DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DELEGERINGSBESLUT INOM KOMMUNSTYRELSEN
1.

Delegationsbeslut fattas i kommunstyrelsens namn.
Det åligger styrelsen att fortlöpande övervaka hur delegerad beslutanderätt utövas. Delegationsbeslut av typ ”V”
(verkställighetsbeslut) anses vara beslut som är ren ”verkställighet” och behöver inte vidareanmälas till
kommunstyrelsen medan beslut av typ ”R”(redovisningsbeslut) alltid skall anmälas vidare till kommunstyrelsen samt
även redovisas på kommunens webb-anslagstavla.
Beslut av typen ”R” skall anmälas till styrelsen i princip vid nästkommande sammanträde.

2.

Besvärstid för delegationsbeslut liksom för andra beslut av styrelsen börjar löpa från det datum då bevis om
verkställd justering av protokoll anslagits på kommunens anslagstavla.
Om delegatens protokoll eller förteckning inte justeras börjar besvärstiden löpa från det datum då bevis om verkställd
justering av kommunstyrelsens protokoll med anmälan om beslut anslagits.

3.

Delegerad beslutanderätt får ej utnyttjas i ärenden av principiell natur.

4.

Samtliga förvaltningschefer får vidaredelegera beslutanderätten till andra anställda inom respektive avdelning. Beslut
om vidaredelegation skall i dessa fall anmälas till styrelsen. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering skall
anmälas till förvaltningschefen samt till nämnden.

5.

Då beslutanderätt delegerats till annan tjänsteman än förvaltningschef ankommer det på förvaltningschefen att vid
förfall för sådan tjänsteman fatta beslut i berörda ärendegrupper om inte ersättare utsetts eller annat anges i
delegationsordningen.

6.

I de fall där beslutanderätten i en viss ärendegrupp lagts på mer än en delegat gäller beslutanderätten inom respektive
handläggares ansvarsområde.

7.

Delegat skall förvissa sig om att erforderliga medel finns tillgängliga för de kostnader som kan föranledas av ett
beslut.

8.

Delegat svarar för att gällande bestämmelser för beredning – inklusive MBL -, beslutsfattande och för verkställighet
följs.

9.

För de tre utskotten gäller gemensamt att nedanstående beslut inte får delegeras:
- Beslut som gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet (exempelvis beslut om intern kontroll
eller detaljbudgetar) utan skall föras vidare till kommunstyrelsen
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
- Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i
dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.

Om minst två utskottsledamöter begär det skall ett ärende som delegerats till ett utskott hänskjutas till kommunstyrelsen för
avgörande. Även beslut som berör två eller flera utskott skall hänskjutas till kommunstyrelsen.
Om delegat anser det påkallat av särskilda skäl kan denne hänskjuta ärende till sitt utskott för avgörande eller vid
vidaredelegation till förvaltningschefen.
Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 6 kap 37 - 38 § kommunallagen med de förbehåll som sägs i kommunallagen och
inom ramen för styrelsens förvaltningsområde, kommunfullmäktiges beslut och anvisade anslag, uppdra åt nedan nämnda
utskott och personer att på styrelsens vägnar fatta beslut i nedan angivna ärenden.

1. Ekonomiska ärenden m m
Nr
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

1.9

1.10

Delegationens art
Beslut om försäkringsavtal
Föra kommunens talan i
ärenden och mål rörande
upphandling vid allmän
domstol eller
förvaltningsdomstol
Rätten att ge juridiskt
ombud rätt att företräda
kommunen i ärenden
gällande upphandlingar och
kravärenden
Placering av kommunens
likvida medel och
donationsmedel
Avskrivning av fordran upp
till högst ett halvt basbelopp
i de fall kravrutiner enligt
tillämpad rutin fullföljts
utan önskat resultat
Attest- och utanordningsrätt
för förvaltningschefer
Avskrivning av fordringar
vid konkurs upp till en
beloppsgräns av två
basbelopp
Upptagande och
omplacering av lån inom
ramen för fullmäktiges
lånebeslut
Infriande av borgensförlust
för bostadslån enligt
författning
Rätt att teckna leasingavtal
upp till ett värde av 500 tkr

Lagrum
6 kap §
15 KL

Delegat
Ekonomichef
Ekonomichef

Kommentar
Ersättare kommundirektören

V/R
V
R

Ekonomichef

Ersättare kommundirektören

R

Ekonomichef

Ersättare redovisningsekonom

V

Ekonomichef

Ersättare redovisningsekonom

V

Respektive utskott

V

Ekonomichef

Ersättare redovisningsekonom

R

Ekonomichef

Ersättare redovisningsekonom

V

Ekonomichef

Ersättare redovisningsekonom

R

Ekonomichef

Avtal upp till 100 tkr
Avtal över 100 tkr
1.11
1.12

1.13
1.14

1.15

1.16

1.17

Upprättande av
avbetalningsplaner
Omfördelning av driftsbudgetbelopp inom ram
inom två positioners ID
Försäljning av inventarier,
1-3 basbelopp
Rätt att teckna
kommuninterna avtal
gällande lokaler
Beslut om åtgärder rörande
arbetsmiljön i
respektive områdes lokaler
Omdisponering inom
investeringsbudget upp till
50.000 kr mellan olika
identiteter (inom 2
positioners ID och inom
egna investeringsbudgeten)
Beslut om utanordningsoch attesträtt

V
R
Utsedda handläggare

V

Respektive utskott

R

Förvaltn chef

V

Förvaltn chef

V

Förvaltn chef

Efter samråd med Järnbäraren

V

Förvaltningschefer

V

Förvaltn chef

V

1.18
1.19

Rätt att teckna
kommunövergripande avtal
Rätt att beställa leasingbilar
via SKL/Kommentus
upphandling.

Ekonomichef

V

Förvaltningsekonom

V

2. Upphandlingar
Nr
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

Delegationens art
Upphandling av varor,
material och tjänster för
verksamheten som ex vis
ramavtal, årsupphandlingar,
serviceavtal samt
upphandling vid akuta
situationer
Upphandling av varor,
material och tjänster för
kommunövergripande
verksamheter som ex vis
ramavtal, årsupphandlingar,
serviceavtal samt
upphandling vid akuta
situationer.
Öppnande av anbud

Lagrum

Upphandling av ITrelaterade varor och tjänster
för kommunens behov
Beslut om försäkringsavtal
Rätten att ge juridiskt
ombud rätt att företräda
kommunen i ärenden
gällande upphandlingar och
kravärenden

Delegat
Förvaltn chef

Kommentarer

V/R
V

Ekonomichef

Ersättare budgetekonom

V

Förvaltn chef

Anbud skall alltid öppnas av minst två
personer

V

IT-chef

Ekonomichef
Ekonomichef

V

Ersättare kommundirektör

V
V

3. Arbetsgivarfrågor
Nr

Delegationens art
Kollektivavtal, löneöversyn
Tecknande av kollektivavtal

Lagrum

Delegat

Kommentar

V/R

MBL och
LAS

HR-ansvarig

Ersättare kommundirektören
I samråd med respektive chef

V

3.2

Rättighet att förhandla enligt
MBL

MBL

3.3

Rättighet att förhandla enligt
LAS

LAS

Chefer med
personalansvar och
HR-ansvarig
Förvaltningschefer
och HR-ansvariga

3.4

Uppsägning av
kollektivavtal
Anställning
Beslut om tillsvidare-

MBL

3.1

3.5

HR-ansvariga

Kommundirektör

V

I samråd med HR-ansvariga

V

Ersättare kommundirektören
I samråd med respektive chef

R

R

3.6

3.7
3.8

3.9
3.10

3.11

3.12

3.13

anställning inkl lönesättning
av förvaltningschef
Beslut om uppsägning från
arbetsgivarens sida gällande
förvaltningschef
Beslut om särskild
avtalspension
Beslut vid rättstvister
gällande anställningsförhållandet
Disciplinpåföljd
Beslut om disciplinpåföljd
för förvaltningschef
Beslut om avstängning av
förvaltningschef
Bisyssla
Beslut i fråga om anställds
bisyssla exkl. förvaltningschef och kommunchef
Beslut i fråga om
förvaltningschefs bisyssla
Arbetsmiljöfrågor
Fördela
arbetsmiljöuppgifterna i
enlighet med lagar, avtal
och kommunens riktlinjer

LAS §§ 4
och 7

Kommundirektör

R

Kommunstyrelsen

---

KHA §§
9-10

Förvaltningschefer

I samråd med HR-ansvarig

V

AB § 11

Kommundirektör

V

AB § 8

Kommundirektör

I samråd med kommunalråd och HRansvariga
I samråd med kommunalråd och HRansvariga

AB § 8,
LOA § 7

Förvaltningschefer

V

AB § 8,
LOA § 7

Respektive utskott

R

AFS
2001:1 §
6

Respektive utskott

Uppgifter som delegeras i enlighet
med AFS 2001:1 § 6

R

V

4. Allmänna ärenden
Nr
4.1
4.2

4.4

4.5
4.6

4.7
4.10
4.11

4.12

Delegationens art
Tillstånd att använda
kommunens vapen
Yttranden över
ansökningar om statligt
stöd till kommersiell
service i glesbygd
Representation och
uppvaktningar ”av större
omfattningar” (över ett
prisbasbelopp)
Yttranden över tidtabeller
avseende kollektivtrafik
Yttranden angående
antagande av
hemvärnssoldater samt
yttrande i samband med
hävande av
hemvärnskontrakt
Framställan i
folkbokförings- ärenden
Beviljande av
lotteritillstånd
Beslut om
kommunkontorets
öppethållande för
allmänheten
Rätt att utse ersättare för
kommunchefen vid
ledighet.

