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Inledning  

Inom den kommunala organisationen finns ett stort antal uppgifter som ska fungera 

rättssäkert och effektivt. Detta kräver en effektiv hantering av de ärenden som 

kommer in till kommunen. Denna delegationsordning ska underlätta och effektivisera 

arbetet och säkerställa att beslut fattas på rätt nivå i organisationen.  

 

Delegation innebär att Kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till någon 

annan – det vill säga ger någon i uppdrag att fatta beslut på dess vägnar. Överföring av 

beslutanderätt sker då från nämnd till utskott, ledamot, ersättare eller anställd. Den som 

via delegation får rätt att fatta beslut kallas delegat. Ett beslut som fattats med stöd av 

delegation från en nämnd gäller alltså som om nämnden själv fattat beslutet i fråga. 

 

Att delegera beslutanderätten fyller i huvudsak två syften: 

-Att avlasta nämnden från vissa ärenden för att skapa mer utrymme för betydelsefulla 

och principiella ärenden. 

-Att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och 

handläggningen snabbare. 

 

Rätt att delegera 

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska få fatta beslut, till skillnad 

från att utföra det som betecknas som ren verkställighet. Beslut kännetecknas ofta av att 

det är avgöranden som kan överklagas. Nämndens möjligheter att delegera begränsas i 6 

kap. 38 § KL som föreskriver att följande slag av ärenden inte får delegeras: 

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. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Om delegaten finner att någon av dessa förutsättningar föreligger ska ärendet hänskjutas 

till nämnden för avgörande, även om ärendetypen är delegerad. Nämnden kan när som 

helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag.  



 
 

 

6 

 

Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska alltid, enligt 6 kap 40 § KL, 

anmälas på nämndens nästa sammanträde. 

 

Rättighet hos delegaten 

I denna delegationsordning omfattar beslutanderätten såväl negativa som positiva beslut. 

Delegaten har möjlighet att avstå från att fatta beslut med stöd av given delegering i ett 

visst ärende, t.ex. om ärendets karaktär eller andra omständigheter motiverar det, 

ärendet ska då hänskjutas för avgörande till nämnden. En delegat behöver således inte 

fatta beslut om denne känner sig osäker vid handläggningen, särskilt om inte nämndens 

inställning är känd. I syfte att kvalitetssäkra besluten har självfallet delegaten möjlighet 

att samråda med kollegor eller tjänstemän med specialistfunktion.  

 

Delegerad beslutanderätt 

Delegerad beslutanderätt till ordförande får vid dennes frånvaro utövas av vice 

ordförande. Delegerad beslutanderätt till tjänstemän får vid dennes frånvaro utövas av 

förordnad ersättare för denne eller tjänstemannens chef. Delegerad beslutanderätt till 

chef får vid dennes frånvaro utövas av tillförordnad chef. Vikarierande arbetstagare 

erhåller delegerad beslutanderätt i överenskommelse med ordinarie arbetstagares 

delegerade beslutanderätt. Sektionschef har rätt att inom sitt område fatta beslut i alla 

ärenden som är delegerad till underställd tjänsteman.  

 

Jäv 

Enligt 6 kap. 28 § KL är en anställd eller en förtroendevald jävig bland annat om saken 

angår hen själv eller närstående, eller om ärendets utgång kan förväntas medföra 

synnerligen nytta eller skada för honom själv eller någon närstående. Jäv kan även 

föreligga om det i övrigt finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet 

till hens opartiskhet i ärendet. Vid jäv får den anställde eller den förtroendevalda inte 

delta i handläggningen i beslutet av ärendet. Vid jäv, frånvaro eller annat förhinder för en 

delegat att besluta i enlighet med delegationsordningen, inträder vikarie/ställföreträdare 

som delegat om inte annat anges uttryckligen i delegationsförteckningen. Om ordinarie 

delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har förfall och beslut inte kan dröja, ska 

ärendet avgöras av delegatens chef, om inget annat anges under respektive punkt. 

 

Delegationsbeslut och verkställighetsbeslut 

I kommunen fattas både så kallade verkställighetsbeslut och delegationsbeslut. Frågan 

om vilket slags beslut det rör sig om har bland annat betydelse för den enskildes 

möjlighet att överklaga med laglighetsprövning. Ett verkställighetsbeslut kan inte 

överklagas genom laglighetsprövning till skillnad från ett delegationsbeslut. 
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Delegationsbeslut 

I delegationsordningen regleras enbart delegationsbeslut. Endast de är beslut i 

kommunallagens mening. Ett delegationsbeslut kännetecknas av att beslutsfattare måste 

göra vissa självständiga överväganden och bedömningar och i normalfallet finns det för 

delegationsbeslut alternativa lösningar. Ett delegationsbeslut kan överklagas. 

Beslut som fattas av delegat med stöd av nämnddelegation är juridiskt sett nämndens 

beslut och kan som huvudregel inte ändras av nämnden. Beslutet ska anmälas till 

nämnden för kännedom (inte ”godkännas” av nämnden). En nämnd som är missnöjd 

med hur en delegat beslutar, kan när som helst återkalla sitt delegationsuppdrag eller 

själv ta över ett ärende och besluta. Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt och 

enligt samma regler som beslut fattade av nämnd. Detta innebär att det måste finnas 

skriftlig dokumentation för delegationsbeslut. 

Varje beslut ska innehålla: 

 

 uppgift om ärende 

 vem som beslutat 

 när beslutet fattats 

 vilket beslut som fattats 

 namn på beslutsfattare 

 

Endast en person kan vara beslutsfattare. Anmälan till nämnden tillgodoser kravet på 

kontroll och registrering, rättssäkerhet och information. När protokollet från nämndens 

sammanträde efter justering anslås, börjar överklagandetiden löpa för de 

delegationsbeslut som anmälts vid sammanträdet. När det gäller förvaltningsbeslut som 

fattats på delegation av handläggare börjar överklagningstiden att löpa direkt i samband 

med att den enskilde tar del av beslutet. 

 

När nämnden avser att överklaga en förvaltningsdomstols beslut börjar 

överklagningstiden att löpa från domstolens beslutsdatum, alltså inte från det datum då 

nämnden tog del av beslutet. 

 

Verkställighetsbeslut 

Vid verkställande beslut är ställningstaganden styrt av riktlinjer, tidigare nämndbeslut, 

avtal m.m. Dessa beslut är därmed mer eller mindre mekaniska utifrån fastställda 

principer som rutiner eller befattningsbeskrivningar och kräver inga bedömningar på 

samma sätt som delegationsbesluten gör. Exempel på verkställighetsbeslut är 

avgiftsdebitering, enligt en redan fastställd taxa, eller tilldelning av förskoleplats, enligt 

en klar turordningsprincip. Rätten för anställda att vidta sådana åtgärder grundas inte på 
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delegation utan följer av den arbetsfördelning mellan förtroendevalda och anställda som 

måste finnas för att den kommunala verksamheten ska fungera. 

 

Övrigt 

Om ändringar i lagstiftningen sker som inte påverkar innehållet utan endast t.ex. 

paragrafnummer och mindre ändringar i text, anses delegationsordningen ändå vara 

gällande. Delegationsordningen anses även vara gällande i det fall titulaturen förändras 

generellt inom kommunen för tjänstemän. 

 

1 Allmänna ärenden 

 

Författningar 

Kommunallagen (2017:725) (KL) 

Förvaltningslagen (2017:900) (FL) 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) 

Rättegångsbalken (1942:740) (RB) 

Dataskyddsförordningen 2016/679 (DSF) (GDPR) 

 

1.1 Allmänt 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Teckna kommunens firma Enligt KS/2018:649 KSO och 

kommunchef i 

förening 

 

2 Besluta att utfärda fullmakt 

att föra kommunens talan 

inför domstol och andra 

myndigheter samt vid 

förrättningar av skilda slag 

12 kap. 14 § RB KSO  

1:e vice KSO 

2:e vice KSO 

 

3 Beslut i ärenden som är så 

brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas 

6 kap. 39 § KL KSO  

4 Beslut att avvisa ett ombud 

eller biträde 

14 § 2 st FL Sektionschef  
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5 Beslut att avvisa ett för sent 

överklagande 

44-45 § FL Sektionschef 

Verksamhetschef 

 

6 Beslut om 

rättelse/omprövning av beslut 

som delegaten fattat enligt de 

förutsättningar som anges i 26 

§ respektive 27 § FL 

36-37 §§ FL Aktuell delegat  

7 Beslut om att överklaga beslut 

och begära inhibition 

a. När tjänsteman fattat 

beslut 

b. När utskott fattat beslut 

42-43 FL 

28 § FPL 

 

a. Närmast 

överordnad 

delegaten 

b. Utskott 

 

8 Beslut om att helt eller delvis 

avslå enskilds framställan om 

utlämnande av allmän 

handling eller beslut att 

lämna ut allmän handling 

med förbehåll som inskränker 

den enskildes rätt att röja 

innehållet eller annars förfoga 

över handlingen 

2 kap. 12-14 §§ TF 

10 kap. 14 § OSL 

Sektionschef 

Funktionschef 

Verksamhetschef 

Enhetschef 

Upphandlings-

ansvarig 

Prioriterad 

arbetsuppgift som 

ska hanteras 

skyndsamt. 

9 Teckna hyresavtal för 

bostad/lokal och 

överenskommelser liksom 

säga upp och teckna nya 

hyresavtal 

 Verksamhetschef 

fastighet 

 

10 Besluta om revidering av 

informationshanteringsplan 

(IHP) och om ändring av 

gallringsfristerna i IHP 

 Kanslichef  

11 Beslut om registerkontroll och 

verkställa personutredning 

enligt säkerhetsskyddslagen 

Säkerhets-

skyddslagen 

Säkerhets-

skyddschef 

 

12 Beslut i 

säkerhetsprövningsärenden 

Säkerhetsskyddslagen Säkerhets-

skyddschef 

 

13 Avge yttranden över remisser 

som ankommer på 

kommunstyrelsen att besvara, 

när svarstiden inte medger att 

 Utskott  
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ärendet behandlas på ordinarie 

kommunstyrelsesammanträde 

 

1.2 Dataskyddsförordningen (GDPR) 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM  DELEGAT KOMMENTAR 

1 Teckna personuppgiftsbiträdes-

avtal 

Art. 28 DSF 

(GDPR) 

Sektionschef 

Funktionschef 

Verksamhetschef 

I samråd med 

ansvarig för aktuellt 

system 

2 Beslut att ta ut en avgift eller 

vägra att tillmötesgå begäran 

enligt art. 12.5 DSF  

Art. 12.5 DSF 

(GDPR) 

Kanslichef   

3 Beslut om den registrerades rätt 

till tillgång enligt art. 15 DSF 

(GDPR) 

Art. 15 DSF 

(GDPR) 

Kanslichef Handläggare vid 

respektive enhet dit 

frågan ställs 

4 Beslut om rätt till rättelse enligt 

art. 16 DSF (GDPR) 

