskolechef

riktlinjer
SL

Rektor

Inte skyldiga att erbjuda
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U:74

U:75

Beslut om avstängning från plats på fritidshem

Enligt

på grund av obetalda avgifter

nämndens

Rektor

riktlinjer

Överenskommelse med annan kommun om

Rektor

plats i fritidshem i den kommunen.
U:76

Beslut om att låta annan kommun köpa

Rektor

fritidshemsplats
U:77

Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående

14 kap. 17 §

fritidshem

SL

Individutskott

2.2.8 Gymnasieskolan
U:78

Stöd till inackordering

15 kap. 32 §

Rektor

SL

U:79
U:80
U:81

Beslut om förlängning av preparandutbildning

17 kap. 5 §

till 2 år

2st SL

Beslut om minskning av utbildningens

17 kap. 6 §

omfattning

SL

Prövning om sökande är behörig och ska tas

17 kap. 14 §

emot på programinriktat individuellt val eller

SL

yrkesintroduktion

Rektor
Rektor
Rektor

23
2.2.9 Gymnasiesärskolan
U:82 Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan

18 kap. 5 §

Utvecklingsledare

SL

U:83 Beslut att elev inte tillhör gymnasiesärskolans
målgrupp
U:84 Stöd till inackordering

18 kap. 7 §

Utvecklingsledare

SL
18 kap. 32 §

Rektor

SL

2.2.10 Kommunal vuxenutbildning
U:85

Yttrande över kostnader för utbildning

20 kap. 15 §
och 21 § SL

Rektor
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3. Socialtjänsten
3.1 Allmänt
S:1
Beslut i ärenden som är så brådskande att
nämndens beslut inte kan avvaktas

6 kap.

Ordförande

Om det föreligger ett uttryckligt

36 § KL

bildnings- och

delegationsförbud i lag tar det över

omsorgsnämnden

kommunallagens generella möjligheter till
ordförandebeslut.

3.1.1 Ekonomi, upphandling m.m.
S:2

Beslut att avskriva utestående fordringar upp

Förvaltningschef

till ett halvt basbelopp per gäldenär och år
S:3

Utse beslutsattestanter

Förvaltningschef

Förteckning över beslutsattestanter ska
tillställas ekonomi- och
personalavdelningen

S:4

Fatta tilldelningsbeslut och underteckna avtal

Inom nämndens verksamhetsområde och

vid upphandling av varor, tjänster och

beslutad budget

entreprenader i de fall anbudssumman
a) inte överstiger fem (5) basbelopp

a) Enhetschef

b) inte överstiger tio (10) basbelopp

b)

c) inte överstiger femton (15) basbelopp

Verksamhetschef
c) Förvaltningschef

S:5

Försäljning av lös egendom med
försäljningsvärde upp till tre (3) basbelopp

Förvaltningschef

Inom nämndens verksamhetsområde
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3.1.3 Lex Sarah
S:6

Beslut att avsluta utredning av lex Sarah rapport

S:7

Beslut att anmäla allvarliga missförhållanden

14 kap. 2 §

eller risk för allvarliga missförhållanden i

SoL

kommunens egen verksamhet till Inspektionen

Förvaltningschef
Individutskottet

24 a § LSS

för vård och omsorg (Lex Sarah)

3.1.4 Offentlighet och sekretess – utlämnande av uppgifter m.m.
Anmälan till överförmyndare
S:8
S:9
S:10

Beslut att anmäla till överförmyndare att person

5 kap. 3 §

är i behov av förvaltare eller god man

SoF

Beslut att anmäla till överförmyndare att

5 kap. 3 §

förvaltare eller god man inte längre behövs

SoF

Beslut att anmäla till överförmyndaren om

5 kap. 3 §

förhållanden beträffande förvaltningen av

SoF

Handläggare
Handläggare
Enhetschef IFO

underårigs egendom
S:11

Utlämnande av uppgift på begäran av

17 kap. 1 §

Migrationsverket, Säkerhetspolisen eller

UtL

Enhetschef IFO

26
polismyndigheten, migrationsdomstol eller
migrationsöverdomstol enligt utlänningslagen
S:12

Utlämnande av uppgifter på begäran av

28 § lagen

Regeringen, Migrationsverket, en

om svenskt

migrationsdomstol eller Säkerhetspolisen i
ärenden om svenskt medborgarskap

Enhetschef IFO

medborgarsk
ap

Anmälan till smittskyddsläkare
S:13

Anmälan enligt smittskyddslagen
a) IFO
b) Äldreomsorg, område

6 kap. 12 §

a) Enhetschef IFO

smittskyddsla

b) Medicinskt

gen

funktionsnedsättning

ansvarig
sjuksköterska

Utlämnande av allmän handling
S:14

Beslut att inte lämna ut allmän handling eller

2 kap. 12 §

uppgift ur sådan samt uppställande av förbehåll

TF och 6

i samband med utlämnande av allmän handling
S:15
S:16

kap. 4 §

12 kap. 6 §

till statliga myndigheter i forskningssyfte

SoL

Överklagan av annan myndighets beslut i

2 kap. 15 §

ärende om utlämnande av allmän handling

TF

Överklagas till kammarrätten
Utlämnande av allmänna handlingar är

OSL

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister

Polisanmälan

Förvaltningschef

verkställighet.
Enhetschef IFO
Enhetschef IFO

Gäller endast socialtjänstsekretess
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S:17