Lagrum

Delegat
Kommunsekreterare
Informatör
Kommunchef

Kommentar

V/R
V

Ersättare samhällsutvecklare

V

KS ordförande
Utskottsordförande

Ersättare KS 1.e vice ordförande

R

Samhällsutvecklare

Ersättare kommundirektör

V

KS ordförande

Ersättare KS 1.e vice ordförande

V

Kommundirektör

Ersättare kommunsekreteraren

V

Kommunsekreterare

Ersättare turistsamordnare

V

Kommundirektör

V

Kommundirektör

V

5. Ärendetyper gemensamma för de tre utskotten
Nr
5.1

5.2
5.3

5.4
5.5

5.6
5.7

Delegationens art
Befullmäktigande av ombud
att föra kommunens talan
inför domstol och andra
myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag
Yttrande till
tillsynsmyndighet
Beslut om deltagande i kurser
och konferenser för
förtroendevalda
Yttrande i ärenden med kort
svarstid
Ändring av öppettider i de
fall det ej medför negativa
budget- konsekvenser
Beslut om sammanträdestider
för kommande år
Prövande om utlämnande av
allmän handling samt
uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande till
enskild

5.8

Prövning av om överklagande
skett i rätt tid och avvisning
av överklagande som kommit
in för sent

5.9

Besluta i ärenden som är så
brådskande att styrelsens eller
utskottets beslut inte kan
avvaktas. Skall anmälas vid
närmast följande
sammanträde
Omprövning av beslut och
yttrande i ärenden där
ursprungsbeslut fattats av
delegat
Beslut om omprövning skall
ske i skyndsamma fall då
nämnden/utskottet inte hinner
överlägga.
Fördela
arbetsmiljöuppgifterna i
enlighet med lagar, avtal och
kommunens riktlinjer
Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal inom
respektive förvaltning

5.10

5.11

5.12

5.13

Lagrum

2 kap § 1
OSL

Delegat
Respektive utskott

Kommentarer

V/R
V

Respektive utskott

Se även kapitel 8.9.36

R

Respektive utskott

V

Respektive utskottsordförande
Respektive utskott

R

Respektive utskott

V

V

Allm utskottet:
kommunsekreteraren
Socialutskottet:
Socialchefen
Kultur- och utbildn
utskottet:
Skolchefen
Kansliavd, stab- och
stöd samt teknik- och
fritid:
Kommunsekreteraren
Socialutskottet:
Socialchefen
Kultur- och utbildn
utskottet: Skolchefen
Kommunstyrelsen:
Ordföranden
Allm utskottet:Ordf
Socialutskottet:Ordf
Kultur- och utbildn
utskottet:Ordf
Berörd delegat

Ersättare för kommunsekr är
kommundirektören

V

Ersättare för kommunsekr är
kommundirektören

V

Ersättare kommunstyrelsen 1e vice
ordförande
Ersättare AU 1.e vice ordf
Ersättare SU 1.e vice ordf
Ersättare KU 1.e vice ordf

R

När beslut fattats av tjänsteman

R

FvL 27 §

Respektive utskottsordförande

När beslut fattats av utskott

R

AFS
2001:1 §
6

Respektive
förvaltningschef

Uppgifter som fördelas i enlighet
med AFS § 6

V

6 kap §
39 KL

FvL 27 §

Se även kapitel 3.13
Respektive
förvaltningschef

V

6. Allmänna utskottet, delegationsbeslut
Tekniska ärenden
Nr
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6
6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

6.12

6.13

6.14
6.15

Delegationens art
Beslut om röjning, gallring
och slutavverkning av skog
som förvaltas av kommunen.
Vara kommunens ombud i
mål vid hyres- och
arrendenämnder
Framställningar till och
yttranden över remisser från
samhällsbyggnadsnämnden
eller lantmäterimyndighet
eller annan myndighet
angående fastighetsbildning,
bygglov m m
Beslut i ärenden om
fastställande av
belägenhetsadress och
lägenhetsnummer

Beslut om lokalanskaffningar
Beslut om kommunalt bidrag
till enskilda vägar
Försäljning av kommunen
tillhörig fast egendom eller
upplåtelse av denna med
tomträtt efter fullmäktiges
principbeslut om försäljning
Förhandslöfte för tomter
(bostadstomter samt industrimark)
Tolkning av VA-taxa samt
allmänna bestämmelser för
brukande av kommunens
allmänna vatten- och
avlopps- anläggningar
Tolkning av taxa för
renhållningsverk
Rätt att efter erhållet
bemyndigande avyttra fast
egendom och byggnad på ofri
grund
Rätt att teckna avtal med
fastighetsägare om anslutning
av fastighet till kommunens
VA-anläggning
Initiera och företräda
kommunen vid
lantmäteriförrättningar och
rätten att vid förfall utse
ersättare
Utarrendering av kommunens
mark oavsett marktyp
Godkänna

Lagrum

Delegat
Teknisk chef

Kommentar

Teknisk chef

Teknisk chef

10 §
Lagen om
lägenhets
register
och 11 §
Lagen om
lägenhets
nummer

V

Ersättare ekonom tekn avd

Kartingenjör

Allmänna utskottet
Handläggare fritidskontoret
Allm utskottet

V/R
V

V

V

Ersättare teknisk chef

R
V
R

Teknisk chef

V

Allm utskottet

R

Allm utskottet

R

Allm utskottet

R

Teknisk chef

Handläggare fritidskontoret

V

Teknisk chef

Ersättare mätningstekniker

V

Teknisk chef

Ersättare ekonom tekn avd

V

Teknisk chef

Ersättare ekonom tekn avd

V

6.16

6.17

6.18

6.19
6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

fastighetsregleringar vilka är
konsekvenser av fastställda
detaljplaner
Godkänna
fastighetsregleringar utanför
detaljplanelagt område till ett
markpris om högst ett
basbelopp
Genom avtal eller
tillämpning av bestämmelser
i PBL,
fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen eller
ledningslagen tillförsäkra
kommunen rätt till servitut,
ledningsrätt eller
nyttjanderätt i annan tillhörig
fastighet samt medverka till
ändring eller upphävande av
sådan rätt
Genom avtal eller
tillämpning av bestämmelser
i PBL,
fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen eller
ledningslagen belasta
kommunens mark med
servitut, ledningsrätt,
nyttjanderätt för ledning, rätt
till väg eller rätt till
anläggning enligt fastställd
detaljplan och medverka till
ändring eller upphävande av
sådan rätt
Rätt att ingå avtal avseende
kabel-TV anläggningar
Utsträckning, nedsättning,
dödning, sammanföring och
relaxation av inteckningar
samt utbyte av pantbrev samt
andra jämförliga åtgärder
Utse beställarombud vid
entreprenader eller
konsultuppdrag
Bevaka kommunens rätt med
befogenhet att träffa
ekonomisk uppgörelse med
entreprenör i ärende av
mindre ekonomisk räckvidd
Godkänna avtal om
anslutning av fastigheter
belägna utanför
verksamhetsområde till
kommunens vatten- och/eller
avloppsledningsnät
Miljöansvar för
avfallsanläggning vid
Gynnås, innefattande ansvar
för att verksamheten bedrivs
enligt miljöbalken och dess
föreskrifter samt domar och
beslut
Miljöansvar för deponin vid

Teknisk chef

Ersättare ekonom tekn avd

V

Teknisk chef

Ersättare ekonom tekn avd

V

Teknisk chef

Ersättare ekonom tekn avd

V

Teknisk chef

Ersättare ekonom tekn avd

V

Ekonom tekn avd

Ersättare teknisk chef

V

Allm utskottet

V

Teknisk chef

V

Teknisk chef

Ersättare ekonom tekn avd

Denna punkt överförs till
SÅM från 1/1 2018

Renhållningsingenjör

V

---

Ersättare teknisk chef

V

6.26

6.27
6.28
6.29

6.30

6.31
6.32
6.33

6.34
6.35
6.36

6.37

Gynnås, innefattande ansvar
för att verksamheten bedrivs
enligt Miljöbalken och dess
föreskrifter samt domar och
beslut
Miljöansvar avseende
verksamheten vid
kommunens
avloppsreningsverk
Flyttning av fordon
Vägförrättningar
Nyanläggning av enskilda
vägar eller vägbelysningsanläggningar
Ändring eller utökning av
befintlig
belysningsanläggning
Upplåtelse av offentlig plats
Beslut om uppehåll i
sophämtning
Beslut om att använda
gemensam behållare för två
fastigheter
Hyra externa lokaler för
kommunens bruk
Yttrande över detaljplaner
och dispositionsplaner m m
Beslut om igångsättning av
budgeterade
investeringsobjekt
Beslut om
bostadsanpassningsbidrag

Driftingenjör vid
avloppsreningsverket

Ersättare teknisk chef

V

Renhållningsingenjör
Teknisk chef
Allm utskottet

Ersättare teknisk chef
Ersättare ekonom tekn avd

V
V
V

Allm utskottet

Teknisk chef
Överförs till SÅM från 1/1
2018
Överförs till SÅM från 1/1
2018

R

Ersättare ekonom tekn avd

V
-----

Allm utskottet

R

Allm utskottet

R

Allm utskottet

V

Överfört till
samhällsbyggnadsnämnden

---

Fritidsärenden
Nr
6.38
6.39
6.40

6.41
6.42
6.43

Delegationens art
Bidrag enligt riktlinjer antagna
av fullmäktige
Förskottering av bidrag
Tillfälliga inskränkningar av
öppethållandetider i
fritidsanläggningar
Beslut om taxeändringar av
tillfällig karaktär
Beslut om ungdomsledarstipendium
Beslut om fördelning av
investeringsbidrag till
föreningar

Lagrum

Delegat
Förvaltningschef

Kommentar

V/R
V

Förvaltningschef
Förvaltningschef

V
V

Förvaltningschef

V

Allm utskottet

V

Allm utskottet

V

Övrigt
Nr
6.44
6.45
6.46
6.47

Delegationens art
Beslut om klämdagar för
kommunens förvaltningar
Avge yttranden enligt lagen om
kameraövervakning
Beslut om tillstånd enligt lokala
ordningsstadgan
Beslut om yttrande över
ansökan enligt ordningslagen

Lagrum

Delegat
Allm utskottet

Kommentar

V/R
V

Allm utskottet

V

Teknisk chef

V

Teknisk chef

Ersättare kommundirektör

V

7. Kultur- och utbildningsutskottet, delegationsbeslut
7.1 Ärenden gemensamma för samtliga skolformer
Nr
7.1.1

7.1.2
7.1.3

Delegationens art
Hantering av till huvudman
inkomna klagomål och synpunkter
på verksamheten
Upprättande av årlig plan för
likabehandlingsarbetet
Anmäla, utreda och vidta åtgärder
mot kränkande behandling
alternativt visa på att kränkande
behandling eller repressalier mot
barn eller elev inte förekommit