Art. 16 DSF  

(GDPR) 

Kanslichef Kontakta alltid 

personalfunktionen 

5 Beslut om rätt till radering 

enligt art. 17 DSF (GDPR) 

Art.17 DSF 

(GDPR) 

Kanslichef Notera att det kan 

finnas uppgifter som 

inte kan raderas 

utifrån annan 

lagstiftning 

6 Beslut om rätt till begränsning 

av behandling enligt art. 18 DSF 

(GDPR) 

Art. 18 DSF 

(GDPR) 

Kanslichef  

7 Beslut om underrättelse till 

tredje man om rättelse, radering 

eller begränsning enligt art. 19 

DSF (GDPR) 

Art. 19 DSF 

(GDPR) 

Kanslichef  

8 Beslut om rätt till 

dataportabilitet enligt art. 20 

DSF (GDPR) 

Art. 20 DSF 

(GDPR) 

Kanslichef  

9 Beslut om rätt att göra 

invändningar enligt art. 21 DSF 

(GDPR) 

Art. 21 DSF 

(GDPR) 

Kanslichef  

10 Beslut om rätt att inte bli 

föremål för automatiserad 

Art. 22 DSF 

(GDPR) 

Kanslichef  
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behandling, inbegripet 

profilering enligt art. 22 DSF 

(GDPR) 

11 Beslut att anmäla en 

personuppgiftsincident enligt 

art. 33-34 DSF (GDPR) 

Art. 33-34 DSF 

(GDPR) 

Kanslichef  

 

1.3 Personal 

 
Observera att samverkansnämnden personal har ansvar för vissa personalärenden. 

 

Lagen om anställningsskydd (1982:80) (LAS) 

Allmänna bestämmelser (AB) 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Anställningsbeslut och 

lönesättning exkl. lönetillägg, 

revisionsförhandling samt 

avgång med ålders-

/tjänstepension 

a. Kommunchef 

b. Sektionschef 

c. Funktionschef/ 

Verksamhetschef/ 

Enhetschef 

d. Övriga 

 a. KSO 

b. Kommunchef 

c. Sektionschef 

d. Funktionschef/ 

Verksamhetschef/ 

Enhetschef 

 

 

2 Kvarstående i tjänst efter 

uppnådd avtalsenlig 

pensionsålder 

 Personal-

utvecklare 

 

3 Uppsägning av kommunchef, 

sektionschef och funktionschef 

personal 

7-10 §§ LAS Allmänna 

utskottet 

 

4 Avskedande av kommunchef, 

sektionschef och funktionschef 

personal 

18-20 §§ LAS Allmänna 

utskottet 
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5 Avstängning av kommunchef, 

sektionschef och funktionschef 

personal 

3 kap. 10 § AB Allmänna 

utskottet 

 

6 Disciplinpåföljd (skriftlig 

varning) för kommunchef, 

sektionschef och funktionschef 

personal 

3 kap. 11 § AB Allmänna 

utskottet 

 

 

Övriga beslut i frågor om anställning och anställningsförhållanden för arbetstagare inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområde är verkställighetsåtgärder som är varje chefs ansvar i 

förhållande till underställda medarbetare. 

2 Ekonomi 

 

NR ÄRENDEGRUPPER LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Utse besluts- och 

behörighetsattestanter 

 Kanslichef 

Ekonomichef  

 

Likviditetsförvaltning 

2 a. Statsskuldsväxlar, max 1 år 

b. Certifikat, max 1 år 

c. Statsobligationer, högst 1 års 

återstående löptid 

d. Kommunobligationer, högst 

ett års återstående löptid 

e. Bostadsobligationer, högst ett 

års återstående löptid 

f. Inlåning i svensk bank 

g. Företag med K1-rating 

 a-g Ekonomichef 

 

Likviditet 

Långsiktig medelsförvaltning 

 3 Aktier, räntebärande 

värdepapper, 

värdepappersfonder, 

strukturerade instrument 

Okorrelerade instrument 

 Utskott  

 

Derivatinstrument 
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4 Optioner, terminer swapavtal  Utskott Derivatinstrument 

 

Skuldförvaltning 

5 Upplåning inom de ramar som 

angivits i kommunfullmäktiges 

beslut om budget 

 Ekonomichef  

Övriga ekonomiärenden    

6 Utdelning från donationsfonder  Utskott  

7 Skadereglering mot 3:e man 

a. Upp till 20 % av basbeloppet 

b. Mellan 20-100 % av 

basbeloppet 

 a. Sektionschef 

b. Utskott 

 

8 Borgensbeslut inom ram 

tilldelad av fullmäktige 

 Utskott Se aktuellt beslut 

fullmäktige 

 

 

2.2 Inköp/Upphandling 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Tilldelningsbeslut vid 

upphandling på entreprenad 

rörande husbyggnads-, gatu-, 

lednings- och liknande arbete 

a) Entreprenad inkl. 

projektering som ryms inom 

kostnadsberäkning. 

b) Entreprenad inkl. 

projektering som överstiger 

kostnadsberäkning 

 a. Sektionschef 

(Samhällssektionen) 

b. Enligt riktlinjer för 

investeringar 

 

2 Tilldelningsbeslut vid 

upphandling av varor, tjänster 

samt entreprenader för drift och 

skötsel för respektive 

verksamhet 

a. Upp till 20 basbelopp per 

tillfälle 

 a. Verksamhetschef/ 

Enhetschef 

b. Sektionschef 

c. Utskott 
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b. 20-80 basbelopp 

c. Över 80 basbelopp 

3 Tilldelningsbeslut vid 

samordnade 

ramavtalsupphandlingar 

tillsammans med andra 

upphandlande myndigheter 

a. Sektionsövergripande 

b. Sektionsnivå 

 a. Ekonomichef 

b. Sektionschef 

 

 

3 Lärande 

 

Författningar; 

Skollagen (2010:800) (SL) 

Gymnasieförordningen (2010:2039) (GF) 

Skolförordningen (2011:185) (SkolF) 

 

3.1 Allmänt 

 

Nr ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Anställning av lärare eller 

förskolelärare utan erforderlig 

legitimation längre tid än sex 

månader 

2 kap. 20 § SL Sektionschef  

2 Anställning av lärare eller 

förskollärare utan erforderlig 

legitimation högst sex månader 

2 kap. 18-20 §§ 

SL 

Rektor/bitr. rektor  

 

 

3 Besluta om avstängning 5 kap. 17-21 §§ 

SL 

Rektor/bitr. rektor -

Gymn. 

Rektor/bitr. rektor - 

vux. 

Dokumentera  
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Rektor/bitr. rektor -

sär. 

4 Beslut om uppskjuten skolplikt 7 kap 10 § SL Utskott  

5 Beslut om förlängning av 

skolplikt 

7 kap 13 § SL Utskott  

6 Beslut om upphörande av 

skolplikt 

7 kap 14 § SL Utskott  

7 Besluta om att förelägga 

vårdnadshavare att fullgöra 

sina skyldigheter, om en 

skolpliktig elev inte fullgör sin 

skolgång.  

7 kap. 23 § SL Utskott Får förenas med 

vite 

8 Beslut om att förelägga en 

huvudman att fullgöra sina 

skyldigheter 

26 kap. 10 § SL Sektionschef  

9 Beslut om att tilldela en 

huvudman en anmärkning 

26 kap. 11 § SL Sektionschef  

10 Återkallande av beslut om rätt 

till bidrag 

26 kap. 13 § SL Utskott  

11 Beslut om att förbjuda 

huvudman att tillsvidare, helt 

eller delvis, driva verksamheten 

vidare. Beslutet får enligt lag 

högst gälla i sex månader 

26 kap. 18 § SL Utskott  

12 Förena ett föreläggande med 

vite 

26 kap. 27 § SL Utskott  

13 Företräda huvudmannen 

gentemot andra myndigheter 

inom skolans 

verksamhetsområden 

 Sektionschef  

 

 

 

14 Utdelning ur Tomas Rundqvists 

90-årsfond 

 Utskott  

15 Utdelning av stiftelsen Samfond 

inom skola 

 Utskott  

16 Utreda inkomna anmälningar 

av kränkande behandlingar 

6 kap 10 § SL Rektor/bitr. rektor  Gäller i alla 

skolformer 
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3.2  Förskoleverksamhet 
 

3.2.1 Förskola 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Placering utifrån barnets eget 

behov på grund av familjens 

situation eller utifrån barnets 

behov av stöd i sin utveckling  

8 Kap 5,7§§ SL Rektor/bitr. rektor   

2 Mottagande av barn från annan 

kommun inom 

förskoleverksamhet/ 

pedagogisk omsorg 

8 kap. 13 § SL Rektor/bitr. rektor  

3 Beslut om avstängning från 

plats på grund av obetalda 

avgifter 

8 kap. 16 § SL Sektionschef  

4 Beslut om barngruppernas 

storlek 

8 kap. 8 § SL Rektor/bitr. rektor  

3.2.2 Förskoleklass 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om placering vid annan 

skolenhet än den 

vårdnadshavaren önskar 

9 kap. 15 § SL Rektor/bitr. rektor 

/sektionschef 

Överklagningsbart 

2 Mottagande av barn som börjar 

i förskoleklass vid fem års ålder 

efter begäran från 

vårdnadshavare 

7 kap. 11 § SL Rektor/bitr. rektor  

3 Beslut om att ta emot elev från 

annan kommun i verksamheten 

9 kap. 13 § SL Rektor/bitr. rektor  
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3.2.3 Fritidshem 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om elevgruppernas 

storlek 

14 kap. 9 § SL Rektor/bitr. rektor  

2 Placering utifrån barnets egen 

behov på grund av familjens 

situation eller utifrån barnets 

behov av stöd i sin utveckling. 

14 kap 5,6 §§ SL Rektor/bitr. rektor  

3  Beslut om avstängning från 

plats på grund av obetalda 

avgifter. 

14 kap 12§ SL Sektionschef  

 

3.3 Grundskola 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om placering vid annan 

skolenhet än den 

vårdnadshavaren önskar 

10 kap. 30 § SL Sektionschef  

2 Beslut om mottagande av elev 

från annan kommun 

10 kap. 25,27 §§ 

SL 

Rektor/bitr. rektor  

3 Beslut om avsteg från att 

organisera grundskolan så att 

elev kan bo kvar i det egna 

hemmet 

10 kap. 29 § SL Utskott  

4 Beslut om mottagande av elev 

som inte anses bosatt i Sverige  

4 kap 2 § 2st. 

SkolF 

Rektor/bitr. rektor  

5 Beslut om placering vid annan 

skolenhet än den 

vårdnadshavaren önskar om 

det är nödvändigt med hänsyn 

till övriga elevers trygghet och 

studiero.  