Beslut om att polisanmäla samt att inte

10 kap. 2 §

polisanmäla brott som hindrar nämndens

OSL

verksamheten (t.ex. hot, misshandel av tjänsteman &
förstörelse av nämndens egendom)

S:18

12 kap. 10 §
SoL

Beslut om att till polismyndighet lämna uppgift

10 kap. 18 a

Enhetschef IFO,

om enskild som inte fyllt tjugoett år för att

§ OSL

Handläggare inom

förebygga brott
S:19

12 kap. 10 §
SoL
10 kap. 19 §

Enhetschef IFO

uppgift för att förhindra eller avbryta vissa brott

OSL

Handläggare inom

12 kap. 10 §
10 kap. 20 §

Enhetschef IFO

som behövs för omedelbart polisiärt ingripande

OSL

Handläggare inom

av underårig
S:21

SoL

Beslut om att polisanmäla samt att inte

10 kap. 21

polisanmäla brott mot barn

OSL §

Enhetschef IFO

10 kap. 22 §

lämna uppgift som angår misstanke om

OSL

överlåtelse av narkotika eller dopningsmedel
eller icke ringa fall av olovlig försäljning eller
anskaffning av alkoholdrycker till underårig

12 kap. 10 §
SoL

Gäller endast socialtjänstsekretess och brott
mot liv och hälsa, misshandelsbrott, brott

12 kap. 10 §

Beslut om att till åklagar- eller polismyndighet

Gäller endast socialtjänstsekretess

socialjouren

mot liv och frid, olaga frihetsberövande,

SoL

S:22

Gäller endast socialtjänstsekretess

socialjouren

Beslut om att till polismyndighet lämna uppgift

12 kap. 10 §

Gäller endast socialtjänstsekretess

socialjouren

Beslut om att till polismyndigheten lämna

SoL

S:20

Förvaltningschef

olaga tvång, sexualbrott, könsstympning
Enhetschef IFO

Gäller endast socialtjänstsekretess
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S:23

Beslut om att till åklagar- eller polismyndighet

10 kap. 23 §

lämna uppgift som angår misstanke om vissa

OSL 12 kap.

grövre brott

Enhetschef IFO

Gäller endast socialtjänstsekretess och brott
för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff

10 SoL

än fängelse i ett år eller försök till brott för
vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än
fängelse i två år

S:24

Beslut om att polisanmäla bidragsbrott

6§

Enhetschef IFO

bidragslagen

3.1.5 Ombud och offentligt biträde
S:25

Utse ombud att föra nämndens talan i mål och

10 kap. 2 §

ärenden vid allmän domstol eller

SoL

förvaltningsdomstol

Enhetschef IFO

6 kap. 15 a
FB

S:26

Avvisande av ombud eller biträde

9 § FL

Enhetschef IFO

S:27

Ansöka om och yttra sig i ärenden om offentligt

3 § lagen

Enhetschef IFO

biträde och yttra sig över kostnadsräkning

om offentligt,
7§
förordning
om offentligt
biträde

29
3.1.6 Personalärenden5
S:28

Beslut om att medarbetare får ha kvar sin

Förvaltningschef

anställning efter uppnådd pensionsålder samt

Får ej vidaredelegeras. Samråd med
personalchef innan beslut.

medgivande av anställning av ålderspensionär
S:29

Förbud mot medarbetares bisyssla

Förvaltningschef

Får ej vidaredelegeras. Samråd med
personalchef innan beslut.

S:30

Disciplinåtgärd i form av skriftlig varning

Förvaltningschef

respektive avstängning med eller utan

Får ej vidaredelegeras. Samråd med
personalchef innan beslut.

löneförmåner
S:31

Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist

Förvaltningschef

eller personliga skäl
S:32

Beslut om avskedande

Får ej vidaredelegeras. Samråd med
personalchef innan beslut.

Förvaltningschef

Får ej vidaredelegeras. Samråd med
personalchef innan beslut.

S:33

Överenskommelse om avgångsvederlag

Förvaltningschef

motsvarande lön upp till 12 månader6
S:34

Särskild avtalspension

Får ej vidaredelegeras. Samråd med
personalchef innan beslut.

Förvaltningschef

Får ej vidaredelegeras. Samråd med
personalchef innan beslut.

S:35

5

Beslut om omplacering inom förvaltningen

Förvaltningschef

Anställa personal (förutom KC och FC), besluta om förkortad uppsägningstid, förhandla om avvikelse från ATL, besluta om vikarie för avdelnings-/enhetschef,

besluta om anställds ledighet, besluta om anställds deltagande i kompetensutveckling, förhandling vid felaktigt utbetald lön, avgångsförmåner enligt AGF-KL och
liknande åtgärder betraktas som verkställighet
6

Vid avgångsvederlag motsvarande lön överstigande 12 månader beslutar KC
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3.1.7 Yttranden m.m.
S:36

Avge yttranden till statliga,

Förvaltningschef

landstingskommunala eller primärkommunala
myndigheter, annan organisation eller enskild i
ärenden som ej är av principiell beskaffenhet
eller annan större vikt
S:37

Yttrande till tillsynsmyndighet

S:38

Yttrande till rätten om förordnade av en viss

11 kap. 16 §

person som god man.