Lagrum
SL 4 kap 7 §

Delegat
KUC

Kommentar

V/R
R

SL 6 kap 8 §

R/FC/GC

V

SL 6 kap 10, 14 §§

R/FC/GC

R

Lagrum
SL 14 kap §§ 3, 10

Delegat
R

SL 8 kap 15 §

FC

V

FC
FC

V

SL 8 kap 7, 14 §§
SL 8 kap 12, 13 ,18 §§

KUC/TC

V

SL 8 kap 9 §

FC

V

KUC/TC

V

FC

R

R/FC

R

R/FC

R

KU

V

SL 8 kap 8 §
SL 14 kap 9 §

R/FC

V

Lagrum

Delegat

SL 9 kap 15 §

R

V

SL 9 kap 12-14 §§

TC

V

Skolfr 3 kap 4-5 §§

R
TC

V
V

7.2 Verksamhetsspecifika ärenden
A. Förskola/skolbarnomsorg
Nr
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5

7.2.6
7.2.7

7.2.8
7.2.9

7.2.10

7.2.11

7.2.12

Delegationens art
Beslut om placering i
skolbarnomsorg
Beslut om plats i barnomsorg
enligt riktlinjer
- vid avvikelse från riktlinjer
Beslut av plats inom barnomsorg
av andra skäl
Beslut om mottagande av barn
från eller köp av plats hos annan
kommun
Beslut om placering av barn med
behov av särskilt stöd
Beslut om avskrivning eller
nedskrivning av fordran rörande
barnomsorgsavgifter
Beslut om uppsägning av
barnomsorgsplats
Beslut om nedsättning eller
befrielse av avgifter (avvikelse
från taxa)
Beslut om avstängning p g a
obetalda barnomsorgsavgifter.
Ö(f)
Tillsyn över fristående förskolor,
fritidshem och annan pedagogisk
omsorg
Beslut om sammansättning och
storlek i förskola och fritidshem

SL 8 kap 16 §
SL 14 kap 12 §
SL 25 kap 9 §
SL 8 kap 16 §
SL 14 kap 12 §
SL 25 kap 9 §

Kommentar

V/R
V

B. Förskoleklass
Nr
7.2.13

7.2.14

7.2.15
7.2.16

Delegationens art
Organisation
Beslut i enskilda fall om
placering av elever om inte
föräldrars önskemål kan beaktas
Beslut om mottagande av barn
från eller köp av plats hos annan
kommun
Skoldagens omfattning
Femåringars placering i
förskoleklass

Kommentar

V/R

7.2.17
7.2.18

7.2.19

7.2.20

Skolskjutsverksamhet
Avslag på begäran om skolskjuts
enligt riktlinjer.
Beviljande av skolskjuts i
enskilda fall som kräver
individuell bedömning. Enligt
riktlinjer.
Beslut om färdvägar och
hållplatser samt bestämmelser för
hållplatser.
Inspektionsskyldighet i
Trafikverkets föreskrifter.

SL 10 kap 32 §

R

SL 10 kap 32 §

SSSam

Förordning om skolskjutsning
(SFS 1979:340) 2 §

R

TSVFS 1988:17,21

R och
SSSam

Enligt kommunens
skolskjutsreglemente.
Enligt kommunens
skolskjutsreglemente.

V
V

V

Rapportering skall
ske till utskottet vid
ordinarie
sammanträde.

V

Kommentar

V/R

C. Grundskola
Nr
7.2.21

7.2.22
7.2.23
7.2.24
7.2.25
7.2.26
7.2.27
7.2.28

7.2.29
7.2.30
7.2.31
7.2.32
7.2.33

7.2.34

7.2.35

7.2.36

7.2.37
7.2.38
7.2.39

7.2.40
7.2.41

Delegationens art
Organisation
Beslut i enskilda fall om
placering av elever om inte
föräldrars önskemål kan beaktas
Skoldagens omfattning
Beslut om tid utöver timplaner
Beslut om språkval
Beslut om elevens val
Beslut om anordnande av
modersmålsundervisning
Elevs kostnad för enstaka inslag i
undervisningen
Beslut om anordnande av
lovskola
Elever
Uppskjuten skolplikt. Ö(s)
Skolpliktens upphörande. Ö(s)
Befrielse från utbildningsinslag.
Ö(s)
Beslut om åtgärd för elevs
boende utom hemmet. Ö(s)
Beslut om mottagande av elev, p
g a särskilda skäl, från annan
kommun. Ö(s)
Beslut att i andra fall ta emot
elev från annan kommun.
Elevs rätt att fullfölja
utbildningen efter skolplikten.
Ö(s)
Medgivande att skolplikten kan
fullföljas på annat sätt än
skollagen. Ö(f)
Lämpliga åtgärder vid upprepade
och/eller allvarligare förseelser.
Omhändertagande av föremål.
Beslut om bidrag för skada
på/stöld av elevs tillhörighet
under skoltid.
Skolskjutsverksamhet
Beslut om begäran om skolskjuts
Beviljande av skolskjuts i
enskilda fall som kräver
individuell bedömning.

Lagrum

Delegat

SL 10 kap 30-31 §§

R

V

Skolfr 3 kap 4-5 §§
Skolfr 9 kap 3 §
Skolfr 9 kap 5-7 §§
Skolfr 9 kap 8§
Skolfr 5 kap 7-13 §§

R
R
R
R
R

V
V
V
V
V

SL 10 kap 11 §

R

V

SL 10 kap 23 §

R

V

SL 7 kap 10 §
SL 7 kap 12-14 §§
SL 7 kap 19 §

R
R
R

V
V
V

SL 10 kap 29 §

TC

V

SL 10 kap 25 §

TC

SL 10 kap 24, 27 §§

TC

SL 7 kap 15 §

R

V

SL 24 kap 23-25 §§

KU

V

SL 5 kap 6-15 §§

R

SL 5 kap 22-24 §§

Enskild
lärare
TC

SL 10 kap 32-33 §§
SL 10 kap 32 §

R
SSSam

Kräver yttrande från
rektor och
hemkommun.
Kräver yttrande från
rektor och
hemkommun.

Efter anmälan från
elevvårdskonferensen.

V

V

V
V

Riktlinjer, yttrande
från rektor.

Enligt riktlinjer i
kommunens
skolskjutsreglemente

V

V
V

7.2.42
7.2.43

7.2.44

Bidrag till skolskjuts vid delad
vårdnad
Beslut om färdvägar och
hållplatser samt bestämmelser för
hållplatser
Inspektionsskyldighet i
Trafikverkets föreskrifter.

Enligt praxis, se cirkulär
2004:64 från SKL
Förordning om
skolskjutsning (SFS
1979:340) 2 §
TSVFS 1988:17,21

SSSam

V

R

V

R
tillsammans
med SSSam

Rapportering skall ske
till utskottet vid
ordinarie
sammanträde.

V

D. Gymnasieskolan
Nr
7.2.45

7.2.46

7.2.47
7.2.48

7.2.49

7.2.50

7.2.51

7.2.52

7.2.53
7.2.54

7.2.55

7.2.56
7.2.57

7.2.58
7.2.59

7.2.60

7.2.61
7.2.62

Delegationens art
Organisation
Beslut om mottagande av elev
från kommun utanför
samverkansområde. Ö(s)
Beslut om att inte ta emot elev p
g a att eleven inte är behörig.
Ö(s)
Antagning till gymnasieskolan.
Fördelning av elever på
inriktningar i högre årskurs då
inriktningsgaranti ej medgivits.
Beslut om mottagande av elev
från annan kommun som önskar
fullfölja sin utbildning.
Beslut om kostnader för enstaka
läromedel och inslag i
verksamheten.
Lämnande av yttrande i samband
med elevs skolgång i annan
kommun.
Beslut om antal
undervisningstimmar samt
fördelning av undervisningstid
över läsåren.
Beslut om nya kurser och
omfattningen av dessa.
Beslut om förkunskapskrav på
nya kurser och omfattningen av
dessa.
Beslut om särskild variant, samt
fastställandet av mål för denna
inom ett nationellt program.
Fastställa nya kurser inom ramen
för programmålen.
Fastställa idrotts- och
friluftsverksamhetens
omfattning.
Beslut om den arbetsplatsförlagda utbildningen.
Beslut om åtgärder om
arbetsplatsförläggning inte
kunnat ordnas.
Beslut om förlängd
undervisning.
Elever
Beslut om handläggning av
ansökningar till gymnasieskolan
Meritvärde – kompletterande
urvalsgrunder

Lagrum

Delegat

Kommentar

SL 16 kap 44, 47 §§

GC

SL 16 kap 29-34 §§

GC

V

SL 15 kap 12-15 §§

Antagningsnämnden
Antagningsnämnden

V

SL 16 kap 49 §

GC

V

SL 15 kap 18 §

GC

V

SL 16 kap 48 §

GC

V

Gyfr 1 kap 7 §

GC

V

Gyfr 1 kap 6 §

Antagningsnämnden
Antagningsnämnden

Gyfr 7 kap 6-8 §§

Gyfr 1 kap 6 §

Yttrande från
hemkommun.

V/R
V

V

Ansökan hos
skolverket.
Ansökan hos
skolverket.

V
V

Gyfr 5 kap 1-6, 9 §§

Antagningsnämnden

V

Gyfr 1 kap 6 §, 5 kap 4 §

GC

Gyfr 3 kap 5 §

GC

V

Gyfr 4 kap 12-14 §§

GC

V

Gyfr 4 kap 13 §

GC

Gyfr 4 kap 23 §

GC

V

SL 16 kap 35 §

GC

V

Gyfr 7 kap 4 §

Antagningsnämnden

V

Ansökan hos
skolverket.

Beslut i samverkan
med programråd.

V

V

7.2.63
7.2.64

7.2.65

7.2.66
7.2.67

Extra poäng
-upprepade förstahandsansökan
- särskilda kunskaper och
erfarenheter av betydelse för den
sökta utbildningen
Beslut om byte av studieväg.
Beslut om intagning vid senare
tidpunkt, samt krav om
inträdesprov
Beslut om hur anmälningsskyldighet vid frånvaro skall
fullgöras
Beslut om avstängning eller
förvisning. Ö(f)
Beslut om resebidrag och
inackorderingstillägg för
gymnasieelever

Gyfr 7 kap 9 §

GC

Yttrande från
vårdnadshavare.