10 kap. 30 § SL Rektor/bitr. rektor  

6 Medgivande att fullgöra 

skolgång efter skolpliktens slut 

7 kap. 16 § SL Rektor/bitr. rektor  
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3.4 Grundsärskola 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om mottagande i 

grundsärskolan 

7 kap. 5 § SL Rektor/bitr. rektor  

 

2 Beslut om mottagande av elev 

från annan kommun 

11 kap. 25,26 §§ 

SL 

Rektor/bitr. rektor Yttrande från 

hemkommunen ska 

inhämtas 

3 Beslut om mottagande av elev 

som inte anses bosatt i Sverige 

4 kap. 2 § 2 st. 

SkolF 

Rektor/bitr. rektor  

4 Beslut om mottagande på 

försök i grundsärskolan 

 7 kap. 8 § SL Rektor/bitr. rektor  

5 Beslut om att elev som tas emot 

i grundsärskolan ska läsa 

ämnen eller ämnesområden 

11 kap. 8 § SL Rektor/bitr. rektor  

6 Beslut om att frångå 

vårdnadshavares önskemål om 

placering vid skolenhet 

11 kap. 29 § SL Sektionschef  

7 a) Beslut att en elev inom 

grundsärskolan ska få sin 

utbildning i grundskolan  

b) Beslut om upphävande av 

beslut att en elev inom 

grundsärskolan ska få sin 

utbildning inom grundskolan 

 7 kap. 9 § SL Rektor/bitr. rektor  

8 a) Beslut att en elev inom 

grundskolan ska få sin 

utbildning i grundsärskolan 

b) Beslut om upphävande av 

beslut att en elev inom 

grundskolan ska få sin 

utbildning inom 

grundsärskolan 

7 kap. 9 § SL Rektor/bitr. rektor  
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3.5 Gymnasieskola 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om stöd till 

inackordering 

15 kap. 32 § SL Rektor/bitr. rektor  

2 Beslut om att elevs utbildning 

på nationellt program får 

avvika från vad som annars 

gäller vid programmet 

16 kap. 14 § SL Rektor/bitr. rektor  

3 Beslut om att utbildningen 

fördelas på längre tid än 3 år 

16 kap. 15 § SL Rektor/bitr. rektor  

4 Beslut om sökanden är behörig 

och om den sökande ska tas 

emot 

16 kap. 36 § SL 

17 kap. 14 § SL 

Rektor/bitr. rektor  

5 Beslut om undantag från 

behörighet till 

yrkesintroduktion och 

individuellt alternativ 

17 kap. 11 § SL Rektor/bitr. rektor  

6 Beslut om vilka kurser som 

erbjuds som 

programfördjupning 

4 kap. 6 § GF Rektor/bitr. rektor  

7 Beslut om vilka kurser som 

erbjuds som individuellt val 

4 kap. 7 § GF Rektor/bitr. rektor  

8 Beslut om att byta ut 

arbetsplatsförlagt lärande till 

motsvarande utbildning förlagd 

till skolan 

4 kap. 13 § GF Rektor/bitr. rektor  

9 Beslut om antalet 

undervisningstimmar för varje 

kurs och för gymnasiearbetet 

samt om hur fördelningen av 

undervisningstiden över läsåren 

ska göras 

4 kap. 22 § GF Rektor/bitr. rektor  

10 Beslut om det antal platser som 

ska avsättas (avser fri kvot) 

7 kap. 3 § GF Rektor/bitr. rektor  
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11 Preliminärt beslut om 

antagning 

 7 kap. 7 § GF Rektor/bitr. rektor 

 

Gemensam 

antagning Sjuhärad 

12 Beslut att anta en sökande vid 

senare tidpunkt än vid början 

av utbildningen om det finns 

plats på den aktuella 

studievägen och om den 

sökande är behörig och har de 

kunskaper och färdigheter som 

krävs för att tillgodogöra sig 

undervisningen 

7 kap. 8 § GF Rektor/bitr. rektor  

13 Beslut att elev ska få byta 

studieväg efter det att eleven 

har fått yttra sig, om eleven 

uppfyller behörighetskraven för 

den önskade studievägen 

7 kap. 9 § GF Rektor/bitr. rektor  

14 Beslut att anta elev som slutat i 

gymnasieskolan innan eleven 

slutfört utbildningen och som 

vill fortsätta på det program där 

eleven gick tidigare 

7 kap. 10 § GF Rektor/bitr. rektor  

15 Beslut att undervisningen på ett 

nationellt program för en elev 

får fördelas över längre tid än 

tre år 

 9 kap. 7 § GF Rektor/bitr. rektor  

3.6 Gymnasiesärskola 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om att sökande tillhör 

målgruppen 

18 kap. 5 § SL Rektor/bitr. rektor  

2 Beslut att elev inte tillhör 

gymnasiesärskolans målgrupp 

18 kap. 7 § SL Rektor/bitr. rektor  

3 Beslut att utbildningen fördelas 

på längre tid än fyra år 

19 kap. 17 § SL Rektor/bitr. rektor  

4 Beslut om mottagande på 

gymnasiesärskolan 

19 kap 29 § SL Rektor/bitr. rektor  



 
 

 

21 

 

3.7        Kommunal vuxenutbildning 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om att utbildningen på 

kursen ska upphöra 

20 kap. 9 § SL Rektor/bitr. rektor  

2 Beslut om mottagande till 

kommunal vuxenutbildning 

20 kap. 14, 22 §§ 

SL 

Rektor/bitr. rektor  

3 Beslut om åtagande att svara för 

kostnaderna med hänsyn till 

personliga förhållanden 

20 kap. 21 § SL Rektor/bitr. rektor  

4 Beslut om antagning av 

sökande till utbildning på 

gymnasial nivå 

20 kap. 23 § SL Rektor/bitr. rektor  

 

3.8       Utbildning i svenska för invandrare 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om att undervisningens 

tid ska minskas om eleven 

begär det 

20 kap. 24 § SL Rektor/bitr. rektor  

2 Beslut om att en person ska 

antas till utbildningen 

20 kap. 33 § SL Rektor/bitr. rektor  

3.9        Särskild utbildning för vuxna 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om antagande till 

utbildning på gymnasial nivå 

21 kap. 7 § SL Rektor/bitr. rektor  

2 Beslut om att utbildningen på 

kursen ska upphöra om eleven 

saknar förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen 

eller annars inte gör 

tillfredsställande framsteg 

21 kap. 9 § SL Rektor/bitr. rektor  
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3.10 Särskilda utbildningsformer 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om medgivande för 

fullgörande av skolplikt på 

annat sätt.  

24 kap. 23 § SL Sektionschef  

2 Ett beslut om återkallelse av ett 

medgivande 

24 kap. 24 § SL Sektionschef  

 

3.11 Annan pedagogisk verksamhet 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Godkännande och beslutande 

om rätt till bidrag för 

pedagogisk omsorg, öppen 

fritidsverksamhet och övriga 

verksamheter 

25 kap. 10-16 §§ 

SL 

Utskott Enligt fastställda 

riktlinjer för bidrag 

 

3.12  Skolskjuts  

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om skolskjuts för elever 

på grundskolan. 

10 kap. 32 § SL Handläggare   

2 Beslut om skolskjuts för elever 

på grundskolan mellan den 

tillfälliga bostaden och den 

plats där utbildningen bedrivs 

10 kap. 33 § SL Handläggare  

3 Beslut om skolskjuts vid val av 

fristående grundskola inom 

kommunen  

10 kap. 40 § SL Handläggare  

4 Beslut om skolskjuts för elever 

på grundsärskolan  

11 kap. 31 § SL Handläggare  

5 Beslut om skolskjuts för elever 

på grundsärskolan mellan den 

11 kap. 32 § SL Handläggare  
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tillfälliga bostaden och den 

plats där utbildningen bedrivs 

6 Beslut om skolskjuts vid val av 

fristående grundsärskola inom 

kommunen 

11 kap. 39 § SL Handläggare  

7 Beslut om skolskjuts för elever 

på gymnasiesärskola. 

18 kap. 30 § SL Handläggare  

8 Beslut om skolskjuts för elever 

på gymnasiesärskola mellan 

den tillfälliga bostaden och den 

plats där utbildningen bedrivs 

18 kap. 31 § SL Handläggare  

9 Beslut om skolskjuts vid val av 

fristående gymnasiesärskola 

inom kommunen 

 18 kap. 35 § SL Handläggare  

10 Beslut om skolskjuts för elever i 

förskoleklass.  

9 kap. 15b § SL  Handläggare  

11  Beslut om skolskjuts för elever i 

förskoleklass mellan den 

tillfälliga bostaden och den 

plats där utbildningen bedrivs.  

9 kap. 15c § SL  Handläggare  

 

 

7 Omsorg 

 

Författningar 

Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) 

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

Lag  (1988:870) om vård av Missbrukare i vissa fall (LVM) 

Föräldrabalken (1949:381) (FB) 

Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) 

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL) 
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7.1 Individ- och familjeomsorg 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 a. Beslut om ekonomiskt 

bistånd i enlighet med riksnorm 

och gällande riktlinjer 

b. Beslut om ekonomiskt 

bistånd med belopp utöver 

riksnorm och gällande riktlinjer, 

max 25% av basbeloppet per 

person och år. Beslut om 

ekonomiskt bistånd med belopp 

utöver riksnorm och gällande 

riktlinjer, max 50% av 

basbeloppet per person och år 

samt därutöver 

4. kap. 1-2 §§ SoL a. Handläggare 

b. Enhetschef 

 

 

2 Beslut om ekonomiskt bistånd 

till kostnad för boende på 

skyddat boende 

a. Upp till två veckor 

b. Upp till fyra månader 

c. Därutöver 

4 kap. 1 § SoL  a. Handläggare 

 b. Enhetschef 

 c. Utskott 

 

3 Beslut om bistånd i form av 

förmedling av egna medel 

a. 6 månader i taget, max 2 

ggr. 

b. Över 1 år 

4 kap. 1 § SoL a. Handläggare 

b. Enhetschef 

 

4 Beslut om bistånd i form av 

ansvarsförbindelse avseende 

bostad 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef   

5 Beslut om bistånd till 

hyresskulder  

a. Innevarande månad + 3 

månader 

b. 4 månader och överstigande 

4 kap. 1 § SoL a. Enhetschef   

b. Utskott 

 

6 Beslut om bistånd till vatten och 

värmeskulder 

4 kap. 1 § SoL a. Enhetschef 

b. Verksamhetschef 
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a. Innevarande månad + 3 

månader 

b. 4 månader och överstigande 

7 Beslut om bistånd till barn- och 

äldreomsorgsskulder 

a. Innevarande månad + 3 

månader 

b. 4 månader och överstigande 

4 kap. 1 § SoL a. Enhetschef 

b. Verksamhetschef 

Möjlighet till 

avskrivning eller 

avbetalningsplan ska 

undersökas 

 

8 Beslut om nödvändig tandvård 

a. Max 20% av prisbasbelopp 

b. Därutöver 

4 kap. 1 § SoL a. Handläggare 

b. Enhetschef 

  

9 Beslut om hyreskostnad utöver 

skälig hyreskostnad 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef  

10 Beslut om ytterligare skäligt 

rådrum avseende hyreskostnad 

eller kapitalvaror 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef Max tre månader 

11 Beslut om ekonomiskt bistånd 

till egna företagare som driver 

olönsam verksamhet 

4 kap. 1 § SoL Verksamhetschef Max 3 månader, med 

krav på att 

handlingsplan 

uppfylls. 

