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Delegation av beslutanderätt inom nämnd
(6 kap 37-39 §§, 7 kap 5-7 §§ kommunallagen)

Vad innebär delegation?
Delegation enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten).
Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndens beslut och kan
överklagas genom laglighetsprövning.
Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan naturligtvis återkalla delegationsuppdraget. Nämnden
kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet
och fatta beslut.
Nämnden har redovisningsansvaret men delegaten har det juridiska ansvaret (t ex tjänstefel, skadestånd).

Förutsättningar för nämndens delegationsrätt
Delegation inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente eller i
ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst verksamhetsområde eller besluta i vissa
ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegation av denna beslutanderätt. Nämnden lämnar delegationsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en delegationsordning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater.
Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten skall delegeras. Räckvidden
för en nämnds delegationsbefogenhet framgår av 6 kap 38 § KL (se nedan) som anger vilka ärendetyper
som inte får delegeras.

Vad man kan delegera
Nämndens delegationsrätt – delegationsförbud (6 kap 38 § KL)
Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
4. ärende som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av
större vikt är förbehållna nämnden. Oftast handlar det om ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och ofta där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar gräns för vad som är delegerbart el-
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ler inte delegerbart finns inte. Man får se på hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation.
Förutom de generella undantagen från delegation ovan innehåller en del specialförfattningar, t ex socialtjänstlagen, också uttryckliga delegationsförbud.

Delegation och ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delegationsordning skall m a o
endast upptas beslut i kommunallagens mening.
Gränsen mellan beslut som kräver delegation och ren verkställighet går inte att dra med exakthet.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl a av att det finns utrymme för alternativa lösningar och
att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut
överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Men man kan inte endast gå på överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i kommunallagens mening eftersom t ex yttranden normalt inte kan överklagas men ofta innehåller självständiga bedömningar och fodrar delegation för
att kunna föras över från nämnd till annan.
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig här
om ”mekanisk verkställighet”, t ex avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av daghemsplats efter en klar turordning. Beslut av rent förberedande eller verkställande art kan inte överklagas (jmf
13 kap 2 § 2 p KL). Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning – eller
förvaltningsbesvär - finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som
felaktigt, nämligen genom rättslig prövning vid allmän domstol, anhållan om en JO-granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet.

Delegation av rätt att överklaga
Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är delegerbart. Ett bemyndigande skall vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda får delegationen
inte omfatta ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Beslut utan delegationsuppdrag
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegationsuppdrag kan ett sådant beslut inte överklagas
genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens mening. Kommunen
kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall även driva ärendet via allmän domstol.

Vem kan man delegera till? (6 kap 37 § KL)
En nämnd kan lämna delegationsuppdrag till
- ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden
- en ledamot eller ersättare i nämnden
- en anställd hos kommunen
Det är inte tillåtet att lämna delegationsuppdrag till
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-

flera anställda i grupp
till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s k blandad delegation
anställd i kommunalt företag

Det bör också vara klart, genom delegationsordningen eller på annat sätt, vem som går in i en delegats
ställe vid delegatens frånvaro.

Vidaredelegation (7 kap 6 § KL)
Enligt kommunallagen kan en nämnd om den uppdrar till en förvaltningschef inom den egna nämndens
verksamhetsområde att fatta vissa beslut, även medge att förvaltningschefen i sin tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. Detta kallas vidaredelegation. En förutsättning för detta
är att nämnden i ett beslut tillåtit det. Beslut som fattats på grund av vidaredelegation skall anmälas till
förvaltningschefen. Någon uttrycklig skyldighet för förvaltningschefen att anmäla dessa beslut till nämnden
föreligger däremot inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som villkor för delegationen (se nedan
under rubriken ”Allmänna bestämmelser för kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10 ”Vidaredelegation och anmälan”). Vidaredelegation kan endast ske i ett led.

Anmälan av delegationsbeslut (6 kap 40 § KL, 7 kap 8 § KL)
Beslut som fattats med stöd av delegation skall anmälas till nämnden. Nämnden bestämmer själv hur och
när detta skall ske. (se vidare under ”Allmänna bestämmelser”)
Syftet med anmälan är flera. Nämndernas informations- och kontrollbehov skall tillgodoses, dessutom kan
det ha betydelse för beslutets laga kraftvinnande. Ett beslut vinner nämligen laga kraft tre veckor efter att
det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att det protokollförda beslutet justerats. Antingen kan delegaten skriva ett särskilt protokoll över beslutet som anslås eller räknas klagotiden från den dag, då anslag
skedde om justering av protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos nämnden.

Exempel på ren verkställighet
-

Beslut om tidsbegränsad vikariatsanställning upp till 6 månader
Utfärdande av anställningsavtal och intyg
Planering och godkännande av semester samt beviljande av annan ledighet upp till 6 månader
Godkännande av uppsägning på egen begäran
Utbildning, studiebesök, konferensbesök och övriga tjänsteresor med upp till 0,08 prisbasbelopp
Representation och uppvaktning (löpande, vardaglig under 0,06 prisbasbelopp)
Ledigkungörande av tjänst
Lönesättning då av kommunen utfärdade riktlinjer finns
Arbetsmiljöfrågor av löpande karaktär
Debitering och uttagande av avgift enligt taxa och fullföljande av krav
Indrivningsåtgärder enligt lagstiftningen angående summarisk process
Söka och bevaka statsbidrag
Bidragsgivning enligt fastställda normer
Utseende av firmatecknare för kommunen i fråga om postgiro, bank samt postförsändelser av alla
slag (= KS ordförande)
Anskaffning av varor, inventarier, tjänster och entreprenader upp till ½ basbelopp
Försäljning av lös egendom upp till ½ basbelopp
Löpande underhåll och reparationer av kommunens fastigheter (begränsning om upphandling)
Interna lokalupplåtelser
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Upplåtelse av fritidsgårdar, anläggningar och lokaler vid enstaka tillfällen
Förändringar av fritidsgårdar och anläggningars öppethållande samt andra frågor av liknande art
och omfattning som ovan.

Allmänna bestämmelser för kommunstyrelsens delegationsordning
Genom antagande av denna delegationsordning fastställs att inom ovanstående nämnds ansvarsområden
skall gälla nedanstående regler.

1. Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande
Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande inträder förste vice ordföranden och vid förfall för både
ordföranden och förste vice ordföranden inträder andre vice ordföranden, om inte annat anges.

2. Vid förfall för övriga delegater
Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat om inte annat anges. Av delegationsordningen eller av annan förteckning skall klart framgå vem som träder in i viss delegats ställe vid
delegatens frånvaro. Lämpligen förvaras beslut om vidaredelegation och förteckning över olika delegaters
ersättare i en särskild pärm tillsammans med delegationsordningen. Om ordinarie delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har förfall och beslut inte bör dröja skall ärendet avgöras av delegatens chef, om
inget annat anges under respektive punkt.

3. Vidaredelegation
Med stöd av 7 kap 6 § kommunallagen överlåts till Kommundirektören samt verksamhetscheferna att i sin
tur uppdra åt anställd inom kommunen att besluta i stället (vidaredelegation). Förteckning skall upprättas
över vilka anställda som chef vidaredelegerat till.
Anm. I delegationsordningen används beteckningarna och ”personalchefen”, ”ekonomichefen”. Rätten att
vidaredelegera enligt ovan omfattar även dessa.

4. Ärenden av principiell betydelse m m
Delegaten skall överlämna ärendet till kommunstyrelsen om ärendet är av principiell betydelse eller om
andra skäl motiverar att ärendet skall förbehållas kommunstyrelsen.

5. Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och yttranden
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:
a) Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut
b) Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegationsbeslut
samt besluta att ansöka om inhibition.

6. Anmälan av delegationsbeslut
Samtliga beslut som fattats med stöd av delegation – även vidaredelegation – skall anmälas till kommunstyrelsen på sätt som anges nedan.
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7. Registrering av delegationsbeslut
a) Delegater noterar sitt beslut på den blankett eller handling som utgör underlag för beslutet. Saknas handling skall en handling upprättas där beslutet noteras.
b) Av noteringen skall framgå
-

ärendet (vad som beslutats)
beslutsfattare
beslutsdatum
hänvisning till punkt i delegationsordningen

8. Rapportering
Delegat skall månatligen lämna förteckning över de beslut som fattats med stöd av delegation till kommunstyrelsens registrator. Rapporteringen skall avse de beslut som inte redan anmälts till kommunstyrelsen (registrator). Registrator ser till att besluten anmäls i kommunstyrelsen.

9. Registrering i kommunstyrelsens protokoll
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas besluten genom att förteckning över besluten finns tillgängliga vid sammanträdet. Anmälan av beslut antecknas under särskild paragraf i kommunstyrelsens protokoll.

10. Vidaredelegation och anmälan
Ovan, under rubriken ”Vidaredelegation”, har angetts att beslut fattade på vidaredelegation skall anmälas
till chef som vidaredelegerat. Exempel på beslut om vidaredelegation, se bilaga.
Som villkor för vidaredelegation beslutar kommunstyrelsen, dels att chefen skall anmäla till kommunstyrelsen vem som fått beslutanderätten, dels att sådana beslut som fattats med stöd av vidaredelegation förutom anmälan till chef som vidaredelegerat, även skall anmälas till nämnden (registrator).