Gyfr 7 kap 8 §

GC

V

Gyfr 12 kap 1 §

GC

V

SL 5 kap 6-21 §§

GC

SL 15 kap 32 §

GC

Efter samråd med
socialnämnd.

V

R
V

E. Kommunal vuxenutbildning
Nr
7.2.68

7.2.69

7.2.70

7.2.71

7.2.72
7.2.73
7.2.74

7.2.75
7.2.76

7.2.77

7.2.78
7.2.79

Delegationens art
Organisation
Beslut om handläggning av
ansökan till annan kommun,
grundvux
Beslut om mottagande av elev,
upphörande av utbildning samt
att på nytt bereda elev utbildning,
grundvux. Ö(s)
Beslut om handläggning av
ansökan till Gymnasial
vuxenutbildning samt
yttrande om betalning
Beslut om antagning,
upphörande av utbildning samt
att på nytt bereda en elev
utbildning, gy vux. Ö(s)
Fastställande av kursplaner för
lokala kurser
Beslut om att kurser delas upp i
delkurser
Beslut genom vilka kurser och
delkurser stöd skall ges
Elever
Beslut om urval till utbildningen,
gy vux
Beslut om hur anmälningsskyldighet vid frånvaro skall
fullgöras
Beslut om skiljande från
utbildningen, avstängning eller
förvisning. Ö(f)
Beslut om avstängning från viss
utbildning med praktiska inslag.
Elevers kostnad för enskilda
inslag/läromedel.

Lagrum

Delegat

Kommentar

V/R

SL 20 kap 14 §

R

V

SL 20 kap 9, 13-14 §§

R

R

SL 20 kap 14,21 §§

R

R

SL 20 kap 19-23 §§

R

R

FVU 2 kap 10 §

R

V

FVU 2 kap 4 §

R

V

FVU 2 kap 4 §

R

V

FVU 3 kap 8 §

R

R

FVU 7 kap 2 §

R

V

FVU 7 kap 4 §

KU

R

SL 5 kap 19-20 §§

R

R

SL 20 kap 7 §

R

V

F. Särskola
Nr
7.2.80

Delegationens art
Organisation grundsärskola
Beslut om mottagande i
grundsärskola eller
träningsskola. Ö(s)

Lagrum
SL 11 kap 24-29 §§

Delegat
RIS

Kommentar

V/R
V

7.2.81
7.2.82
7.2.83
7.2.84
7.2.85
7.2.86
7.2.87

7.2.88
7.2.89
7.2.90
7.2.91
7.2.92
7.2.93
7.2.94
7.2.95

7.2.96
7.2.97

7.2.98
7.2.99

7.2.100

7.2.101

Beslut om tid utöver timplanerna
Beslut om elevs kostnad för
enstaka inslag i undervisningen
Beslut om elevens val
Beslut om skoldagens längd
Beslut om förkortad arbetsvecka

Skolfr 10 kap 2 §
SL 11 kap 13-14 §§

R
R

V
V

Skolfr 10 kap 5-6 §§
Skolfr 3 kap 5 §
Skolfr 3 kap 4 §

R
R
R

V
V
V

Prövning av beslut om befrielse
från obligatoriska inslag. Ö(f)
Beslut om anpassad studiegång
Organisation
gymnasiesärskola
Beslut om elevs mottagande i
gymnasie-särskolan. Ö(s)
Beslut om elevs kostnad för
enstaka inslag i undervisningen
Beslut om typ av program för
gymnasieelever
Beslut om omfattning av tiden
för en kurs
Beslut om fördelning av tid över
läsåren
Beslut om idrott och
friluftsverksamhet
Beslut om lokalt tillägg
Beslut om åtgärder för att
tillgodose elevs rätt till
arbetsplatsförläggning
Elever grundsärskolan
Beslut om ledighet mer än 10
dagar
Överväganden om åtgärd vid
upprepade och/eller allvarligare
förseelser.
Elever gymnasiesärskolan
Beslut om handläggning av
anmälan av ledighet
Avstängning av elev. Ö(f)

SL 11 kap 8 §

R

Skolfr 10 kap 4 §

R

V

SL 18 kap 8 §

RIS

V

SL 18 kap 18 §

GC

V

SL 18 kap 9 §

GC

V

Gyfr 13 2 §

GC

V

Gyfr 13 kap 6 §

GC

V

Gyfr 3 kap 5 §

GC

V

Gyfr 13 kap 14 §
Gyfr 13 kap 15-16 §§

GC
GC

V
V

SL 7 kap 18 §

R

R

SL 5 kap 16-18 §§

R

Gyfr 13 kap 20 §

GC

V

SL 5 kap 16-18 §§

GC

R

SL 19 kap 20 §
SL 18 kap 30-31 §§
SL 11 kap 31 §
SL 19 kap 20 §
SL 11 kap 31 §
SL 18 kap 30-31 §§

R/GC

Enligt kommunens
skolskjutsreglemente

V

SSsam

Enligt kommunens
skolskjutsreglemente

V

Lagrum
SL 22 kap 13-15 §§

Delegat
R

SL 22 kap 16-17 §§

R

SL 22 kap 5 §

R

Skolskjutsverksamhet
Beslut om begäran om
skolskjuts. Enl. riktlinjer.
Beviljande av skolskjuts i
enskilda fall som kräver
individuell bedömning. Enl.
riktlinjer.

Gäller elever i årskurs
1 eller 2.
Beslut i samråd med
vårdnadshavare.

Efter anmälan från
elevvårdskonferensen.

V

V

G. SFI
Nr
7.2.102
7.2.103

7.2.104

7.2.105

Delegationens art
Mottagande av elev till SFIundervisning. Ö(s)
Beslut om upphörande samt att
på nytt antaga elev till SFIundervisning. Ö(s)
Beslut om elevers egna
hjälpmedel/ Beslut om kostnader
för enstaka läromedel och inslag
i verksamheten
Beslut om hur
anmälningsskyldigheten vid
frånvaro skall fullgöras

Kommentar

V/R
V
V

Huvudregel är att
undervisningen är
kostnadsfri

V

R

7.2.106

Beslut om avstängning från viss
utbildning med praktiska inslag.

SL 5 kap 19-20 §§

R

R

H. Uppdragsutbildning
Nr
7.2.107

Delegationens art
Beslut om godkännande av avtal
som rör uppdragsverksamhet

Lagrum

Delegat
R

Kommentar

V/R
V

Lagrum

Delegat
BC

Kommentar

V/R
R

7.3 Kulturärenden
Nr
7.3.1

7.3.2
7.3.3

Delegationens art
Tillfälliga inskränkningar av
öppethållande i
kulturanläggningar.
Fastställande av kulturprogram
Bidrag till studieförbund och
kulturföreningar enligt
fastställda normer

BC
BC

V
V

Förkortningar
FVU
Förordning om vuxenutbildning
Gyfr
Gymnasieförordningen (2010:2039)
SFI
Svenska för invandrare
Skolfr
Skolförordningen
SL
Skollagen
Ö(f)
Kan överklagas hos förvaltningsrätt
Ö(s)
Kan överklagas hos Skoväsendets överklagandenämnd
Delegat /Verkställare
BC
Bibliotekschef
FC
Förskolechef
GC
Gymnasiechef
KU
Kultur- och utbildningsutskottet
KUC
Kultur- och utbildningschef
R
Rektor
RIS
Rektor med ansvar för inskrivning i särskola
SSsam
Skolskjutssamordnare
TC
Teamchef

8. Socialutskottet, delegationsärenden
8.1 Familjerätt
Nr

Delegationens art

Lagrum

Delegat

Kommentar

Utskott som
består av
ledamöter eller
ersättare i
utskottet.

Ett socialt utskott skall
bestå av minst tre
ledamöter eller ersättare.

Jmfr 10 kap 5 § SoL

V/R

8.1.1 Adoption
8.1.1.1
Medgivande för att ta emot ett
barn för adoption

6 kap 6 § SoL

Socialnämnd
(kommunstyrelsen)

R

6 kap 12 § SoL
8.1.1.2

Beslut om samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande

6 kap 14 § SoL

Socialnämnd
(kommunstyrelsen)

R

8.1.1.3

Avslagsbeslut till att
adoptionsförfarande får fortsätta

6 kap 14 § SoL

Socialutskott

V

8.1.1.4

Återkallelse av medgivande att ta
emot adoptivbarn under
väntetider

6 kap 13 § SoL

Socialutskott

V

8.1.2 Faderskap / Umgänge
8.1.2.1
Godkännande av
faderskapsbekräftelse då
parterna varit sammanboende
under konceptionstiden och är
övertygade om att barnet är
deras gemensamma
-

I övriga fall

1 kap 4 § 1 st FB

V
Administrativ
assistent. (Sprotokoll).
Socialsekreterare

2 kap 8a § FB

Socialsekreterare
(MF- och Äprotokoll).

8.1.2.2

Beslut om att inleda utredning
om fastställande av faderskap
när dom eller bekräftelse finns
och faderskapet kan ifrågasättas.

2 kap 1 § FB

Socialsekreterare

V

8.1.2.3

Beslut att inleda rättsgenetisk
utredning (DNA-test) i
faderskapsärenden.

1 § Lag om
blodundersökning
mm vid utredning
om faderskap

Socialsekreterare

V

Socialnämnd
(kommunstyrelsen)

R

2 kap 6 § FB
8.1.2.4

Beslut att inte påbörja utredning
eller att lägga ner påbörjad
faderskapsutredning

10 kap 5 § SoL
2 kap 7 § FB
2 kap 9 § FB

8.1.2.5

Beslut om att återuppta nedlagd
faderskapsutredning.