12 Beslut om begravningshjälp och 

skäliga avgifter i omedelbar 

anslutning till dödsfallet samt 

villkor om återbetalning 

4 kap. 1 § SoL 

9 kap. 2 § SoL 

Handläggare  

13 Beslut om deltagande i praktik 

eller annan kompetenshöjande 

verksamhet 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

14 Beslut om vägran eller 

nedsättning av fortsatt 

försörjningsstöd 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

15 Beslut att återkräva ekonomiskt 

bistånd som beviljats enligt 4 

kap 1 § SoL eller 4 kap 2 § SoL 

(om biståndet beviljats under 

villkor om återbetalning)  

9 kap. 1-2 §§ SoL Ursprunglig delegat  

16 Beslut att återkräva ekonomiskt 

bistånd som beviljats enligt 4 

9 kap. 1 § SoL Enhetschef  
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kap. 1 § SoL eller 4 kap 2 § SoL 

(om biståndet som beviljats 

utgått obehörigen eller med för 

högt belopp) 

17 Beslut om att föra talan om 

återbetalning hos 

förvaltningsrätten 

9 kap. 3 § SoL Utskott  

18 Framställning till 

Försäkringskassan om 

utbetalning av ersättning för 

utgivet försörjningsstöd 

9 kap. 2 § SoL Handläggare  

19 Framställning till 

Försäkringskassan om att 

bostadsbidrag bör utbetalas till 

nämnden för att användas till 

hushållets bästa 

98 kap. 11 § 

Socialförsäkrings-

balken 

Utskott  

20 Beslut om av- eller 

nedskrivning av fordran enligt 

gällande regler 

a. Upp till 10.000 kr 

b. 10.000 kr till ett halvt 

basbelopp 

c. Med ett belopp därutöver 

9 kap. 4 § SoL  a. Handläggare 

 b. Enhetschef 

 c. Utskott 

 

 

21 Beslut om att polisanmäla brott 

mot den egna verksamheten (ex 

misstänkt bidragsbedrägeri) 

12 kap. 10 § SoL Utskott  

22 Anmälan om allvarligt 

missförhållande eller en 

påtaglig risk för ett allvarligt 

missförhållande. 

14 kap. 7 § SoL Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska, MAS 

Enligt LEX Sarah till 

IVO 

 

 

7.2 Beslut om bistånd - Placering av barn 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om bistånd i form av 

placering av barn och ungdom i 

4 kap. 1 § SoL 

6 kap. 6 § SoL 

a. Enhetschef 

b. Utskott 

Kan utskottets beslut 

inte avvaktas får 

ordförande eller 1:e 

vice ordförande i 
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familjehem eller hem för vård 

och boende 

a. Internt 

b. Externt 

utskottet fatta beslut 

som gäller 2+2 

månader. 

2 a. Beslut om tillfällig 

omplacering (högst 3 månader) 

b. Beslut om omplacering för 

stadigvarande vård och fostran 

4 kap. 1 § SoL 

6 kap. 6 § SoL 

a. Enhetschef 

b. Utskott 

 

3 Beslut om eftervård 4 kap. 1 § SoL Enhetschef   

4 Beslut om särskilda kostnader 

som uppstår under tid barn är 

placerade på familjehem eller 

på institution 

a. Högst 15 % av 

basbeloppet/barn och år 

b. Högst 50 % av 

basbeloppet/barn och år 

c. Därutöver 

 4 kap. 1 § SoL a. Handläggare 

b. Enhetschef 

c. Utskott 

 

5 Beslut om basutrustning i 

samband med placering, 

omplacering eller flytt från 

familjehem eller HVB 

a. Upp till 15 % av 

basbeloppet/barn och år 

b. Upp till 50 % av 

basbeloppet/barn och år 

c. Därutöver 

4 kap. 1 § SoL a. Handläggare 

b. Enhetschef 

c. Utskott 

 

 

6 Beslut om att förbjuda eller 

begränsa möjligheterna för en 

person som har sitt hem inom 

kommunen att i hemmet ta 

emot andras barn 

5 kap. 2 § SoL Utskott  

7 Beslut om medgivande för att ta 

emot underårig som inte tillhör 

familjen för stadigvarande vård 

och fostran 

 6 kap. 6 § SoL Utskott  

8 Övervägande om fortsatt vård 

för minderårig som är placerad 

med stöd av SoL 

6 kap. 8 § SoL Utskott  
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9 Övervägande om 

vårdnadsöverflyttning 

6 kap. 8 § 2 st. 

SoL 

Utskott  

10 Beslut om ersättning till särskild 

förordnad vårdnadshavare som 

tidigare varit 

familjehemsförälder 

Enligt SKR:s 

rekommendati

oner  

Enhetschef  

11 Beslut om arvode/ersättning till 

kontaktperson/-familj 

a. Enligt SKR:s 

rekommendation 

b. Därutöver 

SKR:s 

rekommendati

on 

a. Handläggare 

b. Enhetschef 

  

12 Beslut om ersättning till 

familjehem 

SKR:s 

rekommendati

on 

Enhetschef  

13 Beslut om ersättning från 

förälder vars barn är under 18 

år och får vård i ett annat hem 

än det egna 

8 kap. 1 § 2 st.  

SoL 

Handläggare  

14 Beslut om befrielse från 

ersättning inom aktuell 

beräkningsperiod 

8 kap. 1 § SoL Handläggare   

15 Beslut att föra talan i 

förvaltningsrätten angående 

ersättning från förälder 

9 kap. 3 § SoL Enhetschef  

16 Beslut om eftergift av ersättning 

från förälder 

a. Upp till 10.000 kr 

b. 10.000 kr till 50% av 

basbeloppet 

c. Därutöver 

9 kap. 4 § SoL a. Handläggare 

b. Enhetschef 

c. Utskott 

 

 

17 Framställan till CSN om 

ändring av betalningsmottagare 

av studiehjälp 

2 kap. 33 § 

Studiestödsför

ordningen 

Handläggare  
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7.3 Beslut om bistånd - Placering av vuxna 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om bistånd i form av 

placering av vuxna i familjehem 

eller hem för vård och boende 

 

4 kap. 1 § SoL Utskott Kan utskottets beslut 

ej avvaktas får 

ordförande eller 1:e 

vice ordförande i 

utskottet fatta beslut 

fram till 

nästkommande 

utskott. 

2 Beslut om särskilda kostnader 

som uppstår under tid den 

enskilde är placerade i 

familjehem eller på institution 

a. Högst 15 % av 

basbeloppet/person och år 

b. Högst 50 % av 

basbeloppet/person och år 

c. Därutöver 

 4 kap. 1 § SoL  a. Handläggare 

 b. Enhetschef 

 c. Utskott 

 

 

3  Beslut om eftervård 4 kap. 1 § SoL Enhetschef   

4 Beslut om arvode/ersättning till 

familjehem 

a. Enligt SKR:s 

rekommendation 

b. Därutöver 

SKR:s 

rekommendation 

a. Handläggare 

b. Enhetschef 

 

5 Beslut om avgift från den 

enskilde vårdtagaren 

8 kap. 1 § SoL Handläggare  

6 Beslut att föra talan i 

förvaltningsrätten angående 

ersättning 

9 kap. 3 § SoL Enhetschef  

7 Beslut om eftergift av ersättning  

a. Upp till 10.000 kr 

b. 10.000 kr till 50% av 

basbeloppet 

9 kap. 4 § SoL  a. Handläggare 

 b. Enhetschef 

 c. Utskott 
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c. Därutöver 

8 Beslut om befrielse från avgift 

a. Upp till 10.000 kr 

b.10.000 kr till 50% av 

basbeloppet 

c. Därutöver 

8 kap. 1 § SoL  a. Handläggare 

 b. Enhetschef 

 c. Utskott 

 

 

9 Anmälan till försäkringskassan 

om att nämnden ska uppbära 

del av sjukpenning för den som 

bereds vård i sådant HVB eller 

familjehem enligt SoL som ger 

behandling åt missbrukare av 

alkohol eller narkotika 

106 kap. 13 § 

Socialförsäkrings

balken  

Handläggare  

 

7.4 Övrigt bistånd för barn eller vuxna 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om bistånd i form av 

stödsamtal med 

socialsekreterare 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

2 Beslut om bistånd i form av 

intern öppenvård 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

3 Beslut om bistånd i form av 

intern öppenvård för ungdom 

över 15 år utan 

vårdnadshavarens samtycke 

4 kap. 1 § SoL 

3 kap. 6 a § SoL 

Enhetschef  

4 Kostnad drogtest 4 kap. 1 § SoL Handläggare  

5 Beslut om bistånd i form av 

intern öppenvård för barn 

under 15 år med endast den ene 

vårdnadshavarens samtycke 

4 kap. 1 § SoL 

6 kap. 13a § 

Föräldrabalken 

Enhetschef  

6 Beslut om bistånd i form av 

extern öppenvård 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef  

7 Beslut i fråga om nytt bistånd i 

form av kontaktperson eller 

kontaktfamilj   

4 kap. 1 § SoL 

3kap. 6 b § SoL 

Enhetschef 

Handläggare 
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Prövning av bistånd 

8 Beslut i fråga om nytt bistånd i 

form av kontaktperson eller 

kontaktfamilj för barn under 15 

år med endast en 

vårdnadshavares samtycke 

4 kap. 1 § SoL 

3 kap. 6b § SoL 

6 kap. 13a § 

Föräldrabalken 

Enhetschef  

9 Beslut om tillsättande av 

särskilt kvalificerad 

kontaktperson 

4 kap. 1 § SoL 

3 kap. 6 b § SoL 

Enhetschef   

10 Beslut om bistånd i form av 

vistelse i feriehem eller koloni 

4 kap. 1 § SoL 

5 kap. 1 § SoL 

Handläggare  

11 Beslut om att utse handledare 

vid ungdomstjänst 

5 kap. 1 b § SoL Handläggare  

12 Avgift från föräldrar för vistelse 

i feriehem/koloni  

8 kap. 2 § SoL Handläggare  

13 Underrättelse till 

åklagarmyndighet i samband 

med ungdomsvård eller 

ungdomstjänst 

12 kap. 8 § SoL Handläggare  

14 Beslut om arvodes- och 

omkostnadsersättning till 

kontaktperson/kontaktfamilj 

a. Enligt SKR:s 

rekommendation 

b. Därutöver 

SKR:s 

rekommendation 

a. Handläggare 

b. Enhetschef 

 