FB

Yttrande till allmän domstol då den som begått

31 kap. 2 §

brottslig gärning kan bli föremål för vård enligt

BrB

S:39

Individutskottet
Handläggare
Handläggare

LVM
S:40

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg

Individutskottet

om allvarliga missförhållanden i enskild
tillståndspliktig verksamhet
S:41

Avge yttrande i hälso- och sjukvårdsärenden på

Medicinskt

förfrågan från Inspektionen för vård och omsorg

ansvarig

och hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

sjuksköterska
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S:42

Yttrande till rätten angående namnbyte

45-46 §§

Handläggare

namnlagen

S:43

S:44

Yttrande till passmyndigheten vid utfärdande av 3 §
pass till underårig

passförord-

Yttrande i körkortsärenden

3 kap. 8 §

Handläggare

ningen

Handläggare

och 5 kap. 2
§ körkortsförordningen

S:45

Yttrande och besvär i ärenden som rör

40 § folk-

folkbokföringen

bokförings-

S:46

Lämna upplysningar i vapenärenden

S:47

Yttrande till åklagarmyndighet vid prövning av
frågan om åtalsunderlåtelse

Handläggare

lagen

Handläggare
11 § LUL

Enhetschef IFO
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S:48

Yttrande till åklagarmyndigheten med

31 och 33

anledning av eventuell utredning beträffande

§§ LUL

Enhetschef IFO

misstänkt under 15 år
S:49

Lämna upplysningar och förslag på åtgärder till

6 § lagen

åklagare, domstol eller frivårdsmyndighet

om särskild

Enhetschef IFO

personutredn
ing i brottmål

S:50

Underrätta åklagarmyndighet att det finns

12 kap. 8 §

förutsättningar för åtgärd enligt 30 b LUL eller

SoL

Handläggare

32 kap. 4 § BrB
S:51

Dödsboanmälan m.m.

S:52

Dödsboanmälan till skatteverket

20 kap. 8 a §

Handläggare

ÄB

S:53

Beslut om att anordna gravsättning

5 kap. 2 §

Enhetschef IFO

BegravL

Ej verkställda beslut
S:54

Avge rapport till Inspektionen för vård och

16 kap. 6 f- 6

omsorg, kommunfullmäktige och till

h §§ SoL

kommunrevisionen vad gäller ej verkställda
beslut
S:55

Förvaltningschef

28 f – 28 h
§§ LSS

Avge yttrande till Inspektionen för vård och

Socialt ansvarig

omsorg och domstol vid hot om

samordnare

sanktionsavgifter på grund av ej verkställda
beslut
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3.1.8 Överklagan
S:56

Avvisa överklaganden som inkommit för sent

24 § FL

Enhetschef

S:57

Omprövning av beslut:

27 § FL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

S:58

Överklagande och yrkande om inhibition när

6 kap. 33-34

domstol har ändrat nämndens beslut samt

§§ KL, 10

avgivande av yttrande
a) beslut fattat av tjänsteman

kap. 1-2 §§
SoL och 27
§ LSS

b) beslut fattat av utskott
S:59

b) Individutskottet

Överklagande och yrkande om inhibition när

22 FL

Inspektionen för vård och omsorg har beslutat

2 a kap. 11

om överflyttning av ärende till Bollebygds

a) Förvaltningschef
Individutskottet

SoL

kommun
S:60

Avge yttrande med anledning av

Delegat i

Det överklagade beslutet ska vara fattat på

laglighetsprövning av beslut

ursprungsärendet.

delegation.

3.2 Föräldrabalken
3.2.1 Fastställande av föräldraskap
S:61

Godkännande av faderskapsbekräftelse

1 kap. 4 §

Handläggare

FB

S:62

Godkännande av föräldraskapsbekräftelse

1 kap. 4 och
9 §§ FB

Handläggare
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S:63
S:64
S:65

Beslut om att inleda utredning för att kunna

2 kap. 1 §

fastställa faderskap

FB

Beslut om att återuppta nedlagd

2 kap. 1 §

faderskapsutredning

FB

Beslut om blodundersökning

2 kap. 6 §

Enhetschef IFO
Enhetschef IFO
Handläggare

FB

Beslut om att inleda utredning om någon annan

2 kap. 9 §

man än den som är gift med barnets moder kan

FB

Enhetschef IFO

vara förälder till barnet
S:66

Beslut om att väcka och föra talan i mål om

3 kap. 5-6

fastställande om faderskap

§§ FB

Enhetschef IFO

3.2.2 Vårdnad, boende och umgänge
S:67

S:68

S:69

Godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende

6 kap. 6, 14

och umgänge

a, 15 a, 17 a

Beslut att inte godkänna föräldrars avtal om

6 kap. 6, 14

vårdnad, boende och umgänge

a, 15 a, 17 a

Beslut om att väcka talan om umgänge mellan

6 kap. 15 a §

Individutskottet

Utse person att medverka vid umgänge

6 kap. 15c §

Handläggare

(umgängesstöd)

3 st FB

Handläggare

§ FB

Individutskottet

§ FB

ett barn och någon annan än en förälder
S:70
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S:71
S:72
S:73

Beslut att utse utredare i mål och ärenden om

6 kap 19 §

vårdnad, boende eller umgänge

FB

Godkännande av avtal om att underhållsbidrag

7 kap. 7 §

ska utbetalas för längre perioder än tre månader

FB

Framställan om målsägarbiträde i fråga om

5 kap. 2 §

vårdnad eller förmyndarskap för underårig

SoF

Enhetschef IFO
Handläggare

Ej engångbelopp.