2 kap 1 § FB

Socialsekreterare

V

8.1.2.6

Beslut om att inleda utredning
vid ifrågasättande av fastställt
faderskap eller
faderskapspresumtion

2 kap 9 § 1 FB

Socialnämnd
(kommunstyrelsen)

R

8.1.2.7

Beslut att väcka och föra talan i
mål om fastställande av
faderskap

3 kap 5 § 2 st och
6 § 2 st FB

Sektionschef
IFO

V

8.1.2.8

Framställan till domstol om
behov av målsägarbiträde för
underårig

5 kap 2 § SoF

Socialsekreterare

V

8.1.2.9

Beslut att utse handläggare i
utredningar beträffande vårdnad,
boende, och umgänge

6 kap 19 § FB

1:e
socialsekreterare

V

8.1.2.10

Lämnande av upplysningar inför
interimistiskt beslut i tingsrätt
beträffande vårdnad, boende
eller umgänge

6 kap 20 § FB

Socialsekreterare

V

8.1.2.11

Lämna yttrande till domstol i
ärenden om vårdnad, boende
och/eller umgänge

6 kap 19 § FB

Socialsekreterare

V

8.1.2.12

Väcka talan om
umgängesreglering

6 kap 15a § FB

Socialutskott

V

8.1.2.13

Beslut att godkänna föräldrars
avtal om vårdnad, boende och
umgänge

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

Socialsekreterare

V

8.1.2.14

Beslut att ej godkänna föräldrars
avtal om vårdnad, boende och
umgänge

6 kap 6 § 14 a § 2
st 15 a § 3 st FB

Sektionschef
IFO

8.1.2.15

Godkänna avtal om att
underhållsbidrag skall betalas
för längre perioder än tre
månader

7 kap 7 § 2 st FB

Socialsekreterare

V

8.1.2.16

Beslut att, efter rättens beslut,
utse en viss person att medverka
vid umgänge efter rättens beslut
om umgängesstöd samt beslut
om arvode och omkostnader

6 kap 15 c § 3 st
FB

Sektionschef

V

8.1.2.17

Väcka talan om
umgängesreglering

6 kap 15 a § FB

Socialutskott

V

8.1.2.18

Utse handläggare för
samarbetssamtal

6 kap 18 § FB

1:e
socialsekreterare

V

Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätt om vård enligt
LVU

4 § LVU

Beslutet kan ej
överklagas

V

8.2 LVU
8.2.1

Socialutskott

V

8.2.2

Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn och
ungdom under 20 år

6 § 1 st LVU

Utskottets
ordförande,
utskottets vice
ordförande,
kommunstyrelsens
ordförande

V

8.2.3

Begäran om förlängd tid för
ansökan om vård

8 § LVU

1:e
socialsekreterare

V

8.2.4

Beslut om ett omedelbart
omhändertagande enligt 6 § LVU
skall upphöra

9 § 3 st LVU

Socialutskottet.
Ersättare:
Socialutskottets
ordförande, förste
vice ordförande
och andre vice
ordförande

V

8.2.5

Beslut om hur vården skall
ordnas och var den unge skall
vistas under vårdtiden

11 § 1 LVU

Socialutskottets
ordförande, vice
ordförande och
kommunstyrelsens
ordförande

När utskottets beslut inte
kan avvaktas. Beslutet
ska anmälas vid
utskottets nästa
sammanträde

V

8.2.6

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

11 § 2 och 3 st
LVU

Socialutskottets
ordförande, vice
ordförande och
kommunstyrelsens
ordförande

När utskottets beslut inte
kan avvaktas. Beslutet
ska anmälas vid
utskottets nästa
sammanträde

V

8.2.7

Beslut rörande den unges
personliga förhållanden i den
mån beslutet inte är att hänföra
till 11 § 1 och 2 st LVU

11 § 4 st LVU

Socialsekreterare

T ex kortare vistelse
utom familjehemmet
eller hemmet för vård
eller boende

V

8.2.8

Beslut om hur rätt till umgänge
med den unge skall utövas


8.2.9

V

När överenskommelse
inte kan nås med
föräldern eller
vårdnadshavaren

14 § 2 st 1
LVU

Socialutskott

V

När överenskommelse inte kan
nås med föräldern eller
vårdnadshavaren och i avvaktan
på utskottets beslut

14 § 2 st 1
LVU

Sektionschef
IFO

V

Beslut om att den unges
vistelseort inte skall röjas för
föräldern eller vårdnadshavaren

14 § 2 st 2
LVU

Socialutskott

V

I avvaktan på utskottets beslut

14 § 2 st 2
LVU

Sektionschef
IFO

V

8.2.10

Övervägande om beslut om
umgänge eller hemlighållande av
vistelseort enligt 14 § 2 st 1 och 2
fortfarande behövs

14 § 3 st LVU

Socialutskott

Bestämmelsen innebär
att utskottet minst en
gång vart tredje månad är
skyldig att överväga om
ett beslut om umgänge
eller hemlighållande av
vistelseort fortfarande
behövs.

8.2.11

Övervägande om vård med stöd
av 2 § LVU fortfarande behövs

13 § 1 och 2 st
LVU

Socialutskott

V

8.2.12

Prövning om vård med stöd av 3
§ LVU skall upphöra

13 § 1 och 3 st
LVU

Socialutskott

V

8.2.13

Beslut om att vården skall
upphöra

21 § 1 st LVU

Socialutskott

V

8.2.14

Beslut om regelbunden kontakt
med särskilt utsedd
kontaktperson eller behandling i
öppna former

22 § 3 st LVU

Socialutskott

V

8.2.15

Prövning av om beslut om
förebyggande insats skall
upphöra att gälla

22 § 3 st LVU

Socialutskott

8.2.16

Beslut om att förebyggande
insats enligt 22 § 1 st LVU skall
upphöra

22 § 3 st LVU

Socialutskott

V

8.2.17

Ansökan hos förvaltningsrätten
om flyttningsförbud

24 § LVU

Socialutskott

V

8.2.18

Övervägande om
flyttningsförbud fortfarande
behövs

26 § 1 st LVU

Socialutskott

V

8.2.19

Beslut om att flyttningsförbud
skall upphöra

26 § 2 st LVU

Socialutskott

V

8.2.20

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

27 § 1 st LVU

Socialutskott

V

8.2.21

Beslut om att ett tillfälligt
flyttningsförbud enligt 27 § LVU
skall upphöra

30 § 2 st LVU

Socialutskott

V

8.2.22

Beslut om den unges umgänge
med förälder eller andra
vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud när
överenskommelse inte kan nås

31 § LVU

Socialutskott

V

Bestämmelsen innebär
att utskottet minst en
gång var sjätte månad
skall pröva om insatsen
fortfarande behövs.

V

V

8.2.23

Beslut om läkarundersökning, att
utse läkare samt plats för
läkarundersökningen

32 § 1 st LVU

Socialsekreterare

V

8.2.24

Beslut om att begära
polishandräckning för att
genomföra läkarundersökning

43 § 1 LVU

1:e
socialsekreterare

Jfr 8.2.5

V

8.2.25

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av
LVU

43 § 2 LVU

1:e
socialsekreterare

Jfr 8.2.6

V

8.3 LVM
8.3.1

Beslut om att inleda utredning
om skäl för tvångsvård

7 § LVM

Sektionschef
IFO

V

8.3.2

Beslut om att utredning inte
skall inledas eller att påbörjad
utredning skall läggas ned
alternativt övergå i en utredning
enligt 11 kap 1 § SoL

7 § LVM

1:e
socialsekreterare

V

8.3.3

Beslut om läkarundersökning
samt utse läkare för
undersökningen

9 § LVM

Socialsekreterare

8.3.4

Beslut om ansökan hos
förvaltningsrätt om vård enligt
LVM

11 § LVM

Socialutskott

8.3.5

Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

13 § LVM

Utskottets
ordförande,
utskottets vice
ordförande,
kommunstyrelsens
ordförande

8.3.6

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

45 § 1 LVM

1:e
socialsekreterare

V

8.3.7

Beslut om att begära
polishandräckning för inställelse
vid LVM-hem eller sjukhus

45 § p2 LVM

1:e
socialsekreterare

V

Beslut om
läkarundersökning skall
fattas om sådan inte är
uppenbart obehövlig.

V

V

Beträffande
kompletterande
beslutanderätt se 8.2.2

V

8.4 SoL.placeringar / öppenvård vuxna
8.4.1

Beslut om att inleda utredning
(vuxna)

11 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

V

8.4.2

Beslut om att utredning inte skall
inledas eller att inledd utredning
skall läggas ned (vuxna)

11 kap 1 § SoL

1:e
socialsekreterare

V

8.4.3

Beslut om bistånd i form av
öppenvårdsinsatser för
missbrukare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

V

8.4.4

Beslut om upphörande
öppenvårdsinsats enligt 4 kap 1 §
SoL trots att den enskilde önskar
att insatsen fortsätter

4 kap 1 § SoL

1:e
socialsekreterare

V

8.4.5

Beslut om bistånd åt vuxna i form
av vård (placering/omplacering) i
hem för vård eller boende eller i
familjehem

4 kap 1 § SoL

Socialutskott

V

8.4.6

8.4.7

8.4.8

6 kap 1 § SoL

-

Högst två månader

Socialutskottets
ordförande

V



Över två månader

Socialutskott

V

Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)

V

-

Lägsta nivå/arvode

Socialsekreterare

V

-

Enligt riktlinjer

V

-

Över riktlinjer

Sektionschef
IFO
Socialutskott

V

Beslut om ersättning för
missbruksvård i form av plats i
hem för vård eller boende eller i
familjehem (vuxna)

8 kap 1 § 1 st
SoL och 6 kap 1
§ SoL

Sektionschef

Beslut om anmälan till FK om att
nämnden skall uppbära del av
sjukpenning för den som bereds
vård i sådant hem för vård eller
boende eller familjehem enligt
SoL som ger vård och behandling
åt missbrukare av alkohol eller
narkotika

3 kap 15 § AFL

Socialsekreterare

V

IFO

V

8.4.9

Beslut om ersättning från den
enskilde till kommunen för
missbruksvård i form av plats vid
hem för vård eller boende eller i
familjehem (vuxna)

8 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

V

8.4.10

Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet enligt 8 kap
1 § 1 st

9 kap 4 § SoL

Socialutskott

V

8.5 SoL.placeringar / öppenvård barn
8.5.1

Beslut om att inleda utredning
(barn)