15 Beslut om ersättning till 

feriehem 

a. Enligt SKR:s 

rekommendation 

b. Därutöver 

SKR:s 

rekommendation 

a. Handläggare 

b. Enhetschef 

 

16 Ansvarsförbindelse för 

kontraktsvård 

SKR:s 

rekommendation 

Enhetschef  
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7.5 Utredning 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om att utredning ska 

inledas 

11 kap. 1 a och 2 

§§ SoL 

Handläggare  

2 Beslut om att utredning inte ska 

inledas 

11 kap. 1a § SoL Handläggare Av enhetschef utsedd 

 

3 Beslut om att utredning ska 

läggas ned 

11 kap. 1 § SoL Handläggare Av enhetschef utsedd 

 

4 Beslut om att utredning ej ska 

föranleda någon åtgärd 

11 kap. 2 § SoL Handläggare Av enhetschef utsedd 

 

5 Beslut om förlängd utredning 

under viss tid 

 11 kap. 2 § SoL Enhetschef  

6 Beslut om att uppföljning av ett 

barns situation när en utredning 

som gäller barnets behov av 

stöd eller skydd avslutas utan 

beslut om insats 

11 kap. 4a § SoL Handläggare Av enhetschef utsedd 

 

7 Beslut om att uppföljning av ett 

barns situation efter det att en 

placering i ett familjehem eller i 

ett hem för vård och boende har 

upphört 

11 kap. 4b § SoL Handläggare Av enhetschef utsedd 

 

8 Framställan till domstol rörande 

vårdnad och förmyndarskap 

samt barns behov av 

målsägarbiträde 

5 kap. 2 § 

socialtjänst-

förordningen 

Handläggare  

9 Beslut om att till 

överförmyndare anmäla behov 

av god man/förvaltare eller 

anmäla att behov ej längre 

föreligger 

5 kap. 3 § 

socialtjänst-

förordningen 

Handläggare  
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7.6 LVU- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätten om vård 

4 § LVU Utskott  

2 a. Beslut om omedelbart 

omhändertagande  

b. Beslut om omedelbart 

omhändertagande i brådskande 

fall 

6§ LVU a. Utskott 

b. Ordföranden 

eller 1:e vice 

ordföranden i 

utskott 

Delegaten måste 

enligt lag vara 

ledamot i nämnd, ej 

ersättare.  

3 Ansökan om förlängd tid för 

ansökan om vård hos 

förvaltningsrätten 

8 § LVU Enhetschef  

4 Beslut om att ett omedelbart 

omhändertagande genast ska 

upphöra  

9 § LVU Utskott  

5 a. Beslut om hur vården ska 

ordnas och var den unge ska 

vistas 

b. Brådskande fall 

11 § 1 st. LVU a. Utskott 

b. Ordföranden 

eller 1:e vice 

ordföranden i 

utskott 

 

6 a. Beslut om att den unge får 

vistas i sitt eget hem under 

vårdtiden 

b. Beslut om att den unge får 

vistas i sitt eget hem under 

vårdtiden i brådskande fall 

11 § 2 st. LVU a. Utskott 

b. Ordföranden 

eller 1:e vice 

ordföranden i 

utskott 

 

7 Överväganden om vård med 

stöd av 2 § LUV fortfarande 

behövs  

13 § 1 st. LVU Utskott  

8 Prövning om vård med stöd av 

3§ LUV ska upphöra 

13 § 2 st. LVU Utskott  

9 Överväganden av 

vårdnadsöverflytt 

13 § 3 st LVU Utskott  



 
 

 

34 

 

10 Beslut om hur umgänge ska 

utövas eller vistelseort ej ska 

röjas 

14 § 1-2 p. LVU Utskott  

11 Beslut om upphörande av vård 21 § LVU Utskott  

12 Beslut om tillsättande av 

särskilt kvalificerad 

kontaktperson eller öppen 

behandling 

22 § 1-2 p. LVU Utskott  

13 Prövning om beslut enligt 22 § 

LVU fortfarande behövs 

22 § 3 st. LVU Utskott  

14 Beslut om att insats enligt 22 § 

LVU ska upphöra 

22 § 3 st. LVU Utskott  

15 Ansökan hos förvaltningsrätten 

om flyttningsförbud 

24-25 §§ LVU Utskott  

16 Övervägande om 

flyttningsförbud fortfarande 

behövs 

26 § 1 st. LVU Utskott  

17 Beslut att flyttningsförbud ska 

upphöra 

26 § 2 st. LVU Utskott  

 18 a. Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud 

b. Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud i brådskande 

fall  

27 § 1 st. LVU a. Utskott 

b. Ordförande 

eller vice 

ordförande i 

utskott 

 

19 Beslut om läkarundersökning 

samt utse läkare och 

bestämmande av plats för 

läkarundersökning 

32 § LVU Handläggare  

20 a. Beslut om begäran om biträde 

för att bereda läkare tillträde till 

den unges hem eller för att 

inställa den unge till 

läkarundersökningen 

b.  I brådskande fall 

43 § 2 p. LVU a. Utskott 

b. Ordförande 

eller vice 

ordförande i 

utskott 

 

21 Beslut att begära 

polismyndighetens biträde för 

at genomföra beslut om vård 

43 § 2 p. LVU Förordnande 

till tjänsteman 
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eller omhändertagande med 

stöd av LVU 

22 Rätt att såsom ombud föra 

nämndens tala i mål och 

ärenden vi domstol med rätt att 

fullfölja eller återkalla ansökan 

om vård enligt LVU 

10 kap. 2 § SoL Enhetschef  

23 Beslut om tillfälligt 

utreseförbud 

31 § LVU Utskott Beslutet ska 

underställas 

förvaltningsrätten 

inom en vecka från 

den dag då beslutet 

fattades. 

 

7.7 LVM- Lag om vård av Missbrukare i vissa fall 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om att inleda utredning 

om det kan finnas skäl att 

bereda någon tvångsvård enligt 

LVM 

7 § LVM Enhetschef  

2 Beslut om att utredning enligt 

LVM inte ska inledas eller 

läggas ned alternativt övergå i 

en utredning enligt 11 kap. 1 § 

SoL 

7 § LVM Enhetschef  

3 Beslut om läkarundersökning 

samt utse läkare  

9 § LVM Handläggare  

4 Beslut om ansökan till 

förvaltningsrätten om vård 

enligt LVM 

11 § LVM Utskott  

5 a. Beslut om omedelbart 

omhändertagande 

b. Beslut om omedelbart 

omhändertagande om 

utskottsbeslut inte kan avvakta 

13 § 1-2 st. LVM a. Utskott 

b. Ordförande 

eller vice 

ordföranden i 

utskott 

Beslutet ska anmälas 

vid nästa 

sammanträde 
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6 Beslut om att ett 

omhändertagande ska upphöra 

18 b § LVM Utskott  

7 Beslut om att begära 

polismyndighetens biträde för 

att föra missbrukare till 

läkarundersökning 

45 § 1 p. LVM Enhetschef  

8 Beslut om att begära biträde av 

polis för inställelse till 

vårdinstitution 

45 § 2 p. LVM Enhetschef  

9 Beslut om ersättning från den 

enskilde vårdtagaren 

8 kap. 1 § SoL och 

6 kap. 1 § 

socialtjänstförord

ningen 

Handläggare  

10 Ansöka till förvaltningsrätten 

om förlängd utredningstid 

38 § 2 st. LVM Enhetschef  

11 Rätt att såsom ombud föra 

nämndens talan i mål och 

ärenden vi domstol med rätt att 

fullfölja eller återkalla ansökan 

om vård enligt LVM 

10 kap. 2 § SoL Enhetschef  

 

7.8 Familjerätt 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Godkännande av 

faderskapserkännande  

1 kap. 4 § 1-2 st. 

FB 

Socialassistent - 

om föräldrarna 

är 

sammanboende 

och eniga om 

faderskapet 

 

Handläggare - i 

övriga fall 

 

2 Godkännande av föräldraskap 

då ett barn har kommit till 

genom assisterad befruktning 

enligt lagen om genetisk 

integritet mm 

1 kap 4, 9 §§ FB Handläggare  
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3 Beslut att väcka och föra talan i 

faderskaps- och 

föräldraskapsmål 

3 kap. 5-6 §§ FB 

6 kap. 8 § FB 

6 kap. 8 a § FB 

Handläggare  

4 Beslut om att inleda utredning 

om fastställande av faderskap 

när dom eller bekräftelse finns 

och faderskapet kan 

ifrågasättas. 

2 kap. 1 § FB Handläggare  

6 Beslut om att återuppta nedlagd 

utredning 

2 kap. 1 § FB Handläggare  

7 Beslut om att inleda utredning 

om någon annan man än den 

som är gift med barnets moder 

kan vara far till barnet.  

2 kap. 1 § FB Handläggare  

8 Beslut att godkänna samt vägra 

avtal om vårdnad, boende och 

umgänge 

6 kap. 6 §, 14a §   

2 st., 15a § 3 st. FB 

Handläggare  

9 Beslut om att väcka talan om 

umgänge 

6 kap. 15 § FB Handläggare  

10 Beslut att utse umgängesstöd 6 kap. 15 § FB Handläggare  

11 Förordnande av utredare 6 kap. 19 § FB Enhetschef  

12 Yttrande till allmän domstol i 

fråga om vårdnad, umgänge 

och boende 

6 kap. 19 § 2 st. FB  

6 kap. 20 § FB 

 

Handläggare  

13 Beslut att godkänna avtal 

rörande underhållsbidrag för 

max 3 månader 

7 kap. 7 § FB Handläggare  

14 Beslut att vägra godkänna 

föräldrars avtal rörande 

underhållsbidrag 

7 kap. 7 § FB Enhetschef  

15 Avge yttrande om förordnande 

av god man, förvaltare eller 

särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

11 kap. 16 § FB Handläggare  

16 Framställning eller ansökan till 

domstol angående att åtgärd 

behöver vidtas i fråga om 

5 kap. 2 § 

socialtjänst-

förordningen 

Enhetschef   
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vårdnad, umgänge eller 

förmyndarskap för ett barn 

17 Framställning eller ansökan till 

domstol om behov av 

målsägandebiträde 

5 kap. 2 § 

socialtjänst-

förordningen 

Handläggare  

18 Beslut om medgivande att ta 

emot barn för adoption 

6 kap. 6 och 12 §§ 

SoL 

Utskott  

19 Återkallelse av medgivande till 

adoption 

6 kap. 13 § SoL Utskott  

20 Prövning av samtycke till 

fortsatt adoptionsförfarande 

a. Vid samtycke 

b. Ej samtycke 

6 kap. 14 § SoL a. Handläggare 

b. Utskott 

 

 