Enhetschef IFO

3.2.3 Beslut om åtgärd mot en vårdnadshavares vilja
S:74

Beslut om medgivande till vård och sociala

6 kap. 13 a §

insatser (när samtycke endast föreligger från

FB

Individutskottet

OBS delegationsförbud 10 kap. 5 § SoL

Handläggare

Beslut om personkretstillhörighet fattas inte

den ena av barnets två vårdnadshavare)
3.3 Beslut gällande personer med funktionshinder enligt LSS
3.3.1 Utredning och beslut om insats
S:75

Beslut om personkretstillhörighet.

1 och 7 §§
LSS

särskilt utan är den del av beslut enligt LSS
9§

S:76

Beslut om insats i form av personlig assistans

9 § p.2 LSS

eller ekonomisk ersättning till sådan

S:77

a) upp till 20 tim/vecka

a) Handläggare

b) över 20 tim/vecka

b) Enhetschef IFO

Beslut om insats i form av ledsagarservice

9 § p.3 LSS

Handläggare
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S:78

Beslut om insats i form av biträde av

9 § p.4 LSS

Handläggare

9 § p.5 LSS

Handläggare

9 § p.6 LSS

Handläggare

9 § p.7 LSS

Handläggare

9 § p.8 LSS

Enhetschef IFO

kontaktperson
S:79

Beslut om insats i form av avlösarservice i
hemmet

S:80

Beslut om insats i form av korttidsvistelse
utanför det egna hemmet

S:81

Beslut om insats i form av korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år utanför det egna
hemmet i anslutning till skoldagen samt under
lov

S:82

Beslut om insats i form av boende i familjehem
eller bostad med särskild service för barn och
ungdomar som behöver bo utanför
familjehemmet

S:83

Beslut om insats i form av boende i bostad med

9 § p.9 LSS

särskild service för vuxna eller annat särskilt
anpassat boende för vuxna
a) inom kommunen

a) Enhetschef IFO

b) köpa plats i annan kommun

b) Individutskottet
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S:84

Beslut om insats i form av daglig verksamhet

9 § p.10 LSS

för personer i yrkesverksam ålder som saknar
förvärvsarbete och inte utbildar sig.

S:85

a) inom kommunen

a) Handläggare

b) köpa plats i annan kommun

b) Individutskottet

Beslut om att anmäla behov av

15 § LSS

Handläggare

16 § LSS

Handläggare

16 § LSS

Handläggare

9 d § LSS

Enhetschef IFO

11 § LSS

Enhetschef IFO

12 § LSS

Enhetschef IFO

assistansersättning till Försäkringskassan
S:86

Beslut om förhandsbesked om rätten till
insatser enligt LSS för person som inte är
bosatt i kommunen eller där annan kommun är
placeringskommun

S:87

Beslut om akuta insatser i enlighet med LSS för
enskild på tillfälligt besök i kommunen

3.3.2 Ersättningar och avgifter
S:88

Beslut om avslag vid begäran om ekonomisk
ersättning för assistans som avses i LSS 9d §

S:89

Beslut om att utbetala assistansersättning till
annan person än den som är berättigad till
insatsen

S:90

Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktig
eller för hög assistansersättning
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S:91

Beslut om arvodes och kostnadsersättning
till familjehem eller kontaktperson

S:92

a) enligt SKL:s riktlinje

a) Handläggare

b) avvikelse från SKL:s riktlinje

b) Individutskottet

Beslut om avgift från föräldrar vars barn är

20 § LSS

under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem

och LSSF 5

än det egna

§

3.4 Beslut enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
7 § LVM
S:93
Beslut om att inleda utredning
S:94

Beslut om att utredning inte ska inledas eller

Enhetschef IFO

Handläggare

7 § LVM

Handläggare

9 § LVM

Handläggare

11 § LVM

Individutskottet

OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

13 § LVM

Individutskottet

Om IU:s beslut inte kan avvaktas: BONo

att påbörjad utredning ska läggas ner alternativt
övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL
S:95

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare
för undersökningen

S:96

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om
vård enligt LVM

S:97

Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare

eller annan ledamot som nämnden
förordnat
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

S:98

Beslut om att omhändertagande ska upphöra

13 § LVM

Individutskottet
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S:99

Beslut om upphörande av omedelbart

18 b § LVM

Ordförande BON

45 § LVM

Enhetschef IFO

45 § LVM

Enhetschef IFO

omhändertagande och återkallande av ansökan
om vård
S:100

Beslut om att begära polishandräckning för att
föra en missbrukare till läkaren

S:101

S:102

Beslut om att begära polishandräckning för att
föra en missbrukare till ett LVM-hem eller