11. Beslut endast inom ramen för detaljbudget
Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets detaljbudget eller inom
ramen för kostnadskalkyl för visst projekt.
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Delegatbeteckningar
Kdir
SkolC
VoC
SocC
SBC
SocS
EC
EkH
Handläggare
KsAu
KsBu
KsIu
KsTu
KsOu
Ordf KsIu
Vordf KsIu
Ordf KsBu
Vordf KsBu
GrL
Fsam
BarnH

Kommundirektör
Skolchef
Vård- och omsorgschef
Socialtjänstchef
Samhällsbyggnadschef
Socialsekreterare
Enhetschef
Ekonomihandläggare
ANDT-Handläggare
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott
Kommunstyrelsens individutskott
Kommunstyrelsens tekniska utskott
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
Ordförande i KsIu
Vice ordförande i KsIu
Ordförande i KsBu
Vice ordförande i KsBu
Gruppledare
Flyktingsamordnare
Barnomsorgshandläggare

Lagbeteckningar
AB
AFF
AL
BAB
BL
BrB
FB
FML
FL
Fastighetsbildningslagen
Folkbokföringslagen
För (1991:1120)
För (1999:1134)
SkolF
GyF
KL
VuxF
KörkL
Lag (2009:730)
Lag (1998:620)

Allmänna bestämmelser (SKL)
Allmänna föreningen
Alkohollag (2010:1622)
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Begravningslag (1990:1144)
Brottsbalk (1962:700)
Föräldrabalk (1949:381)
Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (1974:358)
Förvaltningslag (2017:900)
Fastighetsbildningslagen (1970:988)
Folkbokföringslagen (1991:481)
Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa
elevresor
Förordning (1994:1134) om belastningsregister
Skolförordning (2011:185)
Gymnasieförordning (2010:2039)
Kommunallag (2017-725)
Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning
Körkortslag (1998:488)
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Lag (1998:620) om belastningsregister
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Lag (1990:52)
Lag (1991:2041)
Lag (1991:1110)
Lag (1996:1620)
Lag (2001:82)
Lag (1996:1620)
Lag (1979:664)
LAS
LGS
Lotterilagen
LOA
LOU
LSS
LUL
LVM
LVU
Namnlagen
OSL
PBL
Körkortslagen
RhjF
RhjL
SFB
SkL
SL
SoF
Smittsskyddslagen
SoL
LTLP
TF
TrafikF
UtlL
ÄB

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål
Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
Lagen om offentligt biträde
Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap
Lagen om offentligt biträde
Passförordningen
Lagen om anställningsskydd (1982:80)
Lagen (1998:814) och förordningen (1998:929) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Lotterilag (1994:1000)
Lagen om offentlig anställning (1994:260)
Lag om offentlig upphandling (SFS 2007:1091)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Lag (2016:1013) om personnamn
Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)
Plan- och bygglag (SFS 2010:900)
Körkortslagen (1998:488)
Rättshjälpsförordning (1997:404)
Rättshjälpslag (1996:1619)
Socialförsäkringsbalk (2010:110)
Skadeståndslag (1972:207)
Skollag (2010:800)
Socialtjänstförordning (2001:937)
(2004:168)
Socialtjänstlag (2001:453)
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105)
Trafikförordning (SFS 1998:1276)
Utlänningslag (2005:716)
Ärvdabalk (1958:637)
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Allmänna ärenden och rättsfrågor
Nr
3.1

Område
Beslut i ärenden så brådskande att
kommunstyrelsens beslut inte kan inväntas

Lagrum
6 kap 39 § KL

3.2

Ändring av beslut och yttrande i
ärenden där ursprungsbeslutet fattats
av ursprungsdelegat
Beslut om rättelse av beslut som blivit fel på grund av förbiseende som
är uppenbart oriktigt (självrättelse)
Prövning av att överklagande skett i
rätt tid och avvisning av överklagande
som kommit in för sent
Beslut om att avge yttrande med anledning av besvär över delegats beslut
Beslut om att anföra besvär över beslut av besvärsmyndighet
Befullmäktigande av ombud att föra
kommunens talan inför domstol och
andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag
Avvisande av ombud

37-39 § § FL

Delegat
Ks ordförande samt
vid förfall för denne
Ks 1:e vice ordförande
Respektive delegat

36 § FL

Respektive delegat

45 § FL

Respektive verksamhetschef

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8
3.9

Anmärkning

Respektive delegat

Respektive delegat
Kommundirektör

14 och 15 § FL

Respektive utskott

Utse företrädare för kommunen vid
förhandling enligt lagen om förhandlingsrätt
3.10 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet, samt
avge yttrande över överklagande av
sådant beslut

KsAu

3.11 Yttranden angående antagande av
hemvärnsmän, samt yttrande i samband med hävande av hemvärnskontrakt

Socialtjänstchef

Kommundirektör,
Kanslichef

Efter samråd med
verksamhetschef.
Beslut om att lämna
ut handling fattas av
den som har handlingen i sin vård om
inte viss befattningshavare enligt
arbetsledning eller
särskilt beslut ska
göra detta
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3.12 Beslut om att ersätta enskild person
för egendomsskada
3.13 Tillstånd att använda kommunens vapen i näringsverksamhet
3.14 Avge yttranden enligt lagen om allmän kameraövervakning (1998:150)
3.15 Beslut i ärenden rörande lotterilagen
(1994:1000)
3.16 Framställning till och yttranden över
remisser från byggnadsnämnden,
MÖS eller lantmäterimyndighet angående fastighetsbildning, byggnadslov,
lokaliseringsärenden mm
3.17 Yttranden eller remissvar av rutinmässig karaktär i egen verksamhet
3.18 Yttrande över remisser av rutinmässig karaktär där politiskt ställningstagande krävs
3.19 Representation och uppvaktning mellan 0,06 och 0,1 basbelopp
3.20 Beslut om deltagande i kurser och
konferenser för förtroendevalda
3.21 Beslut om att teckna avtal med personuppgiftsbiträde

3 kap 2 § SkL

Kommunjurist

Kommundirektör
Ks ordförande
Fritidsansvarig
KsTu

Kommundirektör,
respektive verksamhetschef/stabschef
Respektive utskott

Ks ordförande
Respektive utskott
Respektive verksamhetschef/stabschef
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Ekonomiärenden och upphandling
Nr
4.1

Delegat
Ekonomichef

Anmärkning

Ekonomichef

Enligt finanspolicy
Kf § 116/09

4.3

Område
Lagrum
Upplåning enligt i budget angivna riktlinjer och villkor
Tillfällig upplåning och omplacering av
tidigare upptagna lån
Placering av donationsmedel

4.4

Placering av likvida medel

Ekonomichef

4.5

Utse beslutsattestanter och ersättare
för dessa
Utse beslutsattestanter samtliga ID:n

Respektive verksamhetschef
Kommundirektör

4.7

Utdelning från kommunens donationsfonder/stiftelser

Kommundirektör

4.8

Permutationer eller annan förändring
av fonder (ansökan om)
Upphandling och inköp av varor,
tjänster och entreprenader inom ramen för tilldelade medel. I samband
därmed ingå, ändra, förlänga och säga
upp:
- ramavtal av kommunövergripande
karaktär samt finansiell leasing
- avtal inom respektive verksamhet 1

Ekonomichef

4.2

4.6

4.9

4.10 Försäljning av lös egendom till ett
marknadsvärde av högst 3 basbelopp
4.11 Avskrivning av fordringar inom kommunstyrelsens förvaltningsområde
för belopp upp till 1 basbelopp
4.12 Avskrivning av hyresfordran
4.13 Beslut om ansökan om statliga prestationsersättningar

1

Beslut enligt lagen om valfrihetssystem anses som upphandling

Ekonomichef

Ekonomichef
Respektive verksamhetschef
Respektive verksamhetschef
Respektive verksamhetschef
Fastighetschef
Respektive utskott

Enligt finanspolicy

Förutom ID:n kommundirektör själv
attesterar, dessa
utses av ekonomichef
Om inte annat föreskrivs i fondens
stadgar
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Personalfrågor
Nr
5.1

5.2
5.3

5.4

Område
Anställning och avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked av
kommundirektör
Beslut om lön för kommundirektör

Lagrum

Delegat
KsAu

KsAu

Beslut om att utse tillförordnad kommundirektör under kommundirektörs frånvaro
- för som längst sex veckor
- för längre än sex veckor
Beslut om att utse tillförordnad chef
under chefs frånvaro
- för som längst sex veckor

Kommundirektör
Ks ordförande

Resp chef för sig
själv

- för längre än sex veckor

Närmast överordnad chef
EC/motsvarande

5.5

Avstängning, disciplinpåföljd

§ 10-11AB

5.6

Uppsägning, avsked av personal

7 o 19 § LAS,
§ 33 AB

5.7

Anställning inkl lönesättning

4-6, 6a-f § LAS
§ 4 AB

5.8

Revisionsförhandlingar och övriga
kollektivavtalsförhandlingar

Personalchef (kollektivavtal)

5.9

Besluta om stridsåtgärd

KsAu

5.10 Bisysslor

Anmärkning

7 § LOA
§ 8 AB

Kommundirektör
(stab)
Verksamhetschef
(respektive område)
eller
Personalchef
Respektive chef

5.11 Ersättning utöver avtal

Kommundirektör
(stab)
Verksamhetschef
(respektive område)
Personalchef

5.12 Tjänstledighet
< 6 mån
> 6 mån

Respektive chef
Personalchef

HÖK, Hjo kommuns anvisningar
vid lönerevision, lönepolicy

Även förbud mot
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5.13 Omfattning av den fortlöpande fackliga tiden/år
5.14 Ledighet och förmåner vid fackliga
uppdrag
5.15 Tvisteförhandlingar

FML /LAFF

5.16 Upphörande av anställning på arbetstagares begäran, förkortad uppsägningstid
5.17 Omreglering av tjänst till följd av beviljad sjukersättning

3 § LAS
§ 33-34 AB

Respektive chef

§ 12 AB

Respektive chef

Anvisningar Hjo
kommun

Respektive chef

Pensionsriktlinjer

5.18 Upphörande av anställning, pensionsavgång
5.19 Särskilda pensionslösningar enligt
pensionsreglementet:

FML/AFF/LAFF

Pensionsriktlinjer

- kommundirektör
- verksamhetschefer, stabschefer

- övriga anställda

5.20 Bestämmelser för turordning och företrädesrätt

Respektive verksamhetschef
Respektive chef/personalchef
Personalchef

22-27 § LAS
§ 35 AB

KsAu i samråd med
personalchef
Kommundirektör i
samråd med personalchef
Verksamhetschef i
samråd med personalchef
Personalchef (för
kommunövergripande, annars verksamhetschef eller
personalchef)
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Samhällsbyggnad
Nr