21 Yttrande enligt namnlagen Lag om 

Personnamn  

(2016:1013) 

Handläggare  

22 Yttrande till länsstyrelsen, 

upplysningar till annan 

kommun samt begäran om 

biträde med upplysningar av 

annan kommun i ärenden om 

omedelbar äktenskapsskillnad 

eller ansökan om tillstånd till 

äktenskap 

5 kap. 5 § ÄktB Handläggare  

 

7.9 Yttranden 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Yttrande till åklagare vid 

åtalsprövning 

46 § LVM Enhetschef  

2 Yttrande till allmän domstol då 

den som begått brottslig 

gärning kan bli föremål för 

LVM-vård 

31 kap. 2 § BrB Utskott  

3 Yttrande till tillsynsmyndighet  Enhetschef  
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4 Yttrande till åklagarmyndighet  11, 31 och 33 §§ 

LuL  

Handläggare  

5 Yttrande till Transportstyrelsen 

eller polismyndigheten 

åklagarmyndigheten, 

socialnämnden el. annan 

myndighet 

3 kap. 8 § 

körkorts-

förordningen 

Handläggare  

6 Yttrande avseende icke 

verkställda beslut 

4 kap. 1 § SoL Utskott  

7 Yttrande till passmyndighet vid 

utfärdande av pass utan 

vårdnadshavares medgivande 

för barn under 18 år 

3 § 2 st. 

passförordningen 

Handläggare  

8 Yttrande till Länsstyrelsen över 

ansökan om äktenskapsdispens 

15 kap. 1 § ÄktB Handläggare  

9 Yttrande till skatteverket med 

anledning av ansökan om 

skyddad adress 

17 a § 

Folkbokförings-

lagen 

Handläggare  

10 Yttrande till allmän domstol i 

överklagningsärenden 

 Aktuell 

delegat 

Den som har 

delegation på att 

överklaga är också den 

som kan avge 

yttranden 

 

7.10 Övrigt 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om att utse ombud 

för kommunstyrelsen i 

ärende eller mål vid allmän 

domstol eller 

förvaltningsdomstol samt 

att utfärda fullmakt att 

företräda nämnden i 

sådana ärenden eller mål 

10 kap. 2 § SoL Verksamhets-

chef 

 

2 Anmälan om behov av 

offentligt biträde 

3 § lagen om offentligt 

biträde 

Handläggare  
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3 Dödsboanmälan till 

Skatteverket 

20 kap. 8 a § 

ärvdabalken 

Socialassistent/

handläggare 

 

4 Beslut att ordna 

gravsättning 

5 kap. 2 § 

Begravningslagen 

Socialassistent/ 

handläggare 

 

5 Begäran om utdrag ur 

belastningsregister och 

misstankeregister 

11 § 8 p. förordningen 

om belastningsregister 

och 4 § 9 p. 

förordningen om 

misstankeregister 

Handläggare   

6 a. Väcka talan om en 

särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

b. Anmäla behovet om en 

särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

10 § lag om god man 

för ensamkommande 

barn 

 

 

a. Utskott 

b. Handläggare 

 

7 Begäran om överflyttning 

av ärende till nämnd i 

annan kommun 

2 a kap. 10 § SoL Enhetschef  

8 Anmäla till 

överförmyndare om behov 

finns av god man eller 

förvaltare eller att någon 

inte längre behöver 

förvaltare 

5 kap. 3 § Socialtjänst-

förordningen 

Handläggare  

9 Lämna uppgift till annan 

myndighet om utbetalad 

ekonomisk hjälp  

12 kap. 7 § SoL Socialassistent/

handläggare 

 

10 Meddela inställning i fråga 

om mottagande av ärende 

från annan kommun 

2 a kap. 10 § SoL Enhetschef  

11 Ansökan hos IVO om 

överflyttning av ärende 

2 a kap. 11 § SoL Verksamhetsc

hef 

 

12 På begäran från rätten, 

åklagaren eller 

kriminalvården lämna 

upplysningar om den 

misstänkte och lämna 

förslag på åtgärder som 

nämnden anser behövs för 

6 § Lag om särskild 

personutredning i 

brottmål 

Enhetschef  
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att främja personens 

anpassning i samhället 

13 På begäran från rätten, 

åklagaren eller 

kriminalvården lämna 

upplysningar om den 

misstänkte är aktuell i ett 

ärende eller inte 

6 § Lag om särskild 

personutredning i 

brottmål 

Socialassistent/

handläggare 

 

14 Framställning till åklagare 

om begäran av prövning 

hos domstol om förande av 

bevistalan 

38 § LuL Enhetschef  

15 På begäran lämna ut 

personuppgifter till statliga 

myndigheter för 

forskningsändamål 

12 kap. 6 § SoL Verksamhetsc

hef 

 

16 Beslut om jäv i 

personärenden 

6 kap. 28-32 §§ 

kommunallagen 

Verksamhets-

chef 

 

17 Avvisande av ombud 9 § förvaltningslagen Utskott  

18 Teckna andrahandsavtal 

med klient avseende 

bostad 

12 kap. 39 § 2 st. 

Jordabalken 

(hyreslagen) 

Enhetschef  

19 Beslut om uppsägning av 

hyresavtal på grund av 

hyresskuld, störande 

beteende eller annat brott 

mot överenskommelse i 

avtalet 

12 kap. 39 § 2 st. 

Jordabalken 

(hyreslagen) 

Enhetschef  

20 Beslut om ansökan hos 

kronofogde-myndigheten 

om betalnings-föreläggande  

Lagen om 

betalningsföreläggande 

och handräckning 

Enhetschef  

21 Beslut om ansökan hos 

kronofogde-myndigheten 

om att avhysa hyresgäst 

Lagen om 

betalningsföreläggande 

och handräckning 

Enhetschef  

22 Beslut om 

ansvarsförbindelse 

avseende bostad 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef  

23 Reparationsräkningar 

avseende lägenheter där 

4 kap. 2 § SoL Enhetschef  
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ansvarsförbindelse 

föreligger 

24 Polisanmälan gällande brott 

mot barn 

10 kap 21-23 §§ OSL 

10 kap 2 SoL 

Handläggare  

 

7.11 Omsorg om äldre och funktionsnedsatta 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om framställning om 

överflyttning av ärende till 

nämnd i annan kommun 

2 a kap. 10 § 

SoL 

Verksamhetschef  

2 Beslut om förordnande och 

entledigande av kontaktperson 

eller kontaktfamilj 

 

3 kap. 6 b § SoL Handläggare  

3 Beslut om bistånd i form av hjälp 

i hemmet (hemtjänst)  

omvårdnad, service, trygghet  

a. Enligt riktlinje 

b. Utöver riktlinje 

4 kap. 1 § SoL a. Handläggare 

b. Enhetschef 

 

4 Beslut om bistånd i form av 

ledsagning, 

kontaktperson/familj, 

boendestöd, avlösarservice, 

dagverksamhet  

a. Enligt riktlinje 

b. Utöver riktlinje 

4 kap. 1 § SoL a. Handläggare 

b. Enhetschef 

 

5 Beslut om avlösarservice 4 kap. 1 § SoL Handläggare  

6 Beslut om bistånd i form av plats 

i särskild boendeform 

a. Inom kommunen och enligt 

riktlinje 

b. Inom kommunen utöver 

riktlinje 

4 kap. 1 § SoL a.  Enhetschef 

b.  Verksamhetschef 
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7 Beslut om bistånd i form av 

medboende på särskilt boende 

inom kommunen  

4 kap. 1c § SoL Enhetschef  

8 Beslut om bistånd i form av 

växelvård/korttidsplats 

a. Inom kommunen och enligt 

riktlinje 

b. Inom kommunen utöver 

riktlinje 

4 kap. 1 § SoL a. Handläggare 

b.  Enhetschef 

  

9 Beslut i form av plats i 

dagverksamhet 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

10 Beslut om ledsagarservice 4 kap. 1 § SoL Handläggare  

11 Beslut att justera gemensam 

vårdplan för patienter enligt lag 

(1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård, avseende 

socialnämndens insatser 

4 kap. 1§ SoL Handläggare  

12 Beslut om 

nedskrivning/avskrivning av 

avgifter för insatser inom äldre- 

och 

funktionsnedsättningsområdet 

4 kap. 2 § SoL 

8 kap. 2 § SoL 

Verksamhetschef  

13 Fastställa individuell avgift 

enligt riktlinjer och taxa. 

8 kap. 2 § SoL Omsorgsassistent/ 

socialassistent 

 

14 Jämkning av avgift för hjälp i 

hemmet, service och omvårdnad 

samt boende 

8kap. 2–8 §§ 

SoL 

Enhetschef  

15 Beslut om att till 

överförmyndaren anmälan om 

behov av god man/förvaltare 

5 kap. 3 § 

Socialtjänst-

förordningen 

Handläggare  

16 Beslut om att till överförmyndare 

anmäla att behov av god 

man/förvaltare inte längre 

föreligger 

5 kap. 3 § 

Socialtjänst-

förordningen 

Handläggare  

17 Avsluta utredning enligt Lex 

Sarah med bedömning eller 

ställningstagande 

14 kap. 6 § SoL MAS  
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18 Anmäla till IVO om allvarligt 

missförhållande eller en påtaglig 

risk för ett allvarligt 

missförhållande 

14 kap. 7 § SoL MAS  

 

7.12 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning, 

LSS 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om personkretstillhörighet 1 § LSS Handläggare  

2 Beslut om biträde av personlig 

assistans 

 

7 § och 9 § 2 p. LSS Enhetschef  

3 Tillfälliga utökningar av biträde 

av personlig assistans 

7 § och 9 § 2 p. LSS Enhetschef   

4 Beslut om ekonomiskt stöd till 

skäliga kostnader för personlig 

assistans 

 

7 § och 9 § 2 p. LSS Enhetschef   

5 Beslut om ekonomiskt stöd för att 

bekosta personlig assistans vid 

tillfälligt utökade behov 

7 § och 9 § 2 p. LSS Enhetschef  

6 Beslut om ledsagarservice 7 § och 9 § 3 p. LSS Handläggare  

7 Beslut om biträde av 

kontaktperson 

7 § och 9 § 4 p. LSS Handläggare  

8 Beslut om ersättning till 

kontaktperson 

a. Enligt SKR:s riktlinjer 

b. Utöver SKR:s riktlinjer 

SKR:s riktlinjer a. Familjehems-

sekreterare 

b. Enhetschef 

 

9 a. Beslut om korttidsvistelse 

utanför det egna hemmet  

b. Placering hos annan utförare 

7§ och 9 § 6p.LSS a. Handläggare 

b. Enhetschef 
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10 Beslut om korttidsvistelse utanför 

det egna hemmet i form av 

stödfamilj 

7 § och 9 § 6 p. LSS Handläggare  

11 Beslut om ersättning till 

stödfamilj 

a. Enligt SKR:s riktlinjer 

b. Utöver SKR:s riktlinjer 

SKR:s riktlinjer a. Familjehems-

sekreterare 

b. Enhetschef 

 