Handläggare

sjukhus

socialjour

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning

46 § LVM

Enhetschef IFO
Handläggare
socialjour

3.5 Beslut enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
4 § LVU
S:103 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om
Individutskottet
vård enligt LVU
S:104 Beslut om omedelbart omhändertagande av

6 § LVU

Individutskottet

barn eller ungdom under 20 år

Om IU:s beslut inte kan avvaktas: BONo
eller annan ledamot som nämnden
förordnat
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

S:105 Begäran om förlängning av utredningstid hos
förvaltningsrätten

8 § LVU

Enhetschef IFO
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S:106 Beslut om att omedelbart omhändertagande

9 § LVU

enligt LVU 6 § ska upphöra

Ordförande eller
annan ledamot som
nämnden förordnat

S:107 Beslut om hur vården ska ordnas och var den

11 § LVU

Individutskottet

unge ska vistas under vårdtiden

Om IU:s beslut inte kan avvaktas: BONo
eller annan ledamot som nämnden
förordnat
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

S:108 Beslut om att den unge får vistas i det egna

11 § LVU

Individutskottet

hemmet

Om IU:s beslut inte kan avvaktas: BONo
eller annan ledamot som nämnden
förordnat
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

S:109 Övervägande om vård med stöd av LVU 2 §

13 § LVU

Individutskottet

OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

13 § LVU

Individutskottet

OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

14 § LVU

Enhetschef IFO

14 § LVU

Individutskottet

14 § LVU

Individutskottet

fortfarande behövs
S:110 Prövning av om vård med stöd av LVU 3 § ska
upphöra
S:111 Beslut om hur umgänget med föräldrar eller
andra vårdnadshavare ska ordnas när
överenskommelse inte kan nås
S:112 Beslut om att den unges vistelseort inte ska
röjas för förälder eller annan vårdnadshavare
S:113 Övervägande om beslut om umgänge eller
hemlighållande av vistelseort enligt LVU 14 §
2 st p.1 och 2 fortfarande behövs

Övervägs minst var 3 månad av IU
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S:114 Beslut om att vården ska upphöra

21 § LVU

Individutskottet

S:115 Beslut om regelbunden kontakt med särskild

22 § LVU

Individutskottet

OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

22 § LVU

Individutskottet

OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

24 § LVU

Individutskottet

OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

26 § LVU

Individutskottet

OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

27 § LVU

Individutskottet

Om IU:s beslut inte kan avvaktas: BONo

kontaktperson eller behandling i öppna former
S:116 Beslut om att förebyggande insats enligt
22 § LVU ska upphöra
S:117 Ansökan hos förvaltningsrätten om
flyttningsförbud
S:118 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande
behövs
S:119 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

eller annan ledamot som nämnden
förordnat
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

S:120 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud

30 § LVU

Individutskott

31 § LVU

Individutskott

32 § LVU

Handläggare

enligt 27 § LVU ska upphöra
S:121 Beslut om umgänge med förälder eller annan
vårdnadshavare efter flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse
inte kan nås
S:122 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare
samt plats för läkarundersökning
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S:123 Beslut om att begära polishandräckning för att

43 § LVU

Individutskottet

genomföra läkarundersökning

Om IU:s beslut inte kan avvaktas: BONo
eller annan ledamot som nämnden
förordnat
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

S:124 Beslut om att begära polishandräckning för att

43 § LVU

Se särskilt beslut om förordnande
OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU
S:125 Yttranden till allmän förvaltningsdomstol i

Individutskottet

ärenden rörande vård enligt LVU
3.6 Socialtjänstlagen
3.6.1 Allmänt om handläggning
S:126 Beslut om att inleda utredning

11 kap. 1 §

Handläggare

SoL

S:127 Beslut att utredning inte ska inledas eller att
påbörjad utredning ska läggas ner
S:128 Beslut om att verkställd utredning inte ska
föranleda ytterligare åtgärd
S:129 Beslut om förlängning av utredningstiden
utöver fyra månader i ärenden som rör barn och
unga

11 kap. 1 §

Enhetschef IFO

SoL
11 kap. 1 §

Enhetschef IFO

SoL
11 kap. 2 §
SoL

Enhetschef IFO

43
S:130 Beslut om att inleda uppföljning när utredning
avslutas utan insats eller en placering upphör
S:131 Beslut om att behandla inkommen aktualisering
inom pågående utredning

11 kap. 4a

Handläggare

och 4b §§
SoL
11 kap. 1 §

Handläggare

SoL

Överflyttning av ärende
S:132 Beslut om framställning om överflyttning av
ärende till annan kommun samt beslut om att

2 a kap. 10 §

Verksamhetschef

SoL

motta ärende från annan kommun
S:133 Beslut om ansökan om överflyttning av ärende
hos Inspektionen för vård och omsorg

2 a kap. 11 §

Verksamhetschef

SoL

3.6.2 Ekonomiskt bistånd
Försörjningsstöd
S:134 Beslut om försörjningsstöd och övrigt
ekonomiskt bistånd

4 kap. 1-2

Se nämndens riktlinjer för handläggning av

§§ SoL

försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

a) enligt riktlinjer

a) Se riktlinjer

b) utöver riktlinjerna

b) Individutskottet

S:135 Beslut om försörjningsstöd till ungdomar vars
föräldrar är försörjningspliktiga enligt FB
S:136 Utbetalning av förmedlingsmedel