Område

Lagrum

Delegat

L nämnder för
vissa trafikfrågor
6 § Lagen om
kommunal parkeringsövervakning
(SFS 1987:24)

KsTu

Anmärkning

Allmänt
6.1

Funktionen som trafiknämnd

6.2

Förordnande av parkeringsvakt

6.3

Ombud för Hjo kommun vid förrättningar enligt fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen, ledningsrättslagen
och enskilda väglagen

Samhällsbyggnadschef

6.4

Chef gata/park

6.5

Bidrag till vägsamfälligheter och vägföreningar enligt fastställda regler
Beslut i exploateringsfrågor

6.6

Beslut om generellt eldningsförbud

Enligt förordningen om skydd mot
olyckor 7 § (SFS
2003:789)

Chef gata/park

Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef

Ombudet har rätt
att godkänna förrättning och därtill
hörande överenskommelse samt att
ansöka om förrättning enligt ovan
uppräknade lagar

Beslut fattas i samråd med räddningschefen på RÖS eller den som är i
dennes ställe

Fastighetsärenden
6.7

Utarrendering av kommunens mark
för en tid av högst 5 år i sänder samt
uppsägning av arrende avseende
kommunens fastigheter
6.8 Uthyrning av bostäder och lokaler i
kommunens fastigheter såvitt gäller
upplåtelse av rutinmässig karaktär
6.9 Beslut om att ej påkalla prövning hos
hyresnämnden
6.10 Överlåtelse eller upplåtelse till enskild av mark för småhusbebyggelse
till villkor som fastställts av kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadschef

Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef

Förköpslagen upphävd 2010
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6.11 Godkänna fastighetsregleringar utanför detaljplanelagt område till ett
markpris om högst ett basbelopp
6.12 Tillfällig markupplåtelse vid marknad
etc
6.13 Avskrivning av hyresfordran

Samhällsbyggnadschef

6.14 Påkalla och genomföra hyresförhandlingar med hyresgästföreningen
6.15 Beslut om ändringar i mindre omfattning i byggnadsprogram och bygghandling
6.16 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett
visst område som är av betydelse för
friluftslivet
6.17 Beslut att avge yttrande till länsstyrelsen avseende tillstånd att varaktigt
sätta upp tavla, skylt, inskrift eller
därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål utomhus utan tillstånd
6.18 Beslut att avge yttrande till länsstyrelsen avseende medgivande att ha
affisch eller annan tillfällig anordning
utomhus för reklam, propaganda eller liknande ändamål uppsatta mer än
fyra veckor
6.19 Rätt att teckna och omförhandla hyresavtal

Fastighetschef

Chef gata/park
Fastighetschef

Fastighetschef

LGS 5 §

Chef gata/park

LGS 6 o 7 §

Chef gata/park

LGS 9 §

Chef gata/park

Fastighetschef

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter
6.20 Utfärdande av tillfälliga lokala trafikföreskrifter
6.21 Utfärdande av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

10 kap 1 § TrafikF

Chef gata/park

13 kap 8 §
TrafikF

Kommunvägledare
med särskild behörighet och utbildning
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Kultur, turism och fritid
Nr
7.1

Område
Föreningsbidrag enligt
kommunstyrelsens ”Riktlinjer för
föreningsbidrag”

Lagrum

Delegat
Kultur, turismoch fritidschef

Anmärkning
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Näringsliv och handel
Nr
8.1
8.2

Område
Samverkansavtal inom näringsliv och
turism utifrån fastställd marknadsplan
Anta aktivitetsplan utifrån fastställd
marknadsplan

Lagrum

Delegat
Näringslivsstrateg
Näringslivsstrateg

Anmärkning
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Alkohollagen (2010:1622)
Nr

Område

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Ordförande i de fall
som avses i 6 kap 39
§ KL
Ordförande i de fall
som avses i 6 kap 39
§ KL
Ordförande i de fall
som avses i 6 kap 39
§ KL
Beslut dras ut ur
AlkT (gäller samtliga
handläggar-beslut)

Stadigvarande serveringstillstånd
9.1

Allmänheten, slutet sällskap

8 kap 2 § AL

KsBu/Ordf KsBu

9.2

Cateringverksamhet i slutna sällskap

8 kap 4 § AL

KsBu/Ordf KsBu

9.3

Paustillstånd

8 kap 2 § AL

KsBu/Ordf KsBu

9.4

Anmälan om serveringslokal vid catering

8 kap 4 § AL

Handläggare

9.5

Ändringar i tillstånd (tex alkoholdryck, utökad serveringsyta, serveringstid)
Provsmakning vid tillverkning

8 kap 2, 14, 19 §
AL

Handläggare

8 kap 7 § AL

KsBu/Ordf KsBu

Ändringar i ägarförhållande med
samma juridiska person bolagsändring
Servering i gemensamt serveringsutrymme

9 kap 11 § AL

Handläggare

8 kap 14 § AL

Handläggare

9.6

9.7

9.8

Ordförande i de fall
som avses i 6 kap 39
§ KL

Tillfälliga serveringstillstånd
9.9

Servering till allmänheten

8 kap 2 § AL

Handläggare

9.10

Slutna sällskap

8 kap 2 § AL

Handläggare

9.11

Paustillstånd

8 kap 2 § AL

Handläggare

9.12

8 kp 14 § AL

Handläggare

9.13

Servering i gemensamt serveringsutrymme
Provsmakning vid arrangemang

8 kap 6 § AL

Handläggare

9.14

Efter ansökan från konkursbo

9 kap 12 § AL

Handläggare

Ansökan skall behandlas med förtur
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Övrigt
9.15

Beslut att inleda tillsynsärende

9.16
9.17

Beslut att avsluta tillsynsärende utan
åtgärd
Beslut i fråga om erinran

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24
9.25
9.26

9.27

9.28
9.29

9.30
9.31

9 kap 17, 18 §§
AL
9 kap 17, 18 § AL

Handläggare

9 kap 17 § AL

Handläggare

Beslut i fråga om varning

9 kap 17 § AL

KsBu/Ordf KsBu

Beslut om att meddela varning och
förbud till den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl
Beslut om förbud eller inskränkning
av viss försäljning av alkoholdrycker
för visst tillfälle
Beslut om överklagande till förvaltningsrätt

9 kap 19 § AL

KsBu/Ordf KsBu

3 kap 10 § AL

Handläggare

10 kap 1 § AL

KsBu/Ordf KsBu

9 kap 18 § 1p AL

Handläggare

9 kap 18 § 2, 3p
AL

KsBu/Ordf KsBu

45 § FL

Handläggare

8 kap 2 § AL

Handläggare

8 kap 1, 2, 4, 6, 7
§§ AL

Handläggare

20 § 2 st FL

Handläggare

48 § FL

Handläggare

37-39 § FL

KsBu/Ordf KsBu

9 kap 9 § AL

Handläggare

11 kap AL

Handläggare

Beslut om återkallelse av tillstånd på
tillståndshavarens egen begäran eller
upphörande av verksamhet
Beslut om återkallelse av tillstånd

Avvisa överklagan som inkommit
försent
Avskriva ärende om serveringstillstånd när ärendet ej är komplett
Beslut om att avskriva ärende då sökande återtagit ansökan eller då sökanden upphört som rättssubjekt
Beslut om att avvisa ärende då prövning av ärendet i sakfrågan ej kan
göras
Begäran att det överklagade beslutet
tillsvidare inte ska gälla
Ompröva uppenbart oriktigt beslut

Begäran om biträde av polismyndighet
Lämna polis-, åtalsanmälan vid brott
mot alkohollagen

Handläggare

Ordförande i de fall
som avses i 6 kap 36
KL
Ordförande i de fall
som avses i 6 kap 36
KL
Ordförande i de fall
som avses i 6 kap 36
KL
Ordförande i de fall
som avses i 6 kap 36
KL

Ordförande i de fall
som avses i 6 kap 36
KL

Ordförande i de fall
som avses i 6 kap 36
KL
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9.32
9.33

Lämna uppgifter på begäran av tillsynsmyndighet
Inhämta upplysningar och yttrande
från annan myndighet

9 kap 8 § AL

Handläggare

8 § FL

Handläggare

Lag om tobak och liknande produkter
Nr
9.34

9.35

9.36

9.37

9.38
9.39

9.40

9.41

9.42
9.43

Område
Beslut att bevilja eller avslå stadigvarande försäljningstillstånd för
tobaksförsäljning detalj-, distansoch partihandel
Beslut att bevilja eller avslå tillfälligt försäljningstillstånd för tobaksförsäljning detalj-, distansoch partihandel
Beslut i ärende om anmälan av
försäljning av elektroniska
cigaretter eller
påfyllningsbehållare
Beslut i anledning av anmälan om
förändrad verksamhet när
tillståndshavare avlidit eller fått
förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken med uppdrag som
omfattar rörelsen
Anmälan om ändringar i
ägarförhållande med samma
juridiska person
Anmälan om ändring i befintligt
tillstånd

Lagrum
5 kap 3 § LTLP

Delegat
KsBu/Ordf KsBu

5 kap 3 § LTLP

Handläggare

5 kap 15 § LTLP

Handläggare

5 kap 8 §
8 kap 2 § LTLP

Handläggare

5 kap 7 § LTLP

Handläggare

5 kap 8 § LTLP

Handläggare

Beslut om att avskriva ärende då
sökande återtagit ansökan eller då
sökande upphört som rättssubjekt
Beslut om att avvisa ärendet då
prövning av ärendet i sakfråga ej
kan göras
Beslut efter ansökan från konkursbo
Beslut att inleda tillsynsärende

5 kap 3 § LTLP

Handläggare

20 § 2 st FL

Handläggare

5 kap 9 § LTLP

Handläggare

7 kap 3-4 §§ LTLP

Handläggare

Anmärkning
Ordförande i de fall
som avses i 6 kap 36
KL

Anmälan ska ha
kommit in senast två
månader efter
dödsfall eller beslutet
om förvaltar