11 kap 1-2 § §
SoL

Socialsekreterare

8.5.2

Beslut om att utredning inte skall
inledas eller att inledd utredning
skall läggas ned (barn och vuxna)

11 kap 1 § SoL

1:e
socialsekreterare

V

8.5.3

Beslut om att utredning inte skall
föranleda åtgärd (barn)

11 kap 1 § SoL

1:e
socialsekreterare

V

8.5.4

Förlängning av utredningstid i
ärenden som rör barn

11 kap 2 § SoL

-

Första förlängning, max
tre månader

Andra förlängning, utöver tre
månader
8.5.5

Beslut att höra barn utan
vårdnadshavares samtycke

11 kap 10 § SoL

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

V

V

Sektionschef
IFO

V

Socialutskott

V

Sektionschef

V

IFO
8.5.6

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/kontaktfamilj

8.5.7

Beslut om förordnande och
entledigande av
kontaktperson/kontaktfamilj

8.5.8

Beslut om upphörande av
kontaktperson/kontaktfamilj

8.5.9

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/kontaktfamilj
-

Enligt norm och
riktlinjer

4 kap 1 § SoL

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

V

Socialsekreterare

V

Socialsekreterare

V

Uppdraget skall regleras
genom avtal

Socialsekreterare

V

V



Utöver norm och
riktlinjer

Sektionschef
IFO

V

8.5.10

Beslut om kvalificerad
kontaktperson

3 kap § 6b, 2 st
SoL

Socialsekreterare

V

8.5.11

Beslut om insats i form av
öppenvårdsteam

4 kap 1 § SoL

1:e
socialsekreterare

V

8.5.12

Beslut om bistånd i form av
träningslägenhet,
träningslägenhet för ungdomar

4 kap 1 § SoL

Sektionschef

V

Beslut om bistånd åt barn och
ungdom i form av vård
(placering/omplacering) i
familjehem

4 kap 1 § SoL

8.5.13

8.5.14

IFO
Socialutskott

V

6 kap 1 § SoL



Högst två månader

Socialutskottets
ordförande

V



Över två månader

Socialutskott

V

Socialutskott

V

Beslut om bistånd åt barn och
ungdom i form av vård
(placering/omplacering) i hem
för vård eller boende

4 kap 1 § SoL
6 kap 1 § SoL

-

Högst två månader

Socialutskottets
ordförande

V



Över två månader

Socialutskott

V

8.5.15

Medgivande att underårig tas
emot för stadigvarande vård och
fostran i enskilt hem som inte
tillhör någon av hans föräldrar
eller annan vårdnadshavare

6 kap 6 § SoL

Socialutskott

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

V

8.5.16

Övervägande om vård i annat
hem än det egna fortfarande
behövs

6 kap 8 § SoL

Socialutskott

Övervägande är inte ett
beslut. Bestämmelsen
innebär att utskottet
minst en gång var sjätte
månad är skyldig att
överväga om vård enligt
socialtjänstlagen
fortfarande behövs. Den
ska tillämpas vid både
SoL-placeringar och
LVU-placeringar som
nämnden har lämnat
medgivande till.

V

8.5.17

Beslut om ekonomiskt bistånd åt
barn och ungdom i samband med
placering, omplacering eller
flyttning från familjehem eller
hem för vård eller boende

V

-

Motsvarande 10% av
basbelopp

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

V

-

Motsvarande 20% av
basbelopp

4 kap 1 § SoL

Sektionschef
IFO

V

-

Därutöver

4 kap 1 § SoL

Sektionschef
IFO

V

4 kap 1 § och 16
kap 2 § 1 st SoL

Socialutskott

V

8.5.18

Bistånd till sociala stödinsatser i
skolan för barn som vistas i
annan kommun

8.5.19

Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)

8.5.20

4 kap 1 § SoL

V

-

Lägsta nivå/arvode

Socialsekreterare

V

-

Enligt riktlinjer

V

-

Över riktlinjer

Sektionschef
IFO
Socialutskott
Socialsekreterare

V

Framställan till CSN om ändring
av betalningsmottagare av
studiestöd när barn/ungdom är
placerad utanför hemmet

V

Familjehemssekreterare

8.5.21

Beslut om framställning till
försäkringskassa om ändring av
betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag när barn är placerade
utom hemmet

4 § 3 st resp. 7 §
Lag om allmänt
barnbidrag

Socialsekreterare

V

8.5.22

Underrättelse till
försäkringskassan om att barn
med underhållsstöd placerats i
familjehem eller HVB-hem
respektive återflyttat till
boförälder

2 § förordningen
om
underhållsstöd
jmf med 11 §
lagen om
underhållsstöd

Socialsekreterare

V

8.5.23

Beslut om upphörande av bistånd
i form av vård i hem för vård
eller boende eller i familjehem
barn och unga

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

V

8.5.24

Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som
tidigare varit
familjehemsförälder

6 kap 11 § SoL

-

Enligt riktlinjer

V

Sektionschef IFO

V

-

Över riktlinjer

Socialutskott

V

8.5.25

Beslut hos Tingsrätten om
särskild förordnad
vårdnadshavare för minderårig

6 kap 8a § FB

Socialutskott

V

8.5.26

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov av
god man/förvaltare

5 kap 3 § p1 SoF

1:e
socialsekreterare

V

8.5.27

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att behov
av god man/förvaltare inte längre
föreligger

5 kap 3 § p2

1:e
socialsekreterare

V

8.5.28

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
förhållanden beträffande
förvaltningen av underårings
egendom

5 kap 3 § p3 SoF

1:e
socialsekreterare

V

8.5.29

Framställan till domstol om
behov av målsägandebiträde för
underåriga

5 kap 2 § SoF

Socialsekreterare

V

8.5.30

Beslut om avgift från föräldrar
vars barn är under 18 år och får
vård i ett annat hem än det egna

8 kap 1 § 2 st
SoL 43-44 §§
SoF

Socialsekreterare

V

SoF

8.6 Ekonomiskt bistånd
8.6.1

Beslut i ärenden om
försörjningsstöd

4 kap 1 § SoL

En individuell bedömning
skall alltid göras i
biståndsärenden

4 kap 4 § SoL
och 4 kap 1 §
SoL

V

4 kap 5 § SoL
och 4 kap 1 §
SoL
a)
b)

c)
d)

e)

Enligt riksnorm och
riktlinjer
Över riksnorm och
riktlinjer,
- högst 13% av
basbeloppet

Socialsekreterare

V

Socialsekreterare

V

- högst 63% av
basbeloppet

Sektionschef

V

- matpengar oavsett
överskott

Socialsekreterare

V

- övrigt > 63% av
basbeloppet

Socialutskott

V

Under riksnorm och
riktlinjer
Med villkor om praktik
eller kompetenshöjande
åtgärder
Med vägrande av eller
nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd

Socialsekreterare

V

Socialsekreterare

V

Socialsekreterare

V

8.6.2

Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd enligt 4 kap
2 § SoL

9 kap 2 § 2 st
SoL

Socialutskott

V

8.6.3

Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd 4 kap 1 §
SoL

9 kap 1 § och
9 kap 2 § SoL

1:e
socialsekreterare

V

8.6.4

Beslut om bistånd i form av
hyresgaranti

4 kap 1 § SoL

Sektionschef

V

IFO
8.6.5

Beslut om bistånd i form av
träningslägenhet/ socialt
kontrakt / jourlägenhet

4 kap 1 § SoL

Sektionschef
IFO

V

8.6.6

Beslut om att underrätta
försäkringskassa om att
nämnden skall uppbära
ersättning enligt AFL som
ersättning för ekonomiskt
bistånd som utgivits som
förskott på förmån

17 kap 1 §
AFL 9 kap 2 §
SoL

Socialsekreterare

V

8.6.7

Beslut om bistånd i form av
förmedling av egna medel

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

V

8.6.8

Hyresskulder

4 kap 1 § SoL

Sektionschef

Två månadshyror per 12
månadsperiod

V

Två månadshyror per 12
månadsperiod

V

IFO
8.6.9

8.6.10

Elskuld

Beslut om ekonomiskt bistånd
till begravningskostnader och
utgifter i omedelbar anslutning
till dödsfallet, enligt riktlinjer
-

4 kap 2 § SoL
alt 4 kap 1 §
SoL

Sektionschef
IFO

4 kap 2 § SoL

Upp till 50% av
basbeloppet

Kostnader över 50% av
basbeloppet

V

Dödsbohandläggare

V

Sektionschef
IFO

V

8.6.11

Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet enligt 9
kap 1 § och 9 kap 2 §

9 kap 4 § SoL

Socialutskott

V

8.6.12

Beslut om bistånd utöver vad
som följer av 1 § om det finns
skäl för det

4 kap 2 § SoL

Sektionschef

V

8.6.1 3

Beslut om att föra talan hos
förvaltningsrätt om återkrav
enligt 9 kap 1 § SoL

9 kap 3 § jfr
med 10 kap 4
§ 2 st SoL

Socialutskott

V

8.6.14

Beslut om att föra talan om
ersättning hos förvaltningsrätt
om återkrav enligt 9 kap 2 § och
8 kap 1 § SoL

9 kap 3 § 1 st
SoL

Sektionschef
IFO

V

IFO

8.7 Våldsutsatt
8.7.1

Beslut om skyddat boende för
våldsutsatta vuxna

5 kap 11 § SoL

V

-

Upp till 14 dagar

Sektionschef
IFO

V

-

Längre än 14 dagar

Socialutskott

V

8.8 Bistånd äldreomsorg/funktionshinderomsorg SoL
8.8.1

Beslut om köp av plats i annan
kommun eller hos annan
vårdgivare

4 kap 1 § SoL

Socialutskott

V

8.8.2

Beslut om bistånd i form av
hemtjänst

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

8.8.3

Beslut att utredning skall
inledas eller inledd utredning
nedläggas

11 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

V

8.8.4

Beslut att utredning inte skall
föranleda någon åtgärd

11 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

V

8.8.5

Beslut om bistånd i form av
särskild boendeform

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

V

8.8.6

Beslut om bistånd i form av
korttidsvistelse

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

V

8.8.7

Beslut med anledning av
ansökan enligt 2 kap 3 § SoL
om insatser enligt 4 kap 1 §
SoL (från annan kommun)