4 kap. 1 §

Enhetschef IFO

SoL
4 kap. 1 §
SoL

Handläggare

för livsföring i övrigt
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S:137 Beslut om försörjningsstöd med villkor om
praktik eller kompetenshöjande åtgärder
S.138 Beslut att vägra eller nedsätta fortsatt
försörjningsstöd om den enskilde utan

4 kap. 4 §

Handläggare

SoL

4 kap. 5 §

Handläggare

SoL

godtagbart skäl avböjer att delta i eller uteblir
från praktiken eller kompetenshöjande
verksamheten enligt 4 kap. 4 § SoL
Återkrav
S:139 Beslut om återkrav av ekonomisk hjälp som
lämnats med stöd av SoL 4 kap. 1-2 §§
S:140 Beslut om att efterge återkrav av ekonomisk
hjälp som lämnats med stöd av SoL 4 kap. 1-2

9 kap. 1-2

Handläggare

§§ SoL

9 kap. 4 §

Enhetschef IFO

SoL

§§
S:141 Beslut om att efterge förskott på förmån som
inte beviljats (t.ex. bostadsbidrag,

9 kap. 4 §

Enhetschef IFO

SoL

underhållsstöd, a-kassa)
S:142 Beslut om att hos förvaltningsrätt föra talan om
ersättning gällande återkrav av bistånd som

9 kap 3 §
SoL

Individutskottet

45
getts på felaktig grund och ekonomiskt bistånd
utgetts obehörigen (SoL 9 kap. 1 §)
3.6.3 Övrigt bistånd socialtjänstlagen
Öppna insatser
S:143 Beslut om arbetsrehabilitering där bildningsoch omsorgsnämnden betalar insatsen
S:144 Beslut om bistånd i form av avlösarservice

4 kap. 1 §

Enhetschef IFO

SoL
4 kap. 1 §

Handläggare

SoL

S:145 Beslut om bistånd i form av plats på
dagverksamhet/sysselsättning
S:146 Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet
(hemtjänst/boendestöd)

4 kap. 1 §

Handläggare

SoL
4 kap. 1 §
SoL

a) upp till 120 tim/månad

a) Handläggare

b) över 120 tim/månad

b) Enhetschef IFO

S:147 Beslut om bistånd i form av plats på kollo eller
läger
S:148 Beslut om bistånd i form av kontaktperson

4 kap. 1 §

Handläggare

SoL
4 kap. 1 §

Handläggare

SoL

S:149 Beslut om förordnande och entledigande av

Handläggare

kontaktperson/-familj
S:150 Beslut om bistånd i form av korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år utanför det egna

4 kap. 1 §
SoL

Handläggare
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hemmet i anslutning till skoldagen samt under
lov
S:151 Beslut om bistånd i form av ledsagare

4 kap. 1 §

Handläggare

SoL

S:152 Beslut bistånd i form av om trygghetslarm

4 kap. 1 §

Handläggare

SoL

S:153 Beslut om bistånd i form av öppenvård
a) nämndens öppenvård

4 kap. 1 §
1st SoL

b) extern öppenvård
S:154 Beslut om bistånd i form av öppna insatser för
barn som har fyllt 15 år utan vårdnadshavarens
samtycke

S:155 Beslut om bistånd i form av närståendestöd

a) Handläggare
b) Enhetschef IFO

4 kap. 1 §

Enhetschef IFO

och
3 kap. 6a §
SoL
4 kap. 2 §

Handläggare

SoL

Heldygns insatser
S:156 Beslut om bistånd i form av vård i familjehem:
a) upp till 3 månader

4 kap. 1 §
SoL

b) över 3 månader
S:157 Beslut om bistånd i form av vård hem för vård
och boende (HVB):

a) Enhetschef IFO
b) Individutskottet

4 kap. 1 §
SoL

a) upp till 3 månader

a) Enhetschef IFO

b) över 3 månader

b) Individutskottet

47
S:158 Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj

4 kap. 1 §

Handläggare

SoL

S:159 Beslut om bistånd i form av
korttidsplats/korttidsvistelse
S:160 Beslut om bistånd till barn och ungdom i form
av placering i jourhem eller annat tillfälligt
boende under en period av:

4 kap. 1 §

Handläggare

SoL
4 kap. 1 §
och 6 kap. 6
§ SoL

a) upp till 4 månader

a) Enhetschef IFO

b) över 4 månader

b) Individutskottet

S:161 Beslut om bistånd i form av referensboende för

4 kap. 1 §
SoL

vuxna
a) upp till 4 månader

a) Enhetschef IFO
b) Individutskottet

b) över 4 månader
S:162 Beslut om bistånd i form av socialt kontrakt

4 kap. 1 §

Enhetschef IFO

SoL

S:163 Beslut om bistånd i form av vård i stödboende
för barn och unga i åldern 16-20 år

4 kap. 1 §
SoL

a) upp till 4 månader

a) Enhetschef IFO

b) över 4 månader

b) Individutskottet

S:164 Beslut om bistånd i form av särskilt boende
a) i kommunens regi om sökande är under
90 år

4 kap. 1 §
SoL

a) Handläggare
b) Individutskottet
c) Individutskottet
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b) i kommunens regi om sökande är över 90
år
c) i annans regi
S:165 Beslut om bistånd i form av tillfälligt boende för
vuxna.