Ansökan ska behandlas med förtur

9.44

Beslut att meddela föreläggande
eller förbud gällande tobaksvaror
och örtprodukter för rökning
Beslut att återkalla tillstånd som
inte längre nyttjas eller
upphörande av verksamhet
Beslut att återkalla tillstånd för
tobaksförsäljning

7 kap 9 § LTLP

Handläggare

7 kap 10 § 1p
LTLP

Handläggare

7 kap 10 § 2-4p
LTLP

KsBu/Ordf KsBu

9.47

Beslut att meddela varning

7 kap 11 § LTLP

KsBu/Ordf KsBu

9.48

Beslut att meddela föreläggande
eller förbud gällande e-cigaretter
och påfyllningsbehållare
Beslut om att föreläggande eller
förbud enligt 12 och 14 § får förenas med vite
Begäran om upplysningar, handlingar, varuprover och liknande
Begäran om att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen samt göra undersökningar
och medta prov

7 kap 13 § LTLP

Handläggare

7 kap 15 § LTLP

KsBu

7 kap 17 § LTLP

Handläggare

7 kap 18 § LTLP

Handläggare

Beslut att avsluta tillsynsärende
utan åtgärd
Begäran om handräckning från
Polismyndigheten
Beslut om överklagande

7 kap 3-4 § LTLP

Handläggare

7 kap 19 § LTLP

Handläggare

9 kap 1 § LTLP

KsBu/Ordf KsBu

Avvisa överklagande som inkommit försent
Avskriva ärendet om försäljningstillstånd om ärendet ej är komplett
Begäran att det överklagade beslutet tillsvidare inte ska gälla

45 § FL

Handläggare

5 kap 3 § LTLP

Handläggare

48 § FL

Handläggare

37-39 § FL

Handläggare

8 § FL

Handläggare

9.45

9.46

9.49

9.50
9.51

9.52
9.53
9.54

9.55
9.56

9.57

9.58
9.59

Ompröva uppenbart felaktigt beslut
Inhämta upplysningar och yttranden från annan myndighet
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Ordförande i de fall
som avses i 6 kap 36
KL

Ordförande i de fall
som avses i 6 kap 36
KL
Ordförande i de fall
som avses i 6 kap 36
KL
Ordförande i de fall
som avses i 6 kap 36
KL

Ordförande i de fall
som avses i 6 kap 36
KL
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Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Nr
9.60

Område
Nedsättning av avgift

Lagrum
23 § LHRL

Delegat
Socialtjänstchef

9.61

Kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel
Begäran att få de uppgifter och
handlingar som behövs för
kontrollen
Anmälan till Läkemedelsverket av
brister vid försäljning av vissa receptfria läkemedel

20 § LHRL

Handläggare

21 § LHRL

Handläggare

21 § LHRL

Handläggare

Nr
9.64

Område
Yttrande angående automatspel

Lagrum
9 kap 3 § Spellag

Delegat
Handläggare

9.65

Yttrande gällande restaurangkasinospel
Yttrande angående värdeautomatspel

9 kap 2 § Spellag

Handläggare

5 kap 7 § Spellag

Handläggare

9.62

9.63

Anmärkning

Spel

9.66

Anmärkning
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Socialtjänst
Nr

Område

Lagrum

Delegat

Anmärkning

SocS/Handl

Exempel på kostnader utöver riksnorm:
boendekostnad, hushållsel, hemförsäkring

Ekonomiskt bistånd
10.1

Beslut om försörjningsstöd upp
till riksnorm och skäliga kostnader utanför riksnormen

4 kap 1 § SoL

10.2

Beslut om bistånd till livsföring i
övrigt
- högst 10 % av basbeloppet
- högst 25 % av basbeloppet
- högst 50 % av basbeloppet
- över 50 % av basbeloppet
Beslut om ekonomiskt bistånd
med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärder
Beslut om att avslå ekonomiskt
bistånd eller nedsättning av fortsatt bistånd
Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 4 kap 1 § SoL
- enligt riktlinjer, högst 10 % av
basbeloppet
- enligt riktlinjer, högst 25 % av
basbeloppet
- enligt riktlinjer, högst 50 % av
basbeloppet
- enligt riktlinjer, över 50 % av
basbeloppet
Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader och utgifter
i omedelbar anslutning till dödsfallet
- begravning max 50 % av basbeloppet (inkl gravsten)
Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 2 § SoL

4 kap 1 § SoL

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

4 kap 4 § SoL

SocS/Handl
EC
Socialtjänstchef
KsIu
SocS/Handl

4 kap 5 § SoL

SocS/Handl

4 kap 2 § SoL
SocS
EC
Socialtjänstchef
KsIu
4 kap 1 § SoL

SocS/Handl
9 kap 1 och 2 §
SoL
9 kap 2 § 2 st SoL

Socialtjänstchef
Socialtjänstchef
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10.9

10.10

10.11

Beslut om att föra talan om er9 kap 3 § SoL
sättning hos förvaltningsrätten
om återkrav
- enligt 9 kap 2 § SoL samt 8 kap
1 § SoL
- enligt 9 kap 1 § SoL
Beslut om eftergift av ersättnings- 9 kap 4 § SoL
skyldighet enligt 8 kap 1 § 9 kap 1
§ och 2 § SoL
Beslut i ärenden om dagersättning LMA 9§
och särskilda bidrag

Socialtjänstchef

Kan endast delegeras
till utskott

KsIu
Socialtjänstchef

SocS/Handl

Placering barn/ungdom/vuxen
10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

Beslut om bistånd åt barn och
ungdom i form av vård (placering/omplacering) i familjehem
Beslut om tillfällig vistelse för
barn och ungdom i jourhem,
akuthem eller familjehem
- högst tre månader
Beslut om bistånd åt barn och
ungdom i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård
och boende
- högst tre månader
- längre än tre månader
Beslut om bistånd åt vuxen i form
av vård
(placering/omplacering) i hem för
vård eller boende eller i familjehem
- högst tre månader
- längre än tre månader
Medgivande att ta emot underårig
för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör
någon av dennes föräldrar eller
annan vårdnadshavare
Övervägande om vård för barn
och ungdom i annat hem än det
egna fortfarande behövs, minst
var 6:e månad

4 kap 1 § SoL

KsIu

4 kap 1 § SoL

EC
4 kap 1 § SoL

EC
KsIu
4 kap 1 § SoL

6 kap 6 § SoL

EC
KsIu
KsIu

6 kap 8 § SoL

KsIu

Får endast delegeras
till utskott

Får endast delegeras
till utskott

28(51)
10.18

10.19

10.20

Beslut om kostnader i samband
med placering/omplacering av
barn och unga i familjehem eller i
hem för vård eller boende
- högst 10 000 kr
- högst 50 % av basbeloppet
Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning)
- enligt riktlinjer
- utöver riktlinjer
Förbud att i sitt hem ta emot
andras underåriga barn

EC
Socialtjänstchef

5 kap 2 § SoL

EC
Socialtjänstchef
Ks

Uppdraget ska regleras genom avtal med
familjehemmet. Se aktuellt cirkulär från
SKL
Delegationsförbud

Kontaktperson/familj
10.21
10.22

10.23

10.24

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/- familj
Beslut om förordnande och entledigande
- av kontaktperson
- av kontaktfamilj
Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj
- enligt lägsta nivå riktlinjer
- utöver riktlinjer
Beslut om att bevilja insats i form
av öppenvård och/eller
kontaktperson/familj till barn
över 15 år då vårdnadshavare
inte samtycker till insatsen

4 kap 1 § SoL
EC
4 kap 1 § SoL
SocS
SocS

3 kap 6 § SoL

EC
Socialtjänstchef
EC

Ersättning från och för enskild
10.25

10.26

Beslut om ersättning från föräldrar vars barn är under 18 år och
får vård i ett annat hem än det
egna
Beslut om ersättning för uppehälle (egen avgift) vid stöd- och
hjälpinsatser av behandlingskaraktär när bistånd ges i form av plats
i hem för vård eller boende i familjehem (vuxna)

8 kap 1 § SoL, 6
kap 2-4 § SoF

SocS

8 kap 1 § SoL, 6
kap 1 § SoF

SocS

Enligt Sveriges kommuners och landstings rekommendationer

29(51)
10.27

10.28

10.29

10.30

10.31

10.32

10.33

Beslut om anmälan till FK om att
nämnden skall uppbära sjukpenning för den som bereds vård i
sådant hem för vård eller boende
eller familjehem enl SoL som ger
vård och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika
Beslut om framställning till FK om
ändring av betalningsmottagare
för allmänt barnbidrag
Beslut om framställning till FK om
ändring av betalningsmottagare
för underhållsbidrag
Beslut om att underrätta FK om
att nämnden ska uppbära ersättning enligt socialförsäkringsbalken
(förskottsanmälan)
Retroaktiv utbetalning av ersättning vid samtidigt beviljat försörjningsstöd
Underrättelse till FK om att barn
med underhållsstöd placerats i familjehem resp återflyttat till vårdnadshavare
Beslut om anmälan till FK om att
nämnden ska uppbära sjukpenning
för den som bereds vård i sådant
hem för vård eller boende eller
familjehem enligt SoL som ger
vård och behandling av beroendeproblematik

106 kap 13 § SFB

SocS

16 kap 18 §, 106
kap § 6-7 SFB

SocS

18 kap 19 § SFB

SocS

9 kap 2 § SoL

SocS/Handl

107 kap 5 § SFB

EC

110 kap 31 § SFB

SocS

110 kap 31 § SFB

SocS

Diverse öppenvårdsinsatser
10.34

Bistånd till förmedlingskonto

4 kap 1 § SoL

Handl

10.35

Bistånd i form av råd och stöd

4 kap 1 § SoL

SocS

10.36

Bistånd till öppenvårdsbehandling
Dialogen
Bistånd i form av träningslägenhet
Borgensförbindelse för hyra av
bostad