12 Beslut om avlösarservice i 

hemmet 

7 § och 9 § 5 p. LSS Handläggare  

13 Beslut om korttidstillsyn för 

skolungdom över 12 år utanför 

det egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov 

7 § och 9 § 7 p. LSS Handläggare  

14 Beslut om boende med särskild 

service för barn och ungdom 

7 § och 9 § 8 p. LSS Enhetschef  

15 Godkännande av familjehem 6 kap. 6 § SoL Utskott  

16 Beslut om arvode/ersättning till 

familjehem 

a. Enligt SKR:s rekommendation 

b. Därutöver 

SKR:s 

rekommendation 

a. Handläggare 

b. Enhetschef 

 

17 Beslut om boende för vuxna i 

bostad med särskild service 

7 § och 9 § 9 p. LSS Enhetschef  

18 a. Beslut om daglig verksamhet 

för personer i yrkesverksam ålder 

som saknar förvärvsarbete och 

inte utbildar sig  

b. Genom annan utförare 

7 § och 9 § 10 p. LSS a. Handläggare 

b. Enhetschef 

 

19 Justera gemensam vårdplan för 

patienter enligt lag (1991:1128) 

om psykiatrisk tvångsvård, 

avseende socialnämndens 

insatser 

7 § och 9-10 §§ LSS Handläggare  

20 Beslut om att utbetala 

assistansersättning till annan 

person än den som är berättigad 

till insatsen 

11 § LSS Enhetschef  
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21 Beslut om 

återbetalningsskyldighet för 

felaktig eller för hög 

assistansersättning 

12 § LSS Verksamhetschef  

22 Beslut om upphörande av insats 

enligt LSS 

 Delegat i 

ursprungs-

beslut 

 

23 Anmälan till överförmyndare att 

person som omfattas av LSS är i 

behov av förmyndare, förvaltare 

eller god man 

15 § 8 p. LSS Handläggare  

24 Anmälan till överförmyndare att 

förmyndare, förvaltare och god 

man inte längre behövs 

15 § 6 p. LSS Handläggare  

25 Anmäla till Försäkringskassan 

när någon som har ansökt om 

biträde av personlig assistent 

eller ekonomiskt stöd till sådan 

assistans enligt 9 § 2 kan antas ha 

rätt till assistansersättning enligt 

socialförsäkringsbalken 

15 § 8 p. LSS Handläggare  

26 Underrätta Försäkringskassan 

när någon som får 

assistansersättning enligt 51 kap. 

socialförsäkringsbalken beviljas 

boende med särskild service, 

daglig verksamhet, barnomsorg 

eller någon annan insats som kan 

påverka behovet av personlig 

assistans 

15 § 9 p. LSS Handläggare  

27 Anmälan till Försäkringskassan 

om det finns anledning att anta 

att assistansersättning enligt 51 

kap. socialförsäkringsbalken 

används för annat än köp av 

personlig assistans eller 

kostnader för personliga 

assistenter 

15 § 10 p. LSS Enhetschef  

28 Anmälan till IVO om det finns 

anledning att anta att en 

tillståndshavares lämplighet för 

att bedriva verksamhet med 

15 § 11 p. LSS Verksamhetschef  
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personlig assistans kan 

ifrågasättas 

29 Förhandsbesked om rätt till insats 

enligt LSS för person som inte är 

bosatt i kommunen 

16 § LSS Handläggare  

30 Beslut om att utreda behoven för 

enskild på tillfälligt besök i 

kommunen och besluta om 

insatser enligt LSS 

16 § 4 st. LSS Handläggare  

31 Beslut om att ingå avtal med 

vårdgivare 

17 § LSS Enhetschef  

32 Beslut om att ta ut avgift för 

bostad, fritidsverksamhet eller 

kulturella aktiviteter 

19 § LSS Omsorgs-

assistent/ 

socialassistent 

 

33 Beslut att ta ut avgift från 

föräldrar vars barn är under 18 år 

och får omvårdnad i ett annat 

hem än det egna 

20 § LSS 

5 § LSS-förordningen 

6 kap 2 § socialtjänst-

förordningen 

Handläggare  

34 Beslut om att uppbära 

underhållsbidrag som avser 

barnet 

20 § LSS Handläggare  

35 Anmäla till IVO beträffande 

missförhållande inom 

socialtjänsten och omsorgen om 

personer med 

funktionsnedsättning 

24 a-g § LSS MAS  

36 Beslut om bistånd i form av 

arbete, sysselsättning, 

rehabilitering för psykiskt 

funktionshindrade 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

37 Beslut om bistånd i form av 

boendestöd för psykiskt 

funktionshindrade 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

38 Beslut om förordnande och 

entledigande av 

kontaktperson/kontaktfamilj 

4 kap. 1 § SoL Handläggare  

39 Anmäla till IVO om allvarligt 

missförhållande eller påtaglig 

14 kap. 7 § SoL MAS  



 
 

 

48 

 

risk för ett allvarligt 

missförhållande 

 

7.13 Hälso- och sjukvård 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om att anmäla händelser som 

har medfört eller jade kunnat 

medföra en allvarlig skada 

3 kap. 5 § 

Patientsäkerhetslagen 

MAS  

2 Verksamhetschefsansvar enligt 

hälso- och sjukvårdslagen/ särskilt 

boende och daglig verksamhet för 

äldre enligt SoL 

HSL 11 kap. 2 § 

(2017:30) 

Verksamhetschef 

äldreomsorg/hälso- 

och sjukvård 

 

3 Verksamhetschefsansvar enligt 

hälso- och 

sjukvårdslagen/hemsjukvård 

HSL 11 kap. 2 § 

(2017:30) 

Verksamhetschef 

äldreomsorg/hälso- 

och sjukvård 

  

 

4 Verksamhetschefsansvar 

enligt hälso- och 

sjukvårdslagen för särskilt boende 

och daglig verksamhet LSS samt SoL 

inom funktionsnedsättningsområdet 

HSL § 29 

(1982:763) 

Verksamhetschef 

äldreomsorg/ 

hälso- 

och sjukvård 

 

 

8 Samhälle  

8.1 Allmänt 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Initiera, godkänna och företräda 

kommunen i egenskap av 

fastighetsägare vid 

lantmäteriförrättningar med rätt 

att vid förfall utse ersättare 

 Ekonomicontroller  
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2 Rätt att ingå avtal avseende fiber 

och tomrörsanläggningar över tio 

basbelopp (under 10 basbelopp 

anses som verkställighet) 

 Utskott  

3 Godkänna reduktion av 

avgiftspliktig tomtyta inom 

verksamhetsområde om fastighet 

har så stor areal och är så belägen, 

att VA-verkets kostnad för det 

lokala VA-nätet i förhållande till 

fastighetens areal är väsentligt 

lägre än för fastigheter inom 

verksamhetsområde i allmänhet 

 Sektionschef  

4 Besluta om igångsättningsbidrag 

till enskilda vägar eller 

vägbelysningsanläggningar 

 Verksamhetschef  

5 Ändring eller utökning av 

befintlig belysningsanläggning 

såvitt ändringen eller utökningen 

omfattar mer än 20 ljuspunkter 

(under 20 punkter anses som 

verkställighet) 

 Utskott  

6 Ärenden angående fastställande 

av avgifter för upplåtelse av 

offentlig plats i Tranemo  

 Utskott  

7 Ärenden enligt ordningslagen Ordningslagen 

 (1993:1617) 

Handläggare  

8 Besluta om att kommunen skall 

svara för parkeringsövervakning 

2 § kommunal 

parkeringsövervaknin

g m.m. 

Utskott  

9 Förordnande av parkeringsvakter 

för parkeringsövervakning 

6 § lagen om 

kommunal 

parkeringsövervaknin

g m.m 

Utskott  

10 Beslut att parkeringsvakter får tas 

i anspråk för att biträda polismän 

vid fullgörande av 

trafikövervakningsuppgifter 

7 § lagen om 

kommunal 

parkeringsövervaknin

g m.m. 

Utskott  

11 Fastighetsförvärv och 

fastighetsförsäljning upp till 

 a. Utskott  
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a. 20 basbelopp 

b. 10 basbelopp 

b. Verksamhetschef 

 

12 Grävtillstånd  Handläggare  

13 Varaktiga förändringar av 

öppethållande för allmänheten 

och föreningar i simhallen i 

Tranemo (övriga förändringar 

avseende öppettider anses som 

verkställighet) 

 Verksamhetschef  

14 Beslut om fastställande av 

belägenhetsadress samt 

lägenhetsnummer 

10-11 §§ Lagen om 

lägenhetsregister 

Handläggare  

 

 

8.2 Trafik 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om parkeringstillstånd 13 kap. 8 § 

trafikförordningen 

Handläggare  

2 Beslut om lokala trafikföreskrifter 10 kap. 1 § 

trafikförordningen 

Handläggare  

3 Beslut angående dispenser för 

tungt eller brett fordon 

4 kap. 

trafikförordningen 

Handläggare  

4 Beslut enligt lagen om 

gaturenhållning och skyltning 

Lag om särskilda 

bestämmelser om 

gaturenhållning och 

skyltning 

Enhetschef  

5 Beslut om flyttning av fordon Lag (1982:129) om 

flyttning av fordon i 

vissa fall och 

Förordning (1982:198) 

om flyttning av fordon 

i vissa fall. 

Handläggare   
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8.3 Färdtjänst 

 

Lag (1997:736) om färdtjänst 

Lag (1997:735) om riksfärdtjänst 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om tillstånd till färdtjänst 

med regelkomplettering 

6-9 §§ Lag om 

färdtjänst 

Handläggare  

2 Beslut om färdtjänstavgifter 10 § Lag om färdtjänst Handläggare  

3 Beslut om att återkalla tillstånd till 

färdtjänst om förutsättningarna 

inte längre finns 

12 § Lag om färdtjänst Handläggare  

4 Beslut om tillstånd till 

riksfärdtjänst 

5 § Lag om 

riksfärdtjänst 

Handläggare  

5 Beslut om ersättning för 

riksfärdtjänst 

8 § Lag om 

riksfärdtjänst 

Handläggare  

6 Beslut om att återkalla 

riksfärdtjänst om behovet inte 

längre finns.  