4 kap. 1 §
SoL

a) Upp till 2 veckor

a) Handläggare

b) Upp till 4 månader

b) Enhetschef IFO

c) Över 4 månader

c) Individutskottet

S:166 Beslut om utrustningsbidrag i samband med
placering

4 kap. 1 §
SoL

a) enligt riktlinjer

a) Handläggare
b) Enhetschef IFO

b) avvikelser från riktlinjer
S:167 Beslut om bistånd i form av elevassistent i
samband med placering
S:168 Beslut om bistånd i form av resor i samband
med placering
S:169 Beslut om bistånd utöver vad som följer av 4
kap. 1 § SoL om det finns skäl för det
S:170 Beslut om medgivande att barn tas emot för
stadigvarande vård och fostran i enskilt hem
som inte tillhör någon av den underåriges
föräldrar eller annan vårdnadshavare

4 kap. 1 §

Enhetschef IFO

SoL
4 kap. 1 §

Handläggare

SoL

4 kap. 2 §

Enhetschef IFO

SoL
6 kap. 6 §
SoL

Individutskottet

OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL
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S:171 Beslut om medgivande att barn tas emot i
sådant enskilt hem som vid upprepade tillfällen

6 kap. 6 §

Individutskottet

OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

Individutskottet

OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

SoL

tar emot barn för tillfällig vård och fostran
(jourhem)
S:172 Övervägande om att vård i annat hem än det
egna fortfarande behövs

6 kap. 8 §
SoL

Ersättningar, avgifter m.m.
S:173 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
familjehem och kontaktperson/-familj

4 kap. 1-2
§§ SoL

a) enligt SKL:s riktlinjer

a) Handläggare

b) avvikelser från SKL:s riktlinjer

b) Individutskottet

S:174 Beslut om aktivitetsbidrag i samband med
beslut om kontaktperson/-familj

4 kap. 1 §

Handläggare

SoL

S:175 Beslut om ersättning för kostnader för

Enhetschef IFO

utbildning av familjehem eller kontaktperson.
S:176 Beslut om ersättning från föräldrar vars barn är
under 18 år och får vård i ett annat hem än det
egna.

8 kap. 1 §
och SoF 6
kap. 2-4 §§
SoF 43 - 44
§§

S:177 Beslut om ersättning för uppehälle (egenavgift)
när bistånd ges till vuxna i form av plats i HVBhem eller familjehem

8 kap. 1 §
SoL

Handläggare

50
S:178 Beslut om avgift, avgiftsbefrielse/nedsättning
av avgift för hjälp och service
S:179 Beslut om förhöjt förbehållsbelopp

8 kap. 2 §

Handläggare

SoL
8 kap. 7 §

Enhetschef IFO

SoL

Gäller vid återbetalning av hyra på grund av
dubbla boendekostnader vid flytt till särskilt
boende.

S:180 Framställning till CSN om ändring av
betalningsmottagare för studiestöd när barn är
placerat utom hemmet

2 kap. 33 §

Handläggare

Studiestödsförordningen

S:181 Beslut om ersättning för skador som barnet

Enhetschef IFO

vållar familjehemmet och som inte täcks av
familjens
hemförsäkring eller kommunens
ansvarsförsäkring.
S:182 Beslut om ersättning till särskilt förordnad
vårdnadshavare som tidigare varit

6 kap. 11 §

Enhetschef IFO

SoL

familjehemsförälder.
S:183 Beslut om ersättning för uppehälle (egenavgift)
när bistånd ges till vuxna i form av plats i HVB-

8 kap. 1 §

Handläggare

SoL

hem eller familjehem
S:184 Beslut om att efterge egenavgift eller annan
avgift i samband med vård och behandling.
3.6.4 Adoption

9 kap. 4 §
SoL

Enhetschef IFO
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S:185 Medgivande att ett barn tas emot för adoption.

6 kap. 12 §

Individutskottet

OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

Individutskottet

OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL

SoL

S:186 Återkallande medgivande att ett barn tas emot
för adoption
S:187 Beslut om adoptionsförfarande får fortsätta, då
barn föreslagits för adoption

6 kap. 13 §
SoL

6 kap. 14 §

OBS delegationsförbud 10 kap. 4 § SoL gällande

SoL

punkt b)

a) vid samtyckande

a) Handläggare

b) ej samtycke

b)Individutskottet
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4. Hälso- och sjukvård.
4.1 Lex Maria
H:1
Beslut om anmälan till Inspektionen för vård
och omsorg av händelser som medfört eller
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada

3 kap. 5 §

Medicinskt

PSL

ansvarig
sjuksköterska
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5. Kultur och fritid, måltidsverksamhet m.m.
5.1 Allmänt
K:1
Beslut i ärenden som är så brådskande att
nämndens beslut inte kan avvaktas

6 kap.

Ordförande BON

36 § KL

Om det föreligger ett uttryckligt
delegationsförbud i lag tar det över
kommunallagens generella möjligheter till
ordförandebeslut.