4 kap 1 § SoL

SocS

4 kap 1 § SoL
2 kap 6 § Lag
(2009:47) om
vissa kommunala
befogenheter
4 kap 1 § SoL

EC
EC

10.37
10.38

10.39

Beslut om upphörande av biståndsinsats

SocS

30(51)
10.40

Beslut om upphörande av öppenvårdsinsats trots att den enskilde
önskar att insatsen skall fortgå

4 kap 1 § SoL

EC

Utredning
10.41

Beslut om att inleda utredning

11 kap 1 § SoL

SocS

10.42

Beslut om att utredning inte skall
inledas eller att inledd utredning
skall läggas ned
Beslut om att inleda utredning
oavsett den enskildes samtycke

11 kap 1 § SoL

EC

11 kap 2 § SoL

EC

Förlängning av utredningstid i
ärenden som rör barn
Beslut om att utredning inte skall
föranleda åtgärd
Beslut om uppföljning efter genomförd utredning där samtycke
till insats inte finns och LVU inte
är tillämpligt
Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun
Beslut i fråga om mottagande av
ärende från annan kommun
Beslut om ansökan hos IVO om
överflyttning av ärende
Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder

11 kap 2 § SoL

EC

11 kap 1 § SoL

EC

11 kap 4 a § SoL

EC

2a kap 10 § SoL

KsIu

2a kap 10 § SoL

KsIu

2a kap 11§

KsIu

EC

EC

Beslut att ansöka om vård hos
förvaltningsrätt
Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom under 20 år
- i brådskande fall

4 § LVU

KsIu

6 § 1-2 st LVU

KsIu

Begäran om förlängd tid för ansökan om vård

8 § LVU

10.43

10.44
10.45
10.46

10.47

10.48
10.49
10.50

Omfattar även utredning där barn hörs
utan vårdnadshavares
samtycke (11 kap §
10)

Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden
och de nya vårdnadshavarna

Vård enligt LVU
10.51
10.52

10.53

Ordf/vice ordf KsIu
EC

Får endast delegeras
till utskott
Får endast delegeras
till utskott
Kompletterande beslutanderätt

10.54

10.55

10.56

Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU skall
upphöra
- i brådskande fall
Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas
under vårdtiden
- i brådskande fall

9 § 3 st LVU

KsIu

11 § 1 st LVU

Ordf/vice ordf KsIu
KsIu

Beslut om att den unge får vistas i
sitt eget hem under vårdtiden

11 § 2 st LVU

Ordf/vice ordf KsIu

- i brådskande fall
10.57

10.58
10.59
10.60
10.61

10.62

10.63

10.64
10.65
10.66

Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 o
2 st LVU
Övervägande om vård med stöd
av 2 § LVU fortfarande behövs
Omprövning av om vård med
stöd av 3 § LVU skall upphöra
Övervägande om överflyttning av
vårdnad
Beslut om hur rätt till umgänge
med den unge skall utövas
- när överenskommelse inte kan
nås med föräldern eller vårdnadshavaren
- när överenskommelse inte kan
nås med föräldern eller vårdnadshavaren och i avvaktan på
utskottets beslut
Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern
eller vårdnadshavaren
- i avvaktan på utskottets beslut
Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort enl 14 § 2 st 1 och 2
fortfarande behövs (var 3:e mån)
Beslut om att vården skall upphöra
Beslut om kontaktperson, behandling i öppna former
Beslut om att förebyggande insats
enligt 22 § 1 st LVU skall upphöra

KsIu

Ordf/vice ordf KsIu
11 § 4 st LVU
§ 28 SoF

SocS

13 § 1 o 2 st LVU

KsIu

13 § 1 o 3 st LVU

KsIu

13 § 3 s LVU
6 kap 8 § FB

KsIu

14 § 2 st 1 LVU

KsIu

14 § 1o2 st p2
LVU

Ordf/vice ordf KsIu

14 § 2 st 2 LVU

KsIu

14 § 3 st LVU

EC
KsIu

21 § 1 st LVU

KsIu

22 § 1 st LVU

KsIu

22 § 3 st LVU

KsIu

31(51)
Kompletterande beslutanderätt
Se 8.40
Får endast delegeras
till utskott
Kompletterande beslutanderätt
Får endast delegeras
till utskott
Kompletterande beslutanderätt

Får endast delegeras
till utskott
Får endast delegeras
till utskott

Får endast delegeras
till utskott

Får endast delegeras
till utskott
Får endast delegeras
till utskott
Får endast delegeras
till utskott

10.67
10.68

10.69

10.70

10.71

10.72

10.73

10.74

Ansökan hos förvaltningsrätten
om flyttningsförbud
Övervägande om flyttningsförbud
fortfarande behövs
- Beslut om att flyttningsförbud
skall upphöra
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud
- i brådskande fall

24 § LVU

KsIu

26 § 1 st LVU

KsIu

26 § 2 st LVU

KsIu

27 § 1 st LVU
27 § 2 st LVU

KsIu

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud skall upphöra
- i brådskande fall
Beslut om den unges umgänge
med förälder eller andra vårdnadshavare utan/eller efter beslut
om flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås
Beslut om läkarundersökning, att
utse läkare samt plats för läkarundersökningen
Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning
Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om
vård eller omhändertagande med
stöd av LVU
- i brådskande fall

30 § 2 st LVU
30 § 2 st LVU
27 § 2 st LVU
31 § LVU

Ordf/vice ordf KsIu
Ks

32 § 1 st LVU

SocS

43 § 1 st LVU

EC

43 § 2 st LVU

Ordf/vice ordf KsIu

Ordf/vice ordf KsIu

32(51)
Får endast delegeras
till utskott
Får endast delegeras
till utskott
Får endast delegeras
till utskott
Får endast delegeras
till utskott
Kompletterande beslutanderätt

KsIu

Delegationsförbud

EC

Vård av missbrukare enligt LVM
10.75
10.76

10.77
10.78
10.79

Beslut om att inleda utredning
om skäl för tvångsvård
Beslut om att utredning inte skall
inledas eller att påbörjad utredning skall läggas ned alternativt
övergå i en utredning enligt SoL
11:1
Beslut om läkarundersökning,
utse läkare
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVM
Beslut att föranstalta om verkställighet av förvaltningsrättens beslut

7 § LVM

EC

7 § LVM

EC

9 § LVM

SocS

11 § LVM

KsIu

12 och 19 § LVM

SocS

Får endast delegeras
till utskott

10.80

10.81
10.82

10.83

Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare
- i brådskande fall

13 § LVM
13 § 2 st LVM

KsIu

Upphävande av beslut om omedelbart omhändertagande
Beslut om att begära polishandräckning för att föra en
missbrukare till läkarundersökning
Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid
vårdinstitution
- i brådskande fall

18 b § LVM

KsIu

45 § 1 LVM

EC

45 § 2 LVM

Ordf/vice ordf KsIu

Ordf/vice ordf KsIu

33(51)
Får endast delegeras
till utskott
Kompletterande beslutanderätt
Ordförande och vice
Ordf KsIu

EC

Faderskapsärenden
10.84

10.85
10.86

10.87
10.88

10.89
10.90

10.91

Godkännande av faderskapsbekräftelse där parterna är sammanboende och ingen tvekan råder
om faderskapet (protokoll S)
- i övriga fall
Verka för att rättsgenetisk undersökning äger rum
Beslut om att inleda utredning
om fastställande av faderskap när
dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas
Beslut om att återuppta nedlagd
utredning
Beslut om att inleda utredning
om någon annan man än den som
är gift med barnets mor kan vara
far till barnet eller någon av vårdnadshavarna eller mannen begär
det och det kan vara lämpligt
Beslut att väcka och föra talan i
mål om faderskap
Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall betalas för längre
perioder än tre månader
Beslut att lägga ned faderskapsutredning

1 kap 4 § 1 st FB

SocS

1 kap 4 § 2 st FB
2 kap 6 § FB

SocS
SocS

2 kap 1 § FB

EC

2 kap 1 § FB

EC

2 kap 9 § 1 st FB

SocS

3 kap 5 § 2 st o 6
§ 2 st FB
7 kap 7 § 2 st FB

KsIu
SocS

2 kap 7 § FB

Ks

Framställan till tingsrätten

Delegationsförbud

34(51)

Vårdnad/umgänge
10.92

10.93

10.94
10.95

10.96

10.97

10.98

10.99

Lämnande av upplysningar till
tingsrätt i vårdnads-/umgängesmål
samt boende
Lämnande av upplysningar inför
interimistiskt beslut i tingsrätt i
vårdnads-/umgängesmål samt
barns boende
Beslut att utse utredare i vårdnads- och umgängesärenden
Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, umgänge och/eller boende
- ej godkänna avtal
- väcka talan om vårdnadsöverflyttning
- väcka talan i domstol
- ansökan om vårdnadsöverflyttning
Beslut om att tillsätta/entlediga
kontaktperson i umgängesärenden samt beslut om arvode och
omkostnadsersättning enligt riktlinjer
Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare enligt FB
Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av förvaltare inte längre föreligger enligt
FB
Anmälan till domstol om behov
av särskilt förordnad vårdnadshavare då vårdnadshavare är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden

6 kap 19 § FB

SocS

6 kap 20 § FB

SocS

6 kap 19 § 2 st FB

EC

6 kap 6 § 14a § 2
st 15a § 2 st FB
6 kap 7 § FB
6 kap 8 § FB

SocS

EC
KsIu
KsIu
4 kap 1 § SoL

EC

5 kap 3 § 1 p SoF

SocS/Handl

5 kap 3 § p § SoF

SocS/Handl

6 kap 9 § FB

KsIu

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

KsIu

Adoption
10.100

Adoption – medgivande

10.101

Återkallande av medgivande

KsIu

Får endast delegeras
till utskott
Får endast delegeras
till utskott

35(51)
10.102

10.103

Prövning av samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande
- vid samtycke
- ej samtycke
Adoption – förbud