9 § Lag om 

riksfärdtjänst 

Handläggare  

 

8.4 Bostadsanpassning 

 

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om 

bostadsanpassningsbidrag 

a. Upp till 250.000 kr 

b. Upp till 40 pbb 

c. Över 40 ppb 

5 och 10 §§ lag om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

a. Handläggare 

b. Sektionschef 

c. Utskott 

 

2 Beslut om återställningsbidrag 12-14 §§ lag om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

Handläggare   
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3 Återkalla beslut om beviljat 

bidrag före utbetalning 

19 § lag om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

Handläggare  

4 Beslut om återbetalning av 

erhållet bidrag 

21 § lag om 

bostadsanpassnings-

bidrag 

Utskott  

 

8.5 Renhållning  

  

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om ansökan om 

gemensamt sopkärl/behållare 

§37 

Renhållningsföreskrifter 

Handläggare  

2 Beslut om uppehåll i hämtning 

av kärlavfall 

§38 

Renhållningsföreskrifter 

Handläggare  

3 Beslut om uppehåll i 

slamtömning 

§ 39 

Renhållningsföreskrifter  

Handläggare  

 

8.6 Mark och exploatering  

  

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om att avvisa erbjudande 

om förvärv 

 Sektionschef  

2 Ansöka om lagfart, nedsättning, 

utsträckning, relaxation av 

inteckningar samt utbyte och 

dödning av pantbrev 

 Mark- och 

exploateringsansvarig 

 

3 Ansöka om inskrivning av 

rättigheter och andra jämförbara 

åtgärder 

 Mark- och 

exploateringsansvarig 

 

4 Ansöka om dödning av 

rättigheter och andra jämförbara 

åtgärder 

 Sektionschef  

5 Ansöka om och godkänna 

lantmäteriförrättning  

 Mark- och 

exploateringsansvarig 
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6 Rätt att föra kommunens talan 

vid lantmäteriförrättningar 

 Mark- och 

exploateringsansvarig 

 

7 Teckna avtal om servitut och 

ledningsrätt, upp till två 

prisbasbelopp 

 Mark- och 

exploateringsansvarig 

 

8 Teckna avtal om servitut och 

ledningsrätt upp till tio 

prisbasbelopp  

 Sektionschef  

9 Teckna avtal om nyttjanderätt 

och andra jämförbara avtal 

a. Tidsbestämda avtal upp till 

tre år 

b. Tidsbestämda avtal upp till 

fem år 

c. Tillsvidareavtal med en 

uppsägningstid upp till tolv 

månader 

d. Tillsvidareavtal med en 

uppsägningstid upp till 24 

månader 

 a. Mark- och 

exploateringsansvarig 

b. Sektionschef 

c. Mark- och 

exploateringsansvarig 

d. Sektionschef  

 

10 Teckna avtal om friköp från 

skyldighet att ordna parkering - 

parkeringsköp 

 Sektionschef och mark- 

och exploaterings-

ansvarig 

Samråd ska ske med 

verksamhetschef för 

gata 

11 Begära och lämna yttrande över 

remisser beträffande mark- och 

exploateringsverksamheten 

   

12 Beslut om och undertecknande 

av handlingar avseende förvärv 

genom köp, byte, gåva, 

fastighetsreglering, expropriation 

eller inlösen av fastighet eller 

fastighetsdel, till ett värde som 

uppgår till högst tio 

prisbasbelopp per förvärv 

 Mark- och 

exploateringsansvarig 

Endast inom 

planlagd mark 

(detaljplan, stadsplan 

och byggnadsplan) 

13 Beslut om pris/ersättning och 

undertecknande av handlingar 

avseende förvärv genom köp, 

byte, gåva fastighetsreglering, 

expropriation eller inlösen av 

fastighet eller fastighetsdel, till 

 Sektionschef Endast inom 

planlagd mark 

(detaljplan, stadsplan 

och byggnadsplan) 
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ett värde som uppgår till högst 

50 prisbasbelopp per förvärv 

14 Beslut om och undertecknade av 

handlingar avseende försäljning-, 

byte-, fastighetsreglering-, 

expropriation- eller inlösen av 

fastighet eller fastighetsdel, till 

ett värde som uppgår till högst 

10 prisbasbelopp 

 Mark- och 

exploateringsansvarig 

Endast inom 

planlagd mark 

(detaljplan, stadsplan 

och byggnadsplan) 

15 Undertecknande av 

överenskommelse om 

fastighetsreglering utom 

planlagd mark gällande servitut 

eller gemensamhetsanläggning 

med ersättning som uppgår till 

högst två prisbasbelopp 

 Mark- och 

exploateringsansvarig 

 

16 Beslut om markanvisningsavtal 

med en beräknad köpeskilling 

upp till 50 prisbasbelopp för en 

längsta tid om två år 

 Kommunchef 

(sektionschef är ersättare) 

 

17 Beslut om förlängning av 

tidigare beslutat 

markanvisningsavtal med en 

beräknad köpeskilling upp till 50 

prisbasbelopp för en längsta tid 

om ett år 

 Kommunchef  

(sektionschef är ersättare) 

 

18 Beslut om och undertecknande 

av exploateringsavtal med en 

ekonomisk ersättning till ett 

värde som uppgår till högst 50 

prisbasbelopp 

 Kommunchef  

(sektionschef är ersättare) 

Exploateringsavtal är 

ett 

genomförandeavtal 

mellan kommun och 

exploatör som 

reglerar ansvars- och 

kostnadsfördelningen 

i samband med att 

mark ska byggas. 

Avtalet kännetecknas 

också av att 

exploatören äger den 

mark som ska byggas 

är avtalet ingås. 

19 Beslut om och undertecknande 

av överlåtelseavtal om mark med 

 Kommunchef 

(sektionschef är ersättare) 

Avtal om överlåtelse 

av mark är ett 
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en ekonomisk ersättning till ett 

värde som uppgår till högst 50 

prisbasbelopp 

genomförandeavtal 

där kommunen 

förbinder sig överlåta 

mark som ska byggas 

till exploatör 

kombinerat med 

villkor som parterna 

ska uppfylla i 

samband med 

exploateringen 

20 Inom angivet projekt, 

entreprenad eller motsvarande 

företräda kommunen, låta utföra 

besiktningar enligt Allmänna 

bestämmelser (AB04 och ABT06) 

samt begära yttranden och lämna 

yttranden gällande remisser 

 Mark- och 

exploateringsansvarig 

och projektledare för 

investeringsprojekt 

 

21 Rätt att inom angivet projekt, 

entreprenad eller motsvarande 

ge fullmakt till mark- och 

exploateringsansvarig för 

- Beställa varor och tjänster 

upp till 12 pbb 

- Hantera avvikelser i uppdrag 

och handlingar 

- Skicka förfrågningar vid 

upphandling och 

anbudsgivning 

- Fatta tilldelningsbeslut  

 Sektionschef  

22 Ansöka till miljödomstol om 

tillstånd för vattenverksamhet 

 Sektionschef  

23 Anmäla till länsstyrelsen om 

betydande miljöpåverkan eller 

motsvarande 

   

24 Beslut om rivning av 

saneringsfastighet 

 Sektionschef  
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8.7  Plan  

 

Författning 

Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om samråd och 

utställning av upprättad 

översiktsplan, tematiska tillägg 

och fördjupade översiktsplaner 

3 kap 7 § PBL Utskott  

2 Beslut om samråd och 

utställning av detaljplaner 

3 kap. 6,9 och 11 

§§ PBL 

Utskott  

3 Beslut om namnsättning av t.ex. 

kommundelar, kvarter, gator, 

vägar, torg, parker och andra 

infrastrukturanläggningar 

 Utskott  

4 Beslut om planuppdrag som 

följer ordning i fastställd 

planprioriteringslista 

 Utskott   

 

8.8  Bibliotek 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om varaktiga 

förändringar i öppethållande 

inom biblioteksverksamheten 

 Sektionschef  

 

8.9  Kultur/Kulturskolan 

 
NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om intagning av elever 

till kulturskolan 

 Kulturchef  

2 Beslut om avstängning från 

elevplats på grund av obetalda 

avgifter 

 Kulturchef Kontakt med 

ekonomiavdelningen 

samt dokumentation  
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3 Beslut om beviljande av 

kulturföreningsbidrag 

Enligt fastställda 

regler 

Enhetschef  

4 Beslut om beviljande av 

kulturarrangörsbidrag 

Enligt fastställda 

regler 

Handläggare  

5 Beslut om mottagare av 

kulturpris 

 Utskott  

8.9  Fritid 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om beviljande av 

föreningsbidrag 

(exkl. investerings- och 

upprustningsbidrag) 

Enligt fastställda 

regler 

Enhetschef  

2 Beslut om investerings- och 

upprustningsbidrag 

Enligt fastställda 

regler 

Utskott  

3 Beslut om förskott på 

föreningsbidrag 

Enligt fastställda 

regler 

Enhetschef  

4 Beslut om bidrag till 

studieförbund m.fl. 

Enligt fastställda 

regler 

Enhetschef  

5 Beslut om varaktiga 

förändringar i öppethållande 

inom fritidsgårdsverksamheten 

 Enhetschef  

6 Beslut om mottagande av pris 

för föreningsledare och pris för 

unga föreningsledare 

 Utskott  

7 Beslut om utdelning av PUF-

bidrag (Pengar ung fritid) 

Enligt fastställda 

regler 

Handläggare Beslut efter samråd 

med enhetschef 

8 Beslut om försköningsbidrag Regler om 

försköningsbidrag 

Utskott  

9 Beslut om återbetalning av 

försköningsbidrag 

Regler om 

försköningsbidrag 

Utskott  
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8 Övrigt 

9.1 Folkhälsa 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om folkhälsobidrag enligt 

verksamhetsplan för 

folkhälsoverksamhet 

Regler om 

folkhälsobidrag 

Folkhälsostrateg  

 

9.2 Lotteritillstånd 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om registreringslotterier, 

godkännande av föreståndare och 

kontrollant samt fastställande av 

arvode för kontrollant 

Spellagen 6 kap, 9 § Handläggare  

 

9.3              Sponsring 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om sponsring i enlighet 

med fastställda riktlinjer 

Riktlinjer för 

sponsring 

Kommunchef  

Sektionschef 

 

 

9.4    Flaggning 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Flaggning vid särskilda tillfällen 

utöver allmänna flaggdagar  

Enligt riktlinjer för 

flaggning 

Sektionschef 

Verksamhetschef 
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9.5    Eldningsförbud 

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Beslut om eldningsförbud  10 kap. 1 § 2-3 st. lagen 

(2003:778) om skydd 

mot olyckor (LSO) och 

2 kap. 7 § förordningen 

(2003:789) om skydd 

mot olyckor (FSO) 

KSO 
 

Beslut får fattas på 

inrådan från 

Räddningstjänsten 

 

9.5     Förtroendevaldas deltagande på kurser mm.  

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Deltagande i kurser, konferenser, 

resor mm. för förtroendevalda 

 Ordföranden I 

KF, nämnd, 

utskott eller 

fullmäktige-

beredning 

Avstämning ska 

göras med 

budget 

 

9.6     Bussresor  

 

NR ÄRENDEGRUPP LAGRUM DELEGAT KOMMENTAR 

1 Bevilja/avslå ekonomiska bidrag 

till enskild avseende rabatt på 

busskort 

 Administratör/a

ssistent 

 

 

 