2 a kap 3 §
SoL

Biståndshandläggare

V

8.8.8

Beslut om bistånd i form av
plats i dagverksamhet

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

V

8.8.9

Beslut om bistånd i form av
avlösarservice

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

V

8.8.10

Beslut om bistånd i form av
ledsagarservice

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

V

8.8.11

Beslut om bistånd i form av
yttre hemtjänst

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

V

Beslut om hälso- och
sjukvårdsinsatser ges med
stöd av HSL och är inte
möjliga att överklaga

V

8.8.12

Beslut om bistånd i form av
trygghetslarm

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

V

8.8.13

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

V

8.8.14

Beslut om bistånd i form av
boendestöd

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

V

8.8.15

Beslut om bistånd i form av
familjehem

4 kap 1 § och 6
kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

V

8.8.16

Beslut om bistånd i form av
plats på behandlingshem, avser
inte sjukvård som landstinget
ansvarar för

4 kap 3 § och 6
kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

V

8.9 LSS
8.9.1

8.9.2

Beslut om korttidsvistelse
utanför det egna hemmet

7 § och 9 § 6
LSS

-

Inom kommunen

Biståndshandläggare

V



I extern regi

Socialutskott

V

Beslut om korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år utanför
det egna hemmet i anslutning till
skoldag samt under lov

7 § och 9 § 7
LSS

V

-

inom kommunen

Biståndshandläggare

V



i extern regi

Socialutskott

V

Socialutskott

V

8.9.3

Beslut om boende i familjehem
för barn och ungdomar

7 § och 9 § 8
LSS

8.9.4

Beslut om boende i bostad med
särskild service för barn och
ungdomar

7 § och 9 § 8
LSS

-

inom kommunens
boende

-

8.9.5

V

hos annan huvudman
(anm: Obs lagen om
offentlig upphandling)
Beslut om boende för vuxna i
bostad med särskild service etc.

7 § och 9 § 9
LSS

V

Biståndshandläggare

V

Socialutskott

V

V

-

inom kommunens
boende

Biståndshandläggare

V

-

hos annan huvudman
(anm: Obs lagen om
offentlig upphandling)

Socialutskott

V

8.9.6

Beslut om daglig verksamhet för
personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och
inte utbildar sig

7 § och 9 § 10
LSS

Biståndshandläggare

V

8.9.7

Beslut om att utbetala
assistentersättning till annan
person än den som är berättigad
till insatser

11 § LSS

Biståndshandläggare

V

8.9.8

Beslut om upphörande av
insatser enligt LSS

Biståndshandläggare

V

8.9.9

Beslut om
återbetalningsskyldighet

12 § LSS

Socialutskott

V

8.9.10

Förhandsbesked om rätt till
insats enligt LSS för person som
inte är bosatt i kommunen

16 § 2 st LSS

Biståndshandläggare

V

8.9.11

Beslut om att utreda behoven för
enskild för tillfälligt besök i
kommunen och besluta om
insatser enligt LSS

16 § 3 st LSS

Biståndshandläggare

V

8.9.12

Beslut om avgift från föräldrar
vars barn är under 18 år och får
omvårdnad i ett annat hem än
det egna

20 § LSS 5 §
LSSförordningen 6
kap 2 § SoF

Sektionschef

V

8.9.13

Godkännande av familjehem

Socialutskott

V

8.9.14

Beslut om anmälan till
överförmyndare att person som
omfattas av LSS är i behov av
förmyndare, förvaltare eller god
man

15 § 6 LSS

Biståndshandläggare

V

8.9.15

Beslut om anmälan till
överförmyndare för att
förmyndare eller god man inte
längre behövs

15 § 6 LSS

Biståndshandläggare

V

8.9.16

Beslut om
personkretstillhörighet

1 och 7 § § LSS

Biståndshandläggare

V

8.9.17

Beslut om råd och stöd (i de fall
kommunen är ansvarig)

2 § och 9 § 1
LSS

Biståndshandläggare

V

8.9.18

Beslut om biträde av personlig
assistent

7 § och 9 § 2
LSS

Biståndshandläggare

V

8.9.19

Beslut om ekonomiskt stöd för
att bekosta personlig assistent
vid tillfälligt utökade behov

7 § och 9 § 2
LSS

Biståndshandläggare

V

8.9.20

Beslut om ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för personlig
assistent

7 § och 9 § 2
LSS

Biståndshandläggare

V

8.9.21

Beslut om ledsagarservice

7 § och 9 § 3
LSS

Biståndshandläggare

V

8.9.22

Beslut om biträde av
kontaktperson

7 § och 9 § 4
LSS

Biståndshandläggare

V

8.9.23

Beslut om avlösarservice i
hemmet

7 § och 9 § 5
LSS

Biståndshandläggare

V

8.10 Yttrande / Övrigt
8.10.1

Beslut i brådskande ärenden
under jourtid

6 kap 36 §
KomL

Utskottets
ordförande,
utskottets vice
ordförande eller
annan ledamot
som
socialutskottet
förordnat

V

8.10.2

Beslut om anmälan till
Inspektionen för vård och omsorg
av allvarlig skada eller sjukdom i
samband med vård, behandling
eller undersökning
(anm. Vårdgivaren ansvarar för
att Lex-Maria-anmälan görs)

6 kap 4 § lag
om
yrkesverksam
het på hälsooch
sjukvårdens
område (SFS
1998:531)

Socialchef

R

8.10.3

Beslut om att anmäla till
Inspektionen för vård och omsorg
vid allvarliga missförhållanden
eller påtaglig risk för allvarligt
missförhållande

SOSFS
2013:16

Socialutskott

R

(anm. Dessa ärenden bör inte
delegeras till tjänsteman)

8.10.4

Beslut om avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling
till enskild eller annan myndighet
samt uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande till
enskild

2 kap 14 § TF
15 kap 6 och
7§§ SekrL, 14
kap 9 och 10
§§ OSL

Socialchef

V

8.10.5

Beslut att lämna ut uppgifter ur
personregister till statliga
myndigheter i forskningssyfte

12 kap 6 §
SoL

Socialchef

V

8.10.6

Beslut att polisanmäla brott mot
den egna verksamheten

1 kap 5 § OSL
och 12 kap 10
§ SoL

Socialutskott

8.10.7

Beslut om sekretess för anmälares
eller uppgiftslämnares utsaga om
det finns fara för våld eller annat
allvarligt men

7 kap 6 § OSL

Socialchef

V

8.10.8

Beslut om att föra talan i ärenden
eller mål vid allmän domstol eller
förvaltningsdomstol

10 kap 2 §
SoL

Socialchef

V

Utseende av ombud att föra
nämndens talan

10 kap 2 §
SoL

8.10.9

Vid brådskande ärenden
socialchef. Om en enskild
tjänsteman utsätts för våld
eller hot kan han även själv
polisanmäla detta i sin
egenskap av målsägande.
Utskottet kan polisanmäla
vissa brott mot underåriga
och sådana brott, där det
lägsta straffet är ett års
fängelse. I sådana fall
behövs inte beslut i utskottet
eller av delegat.

R

Ersättare: berörd
verksamhetschef
Socialchef

V

Ersättare: berörd
verksamhetschef
8.10.10

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, LVU- och LVM-ärenden där
ursprungsbeslutet fattats av
delegat

10 kap 1 och 2
§§ SoL
3 kap 10 § 6
kap 33 § och
34 § 3 KL

Sektionschef

V

8.10.11

Överklagande och yrkande om
inhibition när förvaltningsrätt
eller kammarrätt ändrat nämndens
beslut och detta beslut och detta
beslut ursprungligen fattas av
delegaten samt avgivande av
yttrande i LSS-ärenden

27 § LSS 6
kap 33 § och
34 § 3. KL

Sektionschef

V

8.10.12

Överklagande, yrkande om
inhibition samt yttrande till
förvaltningsrätt och kammarrätt i
SoL-, LVU- och LVM-ärenden

10 kap 1 och 2
§§ SoL 6 kap
36 § KL

Sektionschef

V

8.10.13

Överklagande, yrkande om
inhibition samt yttrande till
förvaltningsrätt och kammarrätt i
LSS-ärenden

27 § LSS 6
kap 36 § KL

Sektionschef

V

8.10.14

Yttrande till åklagarmyndigheten

11 § 1 st Lag
med särskilda
bestämmelser
om unga
lagöverträdare

1:e
socialsekreterare

V

8.10.15

Yttrande till åklagarmyndigheten
med anledning av ev utredning
beträffande misstänkt under 15 år

33 § och 31 §
LUL

1:e
socialsekreterare

V

8.10.16

Begäran hos åklagaren om
förande av bevistalan

38 § LUL

1:e
socialsekreterare

V

8.10.17

Beslut huruvida omprövning skall
ske

27 § FyL

Sektionschef
IFO

V

8.10.18

Omprövning av beslut

27 § FyL

Sektionschef
IFO

V

8.10.19

Prövning av att överklagande
skett i rätt tid och avvisning av
överklagande som kommit in för
sent

24 § 1 st FyL

Sektionschef
IFO

V

8.10.20

Avvisande av ombud

9 § FyL

Socialutskott

V

8.10.21

Beslut avseende framställning om
överflyttning av ärende till annan
kommun

16 kap 1 §
SoL

Socialutskott

V

8.10.22

Beslut i fråga om mottagande av
ärende från annan kommun

16 kap 1 §
SoL

Socialutskott

V

8.10.23

Ansökan hos länsstyrelsen om
överflyttning av ärende till annan
kommun

16 kap 1 §
SoL

Socialutskott

V

8.10.24

Överklagning av länsstyrelsens
beslut om överflyttning av ärende
till annan kommun

16 kap 4 §
SoL

Socialutskott

V

8.10.25

Yttrande till allmän domstol i
brottmål

31 kap 1 § 1 st
BrB

Socialchef

V

8.10.26

Yttrande till allmän domstol när
den som begått brottslig gärning
kan bli föremål för LVM-vård

31 § 2 st BrB

Sektionschef
IFO

V

8.10.27

Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning

46 § LVM

Sektionschef
IFO

V

8.10.28

Anmälan om behov av offentligt
biträde (v)