6 kap 14 § SoL

5 kap 2 § SoL

SocS
KsIu
Ks

Överklaganden, yttranden och anmälningar mm
10.104

10.105
10.106

10.107
10.108

10.109

10.110

10.111

10.112

10.113

10.114

10.115

Beslut att föra talan i ärende eller
mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol och/eller utse
ombud för kommunstyrelsen i
ärende rörande AoS:s ansvarsområde
Rättelse, ändring och omprövning
av beslut
Prövning av att överklagande
skett i rätt tid och avvisning av
överklagande som kommit in för
sent
Avvisande av ombud

10 kap 2 § SoL

Socialtjänstchef

36-39 § FL

Delegaten i ursprungsbeslutet
Delegaten i ursprungsbeslutet

14 § FL

KsIu

Yttrande till rätten om förordnande av god man eller förvaltare
för någon som har fyllt 16 år
Beslut om anmälan till överförmyndare om behov av god
man/förvaltare
Beslut om anmälan till överförmyndare om att behov av förvaltare inte längre föreligger
Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden beträffande förvaltningen av underårigs egendom
Yttrande till åklagare vid åtalsprövning beträffande den som
vårdas enl LVM
Yttrande till åklagarmyndigheten,
polis, tingsrätt eller hovrätt enligt
LUL
Yttrande till åklagarmyndigheten
med anledning av ev utredning
beträffande misstänkt under 15 år
Begäran hos åklagare om förande
av bevistalan

11 kap 16 § 2 st
FB

SocS/Handl

42 § 2 st SoF

SocS/Handl

5 kap 3 § SoF

SocS/Handl

5 kap 3 § p 3 SoF

SocS/Handl

46 § LVM

SocS

11 § 1 LUL

SocS

33 § jfr med 31 §
LUL

SocS

38 § LUL

SocS

45 § 1 st FL

Kan endast delegeras
till utskott
Delegationsförbud

36(51)
10.116

10.117

10.118

Överklagande och yrkande om
inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens
beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i SoL, LVUoch LVM-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat
Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL,
LVU- och LVM-ärenden när ursprungsbeslut fattats av utskott
Lämnande av upplysningar och
förslag på åtgärder till åklagaren

10.119

Lämnande av upplysningar och
förslag på åtgärder till domstol

10.120

Lämnande av upplysningar och
förslag på åtgärder till frivårdsmyndigheten

10.121

Yttrande till allmän domstol angående överlämnande till vård
- då den som begått brottslig gärning föreslås bli föremål för åtgärder enligt LVU
- då vård enligt LVU ej är aktuell
- då vård enligt LVM kan bli aktuell
Yttrande enligt Lag om personnamn
Yttranden till passmyndighet vid
utfärdande av pass utan vårdnadshavarens medgivande
Yttrande och besvär i ärenden
rörande folkbokföringen
Yttrande i körkortsärende

10.122
10.123

10.124
10.125

10 kap 2 § SoL,
6 kap 37 § KL

EC

10 kap 2 § SoL,
6 kap 37 § KL

KsIu

6 § Lag
(1991:2041) om
särskild personutredning i brottmål
mm
6 § Lag
(1991:2041) om
särskild personutredning i brottmål
mm
6 § Lag
(1991:2041) om
särskild personutredning i brottmål
mm
31 kap 2 § 1 st
BrB

SocS

SocS

SocS

EC

EC
EC
45 § Lag om personnamn
3 § passförordningen

SocS
SocS

Folkbokföringsla- SocS
gen
5 kap 2 § körSocS
kortsförordningen

37(51)
10.126

10.127

10.128
10.129

10.130

Överlämnande av ingiven ansökan
om offentligt biträde och yttrande
över kostnadsräkning
Anmälan om behov av offentligt
biträde

Yttrande angående värdeautomatspel
Utlämnande av uppgifter på begäran av Migrationsverket eller polismyndigheten enligt lagen om
svenskt medborgarskap
Yttrande till tillsynsmyndighet

10.131

Utdrag ur rikspolisstyrelsens polisregister

10.132

Beslut om polisanmälan angående
misstanke om vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott

10.133

Beslut om polisanmälan angående
brott som hindrar den egna verksamheten (ekonomiskt bistånd,
avgifter m m)
Beslut om anmälan till IVO

10.134

43 § RhjL
36 § RhjF

SocS

43 § RhjL
§ 3 lagen om behov av offentligt
biträde
44 § lotterilagen

SocS

SocS

28 § MedbL

EC

13 kap 3 § SoL

Socialtjänstchef

För (1999:1134)
Lag om belastningsregister
(1998:620)
12 kap 10 § SoL,
10 kap 21 – 24 §
OSL

SocS

12 kap 10 § SoL

Socialtjänstchef

14 kap § 7 SoL

Socialtjänstchef

EC

Dödsboanmälan
10.135

Dödsboanmälan till Skatteverket

20 kap 8 a § ÄB

Handl/SocS

10.136

Beslut att ordna gravsättning och
ta ut skälig ersättning för kostnaderna av dödsboet

5 kap 2 § BL

SocS

6 kap 9 § smittskyddslagen
6 kap 12 § smittskyddslagen

EC

Smittskydd
10.137
10.138

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare
Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen

EC

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 två år

38(51)

Flyktingmottagning
10.139

10.140

10.141
10.142

10.143

10.144

Beslut om tillfällig vistelse för
barn och ungdom i jourhem,
akuthem eller familjehem
- högst tre månader
Beslut om köp av plats i annan
kommun eller hos annan vårdgivare
Borgensförbindelse för hyra av
bostad
Beslut om bistånd åt barn och
ungdom i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård
och boende/stödboende
- högst tre månader
- längre än tre månader
Beslut om fortsatt vård efter 18
årsdag
Rätt att teckna hyresavtal för bostadslägenhet inom ramen för
kommunens flyktingmottagande

4 kap 1 § SoL

EC

4 kap 1 § SoL

Socialtjänstchef

4 kap 1 § SoL

Socialtjänstchef

4 kap 1 § SoL

4 kap 1 § SoL
5 kap 1 § SoL
1 § Lag (1990:52)

EC
KsIu
KsIu

Socialtjänstchef

39(51)

Gemensam socialjour i Skaraborg
Nr

Område

Lagrum

Delegat

SoL
11.1

Beslut om att inleda utredning

11 kap 1-2 § SoL

SocS i jouren

11.2

Beslut om att utredning inte ska
inledas
Beslut om att utredning läggs ned
eller att inledd utredning ej ska
föranleda någon åtgärd
Beslut om utredning utan den enskildes samtycke
Beslut om bistånd i avvaktan på
nästkommande vardag/arbetsdag
Beslut om bistånd placering av
minderårig i enskilt hem, i avvaktan på nästkommande vardag/arbetsdag
Beslut om bistånd, till hvb, i avvaktan på nästkommande vardag/arbetsdag
Beslut om bistånd, ungdomsboende m m, i avvaktan på nästkommande vardag/arbetsdag
Beslut om polisanmälan av vissa
brott mot underårig

11 kap 1-2 § SoL

SocS i jouren

11 kap 1 § SoL

SocS i jouren

11 kap 2 § SoL

SocS i jouren

4 kap 1 § SoL

SocS i jouren

4 kap 1 § SoL

SocS i jouren

4 kap 1 § SoL

SocS i jouren

4 kap 1 § SoL

SocS i jouren

12 kap 10 § SoL
14 kap 1§ SoL

SocS i jouren

6 § LVU

Ordf KsIu, vice
ordf KsIu
Ordf KsIu, vice
ordf KsIu
Ordf KsIu, vice
ordf KsIu

11.3

11.4
11.5
11.6

11.7

11.8

11.9

LVU
11.10
11.11
11.12

11.13

Beslut om omedelbart omhändertagande
Beslut om omedelbart omhändertagande ska upphöra
Beslut om hur vården ska ordnas
och var den unge ska vistas under
vårdtid
Beslut om att inte röja den unges
vistelseort för föräldern eller
vårdnadshavaren

9 § 3 st LVU
11§ 1 st LVU

14 § 2 st LVU

Ordf KsIu, vice
ordf KsIu

Anmärkning

40(51)
11.14

Beslut om att begära biträde av
polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU
- brådskande fall

43 § 2 st LVU

Ordf/vice ordf
KsIu/

EC

LVM
11.15

11.16
11.17

11.18
11.19

11.20

Beslut om att utredning ska inledas eller att inledd utredning läggs
ned
Beslut om att utredning ej ska inledas
Beslut om läkarundersökning för
den som är föremål för utredning
samt utse läkare för undersökningen
Omedelbart omhändertagande

7 § LVM

SocS i jouren

7 § LVM

SocS i jouren

9 § LVM

SocS i jouren

13 § LVM

Beslut om att begära biträde av
polis för att föra den som är föremål för utredning till beslutad läkarundersökning
Beslut om att begära biträde av
polis för att föra den som ska beredas vård enligt LVM till ett
LVH-hem eller sjukvård

45 § p 1 LVM

Ordf KsIu, vice
ordf KsIu
EC

45 § p 2 LVM

Ordf/vice ordf
KsIu

41(51)

Barnomsorg och utbildning
Nr

Område

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5
12.6

12.7
12.8

12.9

12.10

12.11

Erbjudande av plats/utbildning i
förskola, familjedaghem, fritidshem
Erbjudande av plats/utbildning till
barn i behov av särskilt stöd i förskola, familjedaghem, fritidshem
Ingå överenskommelse med annan kommun om att denna ska ta
emot barn som av särskilda skäl
önskar gå i förskola i annan kommun
Beslut om mottagande av barn
från annan kommun p g a särskilda skäl
Inhämta/avge yttrande vid mottagande i annan kommun
Beslut om att person som ej uppfyller legitimations/behörighetskrav får bedriva undervisning i
mer än 6 mån upp till 1 år
Upprätta plan mot kränkande behandling
Utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling
Utreda och vidta åtgärder mot
sexuella trakasserier på sätt som
avses i diskrimineringslagen
(2008:567)
Besluta om avstängning från plats
i förskola, familjedaghem eller fritidshem p g a bristande avgiftsbetalning
Godkännande av enskild som huvudman för förskola, fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet

8 kap 14 § SL, 14 kap
4 § SL

BarnH

8 kap 14 § 2 st SL, 14
kap 6 § SL

Rektor

8 kap 12 § 3 st SL

Skolchef

8 kap 13 § SL

Skolchef

8 kap 13 § 1 st SL

Skolchef

2 kap 19 § SL

Rektor

6 kap 8 § SL

Rektor

6 kap 10 § 1 st SL

Rektor

6 kap 10 § 2 st SL

Rektor

8 kap 16 § SL, 14 kap
12 § SL

Rektor

Rutiner för avstängning p g a
obetalda avgifter

2 kap 5 § SL

KsBu

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola,
fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet

Utredningen ska
rapporteras till huvudmannen
Utredningen ska
rapporteras till huvudmannen
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12.12

12.13

12.14
12.15
12.16

12.17
12.18

Beslut att inte lämna bidrag till fristående förskola, fritidshem eller
annan pedagogisk verksamhet
Fastställande av bidrag till fristående förskola, fritidshem eller
annan pedagogisk verksamhet
Tillsyn över förskola, fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet
Förelägga enskild huvudman att
fullgöra sina skyldigheter
Tilldela enskild huvudman en anmärkning vid mindre allvarliga
överträdelser
Återkallande av godkännande för
enskild huvudman
Verksamhet för barn som vårdas
på sjukhus

2 kap 5 § SL

KsBu

8 kap 21-24 § SL, 14
kap 15-17 § SL, 25 kap
10-16 § SL
26 kap4, 6-7 § SL

Skolchef

26 kap 10 § SL

Skolchef

26 kap 11 § SL

Skolchef

26 kap 13-16 § SL

KsBu

24 kap 16 § SL

Rektor

9 kap 12 § 3 st SL

Skolchef

9 kap 13 § SL

Skolchef

9 kap 13 § SL

Skolchef

9 kap 15 § SL

Skolchef

24 kap 16 § SL

Rektor

Skolchef

Förskoleklass
12.19

12.20

12.21
12.22
12.23
12.24

12.25

Ingå överenskommelse med annan kommun om att ta emot
barn som av särskilda skäl önskar
gå i förskoleklass i annan kommun
Beslut om mottagande av barn
från annan kommun p g a särskilda skäl
Inhämta/avge yttrande vid mottagande i annan kommun
Beslut om placering av elever i
kommunens skolor
Verksamhet för barn som vårdas
på sjukhus
Beslut om skolskjuts vid särskilda
skäl (ej skolskjuts vid växelvis boende)
Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende

Trafikplanerare

Reglemente för
skolskjuts

Trafikplanerare

Reglemente för
skolskjuts

Grundskola
12.26
12.27

Läsårets omfattning, vårterminens
och höstterminens start och slut
Beslut om fördelning av antalet
timmar för ämnen, ämnesgrupper, språkval, elevens val, och
modersmålsundervisning

3 kap 3 § SkolF

KsBu

9 kap 3-4 § SkolF

KsBu

Efter förslag från
rektor
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12.28

Beslut om språk som språkval

9 kap 5 § SkolF

Rektor

12.29

Beslut om urval av ämnen som
elevens val
Skoldagens längd samt skoldagens
början och slut
Skolgång i annan kommun

9 kap 8 § SkolF

Rektor

9 kap 4 § SkolF

Rektor

10 kap 24 § 3 st SL

Skolchef

Beslut om mottagande av elev
från annan kommun p g a särskilda skäl
Inhämta/avge yttrande vid mottagande i annan kommun
Beslut om att person som ej uppfyller legitimations/behörighetskrav får bedriva undervisning i
mer än 6 mån upp till 1 år
Beslut om placering av elever i
kommunens skolor

10 kap 25 och 27 § SL

Skolchef

10 kap 25 § SL

Skolchef

2 kap 19 § SL

Rektor

10 kap 30 § SL

Rektor

Beslut om skolskjuts vid särskilda
skäl (ej skolskjuts vid växelvis boende)
Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende
Upprätta årlig plan mot kränkande behandling
Utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling

10 kap 32-33 § SL

Trafikplanerare

10 kap 32 § SL

Trafikplanerare

6 kap 8 § SL

Rektor

6 kap 10 § 1 st SL

Rektor

6 kap 10 § 2 st SL

Rektor

7 kap 8 § SL

Rektor

7 kap 10 § 2 st SL

Rektor

7 kap 11 § SL

Rektor

12.30
12.31
12.32

12.33
12.34

12.35

12.36

12.37
12.38
12.39

12.40

12.41

12.42
12.43

Utreda och vidta åtgärder mot
sexuella trakasserier på sätt som
avses i diskrimineringslagen
(2008:567)
Beslut om att elev ska tas emot i
grundskola på försök under högst
sex månader
Beslut om uppskjuten skolplikt till
det år barnet fyller sju år
Beslut om tidigare skolstart

Avslag kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd om avslagsgrunden är ”betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
för kommunen”
Reglemente för
skolskjuts
Reglemente för
skolskjuts

Utredningen ska
rapporteras till huvudmannen
Utredningen ska
rapporteras till huvudmannen

44(51)
12.44
12.45
12.46

12.47
12.48
12.49

Beslut om senare upphörande av
skolplikten
Beslut om tidigare upphörande av
skolplikten
Beslut om fortsatt skolgång för
elev som inte tillfredsställande
slutfört sista årskursen i grundskolan (gäller under två år efter
skolpliktens slut)
Beslut om att ålägga barn skolgång
Föreläggande och vite mot vårdnadshavare vid utebliven skolgång
Beslut om tilläggsbeloppsersättning för assistenthjälp, anpassning
av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever
med stora inlärningssvårigheter
Ersättning för elever som ska ges
modersmålsundervisning eller
deltar i lovskola

7 kap 13 § SL

Skolchef

7 kap 14 § SL

Skolchef

7 kap 15 § 1-2 st 16 §
SL

Skolchef

7 kap 23 § SL

KsIu

7 kap 23 § SL

KsIu

14 kap 8 § 1 st SkolF

Skolchef

14 kap 8 § 2 st SkolF

Rektor

3 kap 3 § SkolF

KsBu

10 kap 2-3 § SkolF

Rektor

10 kap 5 § SkolF

Rektor

10 kap 2-3 § SkolF

Rektor

2 kap 19 § SL

Rektor

7 kap 5 § SL

Rektor

7 kap 8 § SL

Rektor

7 kap 5 b § SL

Rektor

Grundsärskola
12.50
12.51

12.52
12.53
12.54

12.55
12.56

12.57

Läsårets omfattning, vårterminens
och höstterminens start och slut
Beslut om fördelning av antal timmar för ämnen, ämnesområden
och elevens val, modersmålsundervisning
Beslut om urval av ämnen som
elevens val
Beslut om skoldagens längd samt
skoldagens början och slut
Beslut om att person som ej uppfyller legitimations/behörighetskrav får bedriva
undervisning i mer än 6 mån upp
till 1 år
Mottagande av elev i grundsärskolan
Beslut om att elev ska tas emot i
grundsärskola på försök under
högst sex månader
Beslut om att elev i grundsärskolan ska gå över till grundskolan
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12.58

12.59

12.60

12.61
12.62

12.63
12.64

Beslut om eleven huvudsakligen
ska läsa ämnen eller ämnesområden
Ingå överenskommelse med annan kommun om undervisning i
grundsärskola
Beslut om mottagande av elev
från annan kommun p g a särskilda skäl
Beslut om placering av elever i
kommunens skolor
Beslut om skolskjuts vid särskilda
skäl (ej skolskjuts vid växelvis boende)
Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende
Ytterligare undervisningstid utöver den tid som anges i timplanerna

11 kap 8 § SL

Rektor

11 kap 24 § 2 st 2 p
SL

Skolchef

11 kap 25-26 § SL

Skolchef

11 kap 29 § SL

Rektor

11 kap 31-32 § SL

Trafikplanerare

Reglemente för
skolskjuts

11 kap 31 § SL

Trafikplanerare

Reglemente för
skolskjuts

10 kap 2 § 2 st SkolF

Rektor

29 kap 9 § SL

GyF 3 kap 2 §

KAA – kommunalt aktivitetsansvarig
KsBu

GyF 4 kap 22 §

Rektor

17 kap 6 § SL

Rektor

17 kap 7 § SL

Rektor

17 kap 11 § 2 st SL

Rektor

17 kap 14 19 § SL

Rektor

GyF 6 kap 1 §

Rektor

Gymnasieskola
12.65

12.66
12.67
12.68

12.69
12.70

12.71

12.72

Kommunalt aktivitetsansvar om
ungdomars (16-20 år) sysselsättning
Läsårets omfattning, vårterminens
och höstterminens start och slut
Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs
Beslut om att minska omfattningen av utbildningen på introduktionsprogram, om det är förenligt
med syftet med elevens utbildning
Beslut om plan för utbildningen
på ett introduktionsprogram
Beslut om att ungdomar som inte
uppfyller behörighetskraven för
ett yrkesprogram får tas emot till
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ
Beslut om behörighet och mottagande till programinriktat individuellt val eller till yrkesintroduktion
Urval till platser på programinriktat individuellt val eller till yrkesintroduktion
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12.73

12.74

12.75

12.76

12.77
12.78
12.79
12.80
12.81
12.82
12.83

Beslut om mottagande till preparandutbildning, yrkesintroduktion
som inte har utformats för en
grupp elever, individuellt alternativ eller språkintroduktion
Inhämta och avge yttrande angående åtagande att stå för kostnad
för elevs utbildning utanför kommunen eller samverkansområdet
Beslut om mottagande av en sökande som inte är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen
Beviljande av ekonomiskt stöd till
inackorderad elev (inackorderingstillägg)
Beslut om förlängd undervisning
för enskild elev
Byte av studieväg