5.1.1 Ekonomi, upphandling m.m.
K:2

Beslut att avskriva utestående fordringar upp

Förvaltningschef

till ett halvt basbelopp per gäldenär och år
K:3

Utse beslutsattestanter

Förvaltningschef

Förteckning över beslutsattestanter ska
tillställas ekonomi- och
personalavdelningen

K:4

Fatta tilldelningsbeslut och underteckna avtal

Inom nämndens verksamhetsområde och

vid upphandling av varor, tjänster och

beslutad budget

entreprenader i de fall anbudssumman
a) inte överstiger fem (5) basbelopp

a) Enhetschef

b) inte överstiger tio (10) basbelopp

b)

inte överstiger femton (15) basbelopp

Verksamhetschef
c) Förvaltningschef

K:5

Försäljning av lös egendom med
försäljningsvärde upp till tre (3) basbelopp

Förvaltningschef

Inom nämndens verksamhetsområde
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5.1.2 Offentlighet och sekretess – utlämnande av uppgifter m.m.
K:6

Beslut att inte lämna ut allmän handling eller

2 kap. 12 §

uppgift år sådan samt uppställande av förbehåll

TF och 6

i samband med utlämnande av allmän handling
K:7
K:8

kap. 4 §

2 kap. 15 §

ärende om utlämnande av allmän handling

TF

Beslut om att polisanmälan samt att inte

10 kap. 2 §

polisanmäla brott som hindrar nämndens

OSL

förstörelse av nämndens egendom)

verkställighet.
Enhetschef
Förvaltningschef

12 kap. 10 §
SoL

5.1.3 Ombud
K:9

Föra nämndens talan eller utse och ge fullmakt

Enhetschef

till ombud att föra nämndens inför domstol och
andra myndigheter samt vid förrättningar av
olika slag.
K:10

Avvisande av ombud eller biträde

9 § FL

Överklagas till kammarrätten
Utlämnande av allmänna handlingar är

OSL

Överklagan av annan myndighets beslut i

verksamhet (t.ex. hot, misshandel av tjänsteman &

Förvaltningschef

Enhetschef
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5.1.4 Personalärenden7
K:11

Beslut om att medarbetare får ha kvar sin

Förvaltningschef

anställning efter uppnådd pensionsålder samt

Får ej vidaredelegeras. Samråd med
personalchef innan beslut.

medgivande av anställning av ålderspensionär
K:12

Förbud mot medarbetares bisyssla

Förvaltningschef

Får ej vidaredelegeras. Samråd med
personalchef innan beslut.

K:13

Disciplinåtgärd i form av skriftlig varning

Förvaltningschef

respektive avstängning med eller utan

Får ej vidaredelegeras. Samråd med
personalchef innan beslut.

löneförmåner
K:14

Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist

Förvaltningschef

eller personliga skäl
K:15

Beslut om avskedande

Får ej vidaredelegeras. Samråd med
personalchef innan beslut.

Förvaltningschef

Får ej vidaredelegeras. Samråd med
personalchef innan beslut.

K:16

Överenskommelse om avgångsvederlag

Förvaltningschef

motsvarande lön upp till 12 månader8
K:17

Särskild avtalspension

Får ej vidaredelegeras. Samråd med
personalchef innan beslut.

Förvaltningschef

Får ej vidaredelegeras. Samråd med
personalchef innan beslut.

K:18

7

Beslut om omplacering inom förvaltningen

Förvaltningschef

Anställa personal (förutom KC och FC), besluta om förkortad uppsägningstid, förhandla om avvikelse från ATL, besluta om vikarie för avdelnings-/enhetschef,

besluta om anställds ledighet, besluta om anställds deltagande i kompetensutveckling, förhandling vid felaktigt utbetald lön, avgångsförmåner enligt AGF-KL och
liknande åtgärder betraktas som verkställighet
8

Vid avgångsvederlag motsvarande lön överstigande 12 månader beslutar KC
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5.1.5 Yttranden m.m.
K:19

Avge yttranden till statliga,

Förvaltningschef

landstingskommunala eller primärkommunala
myndigheter, annan organisation eller enskild i
ärenden som ej är av principiell beskaffenhet
eller annan större vikt

5.1.6 Överklagan
K:20

Avvisa överklaganden som inkommit för sent

24 § FL

Enhetschef

K:21

Omprövning av beslut:

27 § FL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

K:22

Överklagande och yrkande om inhibition när

6 kap. 33-34

domstol har ändrat nämndens beslut samt

§§ KL, 10

avgivande av yttrande
a) beslut fattat av tjänsteman
b) beslut fattat av utskott
K:23

kap. 1-2 §§
SoL och 27
§ LSS

a) Förvaltningschef
b) Individutskott

Avge yttrande med anledning av

Delegat i

Delegat i ursprungsärendet. Det

laglighetsprövning av beslut

ursprungsärendet.

överklagade beslutet ska vara fattat på
delegation.
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5.2 Stöd till föreningsliv och lotteritillstånd
K:24 Bidrag till kultur- eller fritidsarrangemang

Enhetschef

överstigande 10 000 men understigande
30 0009
K:25

Beslut om föreningsbidrag

K:26

Beslut om registrering och tillstånd

Enhetschef
Lotterilag
(1982:1011)

9

Bidrag understigande 10 tkr betraktas som verkställighet

Enhetschef