3 § Lagen om
offentligt
biträde

Socialsekreterar
e

V

8.10.29

Yttrande över ansökan om
rättshjälp genom offentligt biträde
samt yttrande över
kostnadsräkning

3 § lagen om
offentligt
biträde och 7 §
förordningen
om offentligt
biträde

Sektionschef
IFO

V

8.10.30

Yttrande enligt namnlagen

45 och 46 §§
namnlagen

Sektionschef
IFO

V

8.10.31

Yttrande i körkortsärende

3 kap 8 § och
5 kap 2 §
körkortsförordningen

Socialsekreterar
e

V

8.10.32

Yttrande till passmyndighet vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavares medgivande

3 § 1 st
passförordning
en

Sektionschef
IFO

V

8.10.33

Yttrande beträffande
äktenskapsdispens

15 kap 1 § ÄB

Socialutskott

V

8.10.34

Yttrande i ärenden om
förordnande av god man eller
förvaltare för någon som har fyllt
16 år

11 kap 16 § 2
st FB

Socialsekreterar
e

V

8.10.35

Upplysningar i vapenärenden

Sektionschef
IFO

V

8.10.36

Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

6 kap 9 §
smittskyddslag
en

Sektionschef
IFO

V

8.10.37

Anmälningsskyldighet enligt
smittskyddslagen

6 kap 12 §
smittskyddslag
en

Sektionschef
IFO

V

8.10.38

Dödsboanmälan (v)

20 kap 8 a §
ÄB

Dödsbohandläggare

Folkbokföringsmyndighet
skall underrättas om vem
som är delegat

V

8.10.39

Beslut om att ordna gravsättning

5 kap 2 §
begravningsla
gen

Sektionschef
IFO

Kommunen har rätt till
ersättning för kostnaderna av
dödsboet.

V

8.10.40

Ersättning till enskild person för
egendomsskada vid
myndighetsutövning som
förorsakats av personal

3 kap 2 §
skadeståndslag
en

Sektionschef
IFO
Verksamhetsche
f

8.10.41

Yttrande till tillsynsmyndighet

13 kap 2-3 §§
SoL

Socialutskott

Tillsynsmyndighet är
inspektionen för vård och
omsorg (IVO), länsstyrelsen
i respektive län, JO och JK. I
första hand bör nämnden
avge yttrande på grund av
ärendets principiella
betydelse.

R

8.10.42

Beslut att polisanmäla vid
misstanke om brott mot någon
som inte fyllt 18 år samt vissa
grövre brott

12 kap 10 §
SoL

Sektionschef
IFO

Avser misstanke om brott
enligt BrB 3, 4 och 6 kap
samt misstanke om brott för
vilket inte är föreskrivet
lindrigare straff än fängelse
två år

V

8.10.43

Beslut om polisanmälan angående
brott mot den egna verksamheten,
ekonomiskt bistånd, avgifter mm
– i avvaktan på utskottets beslut
(brådskande ärenden)

12 kap 10 §
SoL och 10
kap 2 § OSL

Sektionschef
IFO

R

8.10.44

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

12 kap 10 §
SoL

Sektionschef
IFO

V

8.10.45

Anmälan till IVO om
missförhållanden i kommunens
egen verksamhet

14 kap 2 §
SoL

Socialchef

R

8.10.46

Tillsyn vid hem för vård eller
boende

13 kap 5 §
SoL

Sektionschef
IFO

V

8.10.47

Anmälan till IVO om
missförhållanden i enskild
verksamhet (köpta platser)

13 kap 5 §
SoL

Socialutskott

R

8.10.47

Ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg
(IVO)

28 f-h §§ LSS

Socialchef

R

16 kap 6 f-h
§§ SoL

R

8.11 Gemensam socialjour
Gemensam delegeringsordning för socialjouren i Värnamo, Vaggeryd, Gislaved, Gnosjö, Ljungby, Alvesta, Markaryd,
Älmhult, Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd.





8.11.1

Beslut som fattas med stöd av delegation av socialsekreterare i den kommungemensamma socialjouren gäller som
regel i avvaktan på nästkommande vardag/arbetsdag.
Beslut som fattas med stöd av delegation av socialutskottets ordförande eller socialutskottets 1:e vice ordförande
avser situationer då socialutskottets beslut inte kan avvaktas.
Beslut som fattats av delegat skall anmälas till socialnämnden i ansvarig kommun enligt gällande lagstiftning och
riktlinjer.

Beslut i fråga om ekonomiskt
bestånd till försörjningsstöd och
livsföring i övrigt vid akut behov

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare
i socialjouren

Bistånd avser att täcka de
mest akuta och elementära
behov fram till nästa
kontorsdag då ärendet kan
handläggas i
hemkommunen.

V

Behov som avses är t.ex.
husrum, mat, billigast
möjliga transport till
hemkommun etc.
8.11.2

Beslut om bistånd i form av
tillfällig vistelse i hem för vård
eller boende vid akut vårdbehov

4 kap 1 § SoL
och 6 kap 1 §

Socialsekreterare
i socialjouren

Beräknad varaktighet högst
två veckor.

V

4 kap 1 § SoL
och 6 kap 1 §

Socialsekreterare
i socialjouren

Beräknad varaktighet högst
två veckor.

V

5 kap 11 §
SoL

Socialsekreterare
i socialjouren

V

V

-

8.11.3

avseende barn och
ungdom
- avseende vuxna
Beslut om bistånd i form av
placering i jourhem, familjehem
eller annat enskilt hem vid akut
vårdbehov
-

8.11.4

avseende barn och
ungdom
- avseende vuxna
Beslut om tillfällig placering på
skyddat boende

8.11.5

Beslut om att inleda utredning

11 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare
i socialjouren

8.11.6

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

12 kap 10 §
SoL

Socialsekreterare
i socialjouren

Gäller i akuta fall om det
inte kan vänta tills ordinarie
kontor öppnar.

V

8.11.7

Beslut om omdedelbart
omhändertagande av ungdom
under 20 år

6 § 1-2 st
LVU

Socialutskottets
ordförende

Ersättare:
Socialutskottets
1:e vice ordf
8.11.8

Beslut om omedelbart
omhändertagande enligt 6 § LVU
skall upphöra

9 § 3 st LVU

Socialutskottets
ordförende

Beslutet skall skrivas under
av beslutsfattaren. Muntliga
beslut får endast förekomma
i sådana akuta situationer när
underskrift absolut inte kan
avvaktas. Sådana beslut
måste skrivas under i direkt
anslutning till beslutet – vid
första möjliga tillfälle.

V

V

Ersättare:
Socialutskottets
1:e vice ordf
8.11.9

Beslut om hur vården skall ordnas
och var den unge skall vistas
under vårdtiden

11 § 1 och 3
st LVU

Socialutskottets
ordförende

V

Ersättare:
Socialutskottets
1:e vice ordf
8.11.10

Beslut om hur den unges
umgänge med vårdnads-havare
och föräldrar skall utövas
-

8.11.11

14 § 2 st 1 p
LVU

när överenskommelse
inte kan nås med
vårdnadshavare
i avvaktan på utskottets
beslut

Beslut om att den unges
vistelseort inte skall röjas för
föräldern eller vårdnadshavaren i
avvaktan på utskottets beslut

Socialutskottets
ordförende

V

Ersättare:
Socialutskottets
1:e vice ordf
14 § 2 st 2 p
LVU

Socialutskottets
ordförende

V

Ersättare:
Socialutskottets
1:e vice ordf
8.11.12

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

27 § 1-2 st
LVU

Socialutskottets
ordförende

Ersättare:
Socialutskottets
1:e vice ordf

V

8.11.13

Beslut om den unges umgänge
med förälder eller andra
vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud när
överenskommelse inte kan nås

31 § LVU

Socialutskottets
ordförende

V

Ersättare:
Socialutskottets
1:e vice ordf

8.11.14

Beslut om läkarundersökning, att
utse läkare samt plats för
läkarundersökningen

32 § 1 st LVU

Socialsekreterare
i socialjouren

V

8.11.15

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra läkarundersökning

43 § 1 p LVU

Socialutskottets
ordförende

V

Ersättare:
Socialutskottets
1:e vice ordf
8.11.16

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av
LVU samt återkallande av
polishandräckning

43 § 2 p LVU

Socialsekreterare
i socialjouren

V

8.11.17

Beslut om att inleda utredning om
det finns skäl för tvångsvård

7 § LVM

Socialsekreterare
i socialjouren

V

8.11.18

Beslut om läkarundersökning
samt att utse läkare för
undersökningen

9 § LVM

Socialsekreterare
i socialjouren

8.11.19

Beslut om ansökan om
inskrivning på hem för vård eller
boende

12 och 19 §§
LVM 3 kap
10 § SoF

Socialsekreterare
i socialjouren

V

- SIS-institution
Beslut om omedelbart
omhändertagande av missbrukare

13 § LVM

Socialutskottets
ordförende

V

8.11.20

Ersättare:
Socialutskottets
1:e vice ordf

Beslut om
läkarundersökning skall
fattas om sådan inte är
uppenbart obehövlig

V

8.11.21

Beslut om att omedelbart
omhändertagande enligt 13 §
LVM skall upphöra

18 b § LVM

Socialutskottets
ordförende

V

Ersättare:
Socialutskottets
1:e vice ordf
8.11.22

Beslut om att begära
polishandräckning för att föra en
missbrukare till beslutad
läkarundersökning eller för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande

45 § 1-2 p
LVM

Socialsekreterare
i socialjouren

Förkortningar, övergripande
Författningar, bestämmelser mm

AB
AFF/LAFF
AFL
ATF
FL
FKV
LAS
LFF
LSS
KHA
KL
MBL
OSL
PUL
SemL
SoF
StiL
Tf

Allmänna bestämmelser
Avtal om facklig förtroendeman
Lag om allmän försäkring
Arbetstidsförordningen
Förvaltningslagen
Förordningen om kommunal vuxenutbildning
Lagen om anställningsskydd
Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Kommunalt huvudavtal
Kommunallagen
Medbestämmandelagen
Offentlighets- och sekretesslagen
Personuppgiftslagen
Semesterlagen
Socialtjänstförordningen
Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
Tryckfrihetsförordningen

Fastställt: Kommunstyrelsen 2018-03-06, § 57

V