17 kap 21 § SL

Rektor

16 kap 48 § SL

Rektor

16 kap 48 § SL

Rektor

15 kap 32 § SL

Rektor

GyF 9 kap 7 §

Rektor

GyF 7 kap 9 §

Rektor

Antagning vid senare tidpunkt än
ordinarie
Avstängning av elev

GyF 7 kap 8 §

Rektor

5 kap 17 § 1 st 1p SL

Rektor

Avstängning från utbildning med
praktiska inslag
Inhämtande av yttrande före avstängning av elev
Beslut om skolskjuts vid särskilda
skäl

5 kap 19 § 1-2 st SL

Rektor

5 kap 21 § SL

Skolchef/Rektor

Lag (1991:1110), För
(1991:1120)

Skolchef/Rektor

Riktlinjer för inackorderingstillägg

Reglemente för
skolskjuts

Kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för
invandrare
12.84

12.85

12.86

12.87

Beslut om intagning till och avgång från kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna
Mottagande av elev till SFI samt
beslut om när utbildning för elev
ska upphöra
Yttrande angående åtagande att
stå för kostnad för elevs utbildning utanför kommunen eller
samverkansområdet
Beslut om att undervisningen för
en elev ska upphöra, samt att på
nytt bereda en elev utbildning

20 kap 13, 22 § SL 21
kap 7 § SL

Rektor

20 kap 33 § SL

Rektor

20 kap 15, 22 § SL
21 kap 7 § SL

Rektor

20 kap 9 § SL
21 kap 9 § 2 och 3 st
SL

Rektor
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12.88
12.89
12.90
12.91

12.92

Beslut om att en avgift kan tas ut
för böcker och andra lärverktyg
Beslut om vilka nationella kurser
som ska anordnas
Skaffa platser för arbetsplatsförlagt lärande
Samverkan med arbetslivet (gäller
SFI)

20 kap 7 § SL
21 kap 6 § SL
VuxF 2 kap 9 §

Rektor
Rektor

VuxF 2 kap 27 §

Rektor

20 kap 25 § SL

Rektor

Utredning vid avstängning av elev

VuxF 7 kap 4 §

Rektor

Gällande aktiviteter
såsom arbetslivsorientering, validering, praktik eller
annan utbildning
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Vård och omsorg
Nr

Område

Lagrum

Delegat

4 kap 1§ SoL
5 kap 10 § SoL

Biståndshandläggare
LSS-handläggare

13.3

Beslut om bistånd i form av hemtjänst, särskilt boende, boendestöd,
trygghetslarm, korttidsvård, dagverksamhet, ledsagarservice, kontaktperson, avlösning i hemmet,
övrigt stöd till anhöriga
Beslut om bistånd i form av parboende i särskilt boende
Beslut om annan insats

4 kap 1 § SoL
4 kap 1c § SoL
4 kap 1§ SoL

Biståndshandläggare
LSS-handläggare
VoC

13.4

Beslut om annan insats

4 kap 2 § SoL

KsIu

13.5

Beslut om köp av plats i annan
4 kap 1 § SoL
kommun eller hos annan vårdgivare
- högst tre månader
- längre än tre månader
Beslut om anmälan till IVO
14 kap § 7

Anmärkning

Socialtjänstlagen SoL
13.1

13.2

13.6
13.7

13.8
13.9

Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun
Beslut i fråga om mottagande av
ärende från annan kommun
Beslut om ansökan till IVO om
överflyttning av ärende vid tvist

EC
KsIu
VoC

2a kap 10 § SoL

KsIu

2a kap 10 § SoL

KsIu

2a kap 11 § SoL

KsIu

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS
13.10 Beslut om personkretstillhörighet
(görs endast i samband med sökt
insats)
13.11 Biträde av personlig assistent

1 och 7 § LSS

LSS-handläggare

7 § och 9 § 2 LSS

LSS-handläggare

13.12 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent
13.13 Ekonomiskt stöd till utökade kostnader vid personlig assistents sjukdom
13.14 Ledsagarservice

7 § och 9 § 2 LSS

LSS-handläggare

7 § och 9 § 2 LSS

EC Personlig assistans

7 § och 9 § 3 LSS

LSS-handläggare

Avser t ex boende, personlig
assistans, dagverksamhet
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13.15 Biträde av kontaktperson

7 § och 9 § 4 LSS

LSS-handläggare

13.16 Avlösarservice i hemmet

7 § och 9 § 5 LSS

LSS-handläggare

13.17 Korttidsvistelse utanför det egna
hemmet
13.18 Korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldag, samt
under lov
13.19 Boende i familjehem eller bostad
med särskild service för barn eller
ungdomar som behöver bo utanför
familjehemmet
13.20 Boende med särskild service för
vuxna eller annan särskilt anpassad
bostad för vuxna (inom kommunen)
- inom kommunen
- hos annan huvudman
13.21 Daglig verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som saknar
förvärvsarbete och inte utbildar sig
13.22 Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än den
som är berättigad till insatsen
13.23 Beslut om upphörande av insats
enligt LSS
13.24 Beslut om återbetalningsskyldighet
för felaktig eller för hög assistansersättning
13.25 Förhandsbesked om rätt till insats
enligt LSS
13.26 Beslut att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i kommunen
och besluta om insatser enligt LSS
13.27 Beslut att anmäla behov av ersättning för personlig assistent till försäkringskassa
13.28 Beslut om arvodes- och omkostnadsersättning till
familjehem/kontaktperson/kontaktfamilj/stödfamilj
13.29 Beslut om ersättning från förälder

7 § och 9 § 6 LSS

LSS-handläggare

7 § och 9 § 7 LSS

LSS-handläggare

7 § och 9 § 8 LSS

KsIu

13.30 Beslut om anmälan till IVO

7 och 9 § 9 LSS

7 och 9 § 10 LSS

LSS-handläggare
KsIu
LSS-handläggare

11 § LSS

LSS-handläggare

LSS-handläggare
12 § LSS

KsIu

16 § 2 LSS

LSS-handläggare

16 § 3 LSS

LSS-handläggare

15 § 8 p LSS

LSS-handläggare

- enligt SKL:s rekommendationer i årligt
cirkulär
- därutöver
20 § LSS

EC

24 f LSS
(Lex Sarah)

VoC

KsIu
Avgiftshandläggare
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Bostadsanpassningsbidrag
13.31 Beslut om bostadsanpassningsbidrag understigande 3 prisbasbelopp
13.32 Beslut om bostadsanpassningsbidrag understigande 5 prisbasbelopp
13.33 Beslut om bostadsanpassningsbidrag överstigande 5 basbelopp
13.34 Beslut om återbetalning av erhållet
bostadsanpassningsbidrag

§3-20 Lag om bostadsanpassningsbidrag
§3-20 Lag om bostadsanpassningsbidrag
§3-20 Lag om bostadsanpassningsbidrag
§ 21 Lag om bostadsanpassningsbidrag

BAB-handläggare

3 kap 5 § Patientsäkerhetslagen

MAS

3 kap 7 § Patientsäkerhetslagen

EC HoS

12 kap 10 § SoL, 10
kap 23 – 24 § OSL
12 kap 10 § SoL

EC

EC HoS-enheten
KsIu
KsIu

Tillsynsärenden
13.35 Beslut om att anmäla händelser
som har medfört eller hade kunnat
medföra en allvarlig vårdskada
13.36 Beslut om att anmäla till IVO om
skälig anledning finns att befara att
en person, som har legitimation för
ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är eller har varit
verksam hos vårdgivaren kan utgöra en fara för patientsäkerheten
13.37 Beslut om polisanmälan angående
misstanke om vissa grövre brott
13.38 Beslut om polisanmälan angående
brott som hindrar den egna verksamheten

VoC

Överförmyndarärenden
13.39 Beslut om anmälan till överförmyn- 42 § 2 SoF
daren om behov av god man/förvaltare eller att behovet upphört, såvitt avser
- personer i ordinärt boende
- personer i särskilt boende
13.40 Anmälan till överförmyndare att
person som omfattas av LSS är i
behov av förmyndare, förvaltare eller god man, eller att behovet upphört

Biståndshandläggare

EC

15 § 6 LSS

LSS-handläggare

8 kap 2-9 § SoL

Avgiftshandläggare

Avgifter
13.41 Beslut om avgift

51(51)
13.42 Beslut om jämkning p g a dubbel
bokostnad, längst 6 månader vid
försäljning av fastighet eller bostadsrätt
13.43 Beslut om avgift som faller utanför
SoL 8 kap 2-9 § eller kommunens
tillämpningsanvisningar
13.44 Beslut om nedsättning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom hemvård

8 kap 2 § SoL

Avgiftshandläggare

KsIu

4 kap 2 § SoL

KsIu

3 kap 2 § SkL

EC

Ekonomiärenden
13.45 Beslut om att ersätta enskild person för egendoms skada, som förorsakats av personal i särskilt boende eller inom hemvården upp till
ett belopp av 3 % av basbeloppet
- dito därutöver
13.46 Beslut om att följa VästKoms rekommendation avseende ersättning
för hemsjukvård och hemtjänst i
annan kommun

VoC
VoC

Överklagningsärenden
13.47 Beslut att föra talan i ärende eller
mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol och/eller utse
ombud för kommunstyrelsen i
ärende rörande vård- och omsorgsområdet
13.48 Överklagande, yrkande om inhibition samt avgivande av yttrande i
LSS-ärenden
13.49 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL-ärenden

10 kap 2 § SoL

VoC

27 § LSS,
6 kap 37-38 § KL

LSS-handläggare

10 kap 1-2 § SoL,
3 kap 10 § KL
6 kap 37-38 § KL

Biståndshandläggare

12 kap 6 § SoL

VoC

6 kap 9 § smittskyddslagen
6 kap 12 § smittskyddslagen

MAS

LSS-handläggare

Övrigt
13.50 Lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte
13.51 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare
13.52 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen

MAS

VästKom skickar
årligen ut rekommenderad ersättningsnivå

