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Beslutanderätt och delegering 
Styrelsen 

Enligt 6 kap. 1 § kommunallagen ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt 

över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§, dvs. 

kommunala företag och föreningar. 

Nämnderna 

Enligt 6 kap. 7 § KL, ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. De ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Reglementen 

Av 6 kap. 32 § KL framgår att fullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om 

nämndernas verksamhet och arbetsformer. Fullmäktige har även rätt att delegera åt en nämnd att i 

fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden enligt 3 kap. 10 § KL. 

Om delegering och delegationsbeslut 
 

Varför behövs delegationsbeslut? 

Möjligheterna för kommunfullmäktige, nämnder och arbetsutskott att delegera beslutanderätten har 

två syften: 

 

1. Avlasta fullmäktige och nämnders rutinärenden.  

Detta skapar utrymme för mer omfattande behandling av principiella ärenden. 

 

2. Möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och 

handläggningen snabbare. 

 

Med delegering avses att utbildnings- och omsorgsnämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. 

ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma 

sätt som om nämnden själv fattat dem.  

Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering i ärendet saknar laga verkan, dvs. det gäller inte.  

Utöver delegering finns i LVU och LVM en kompletterande beslutanderätt. Till skillnad mot 

beslutanderätt genom delegering är den kompletterande beslutanderätten endast avsedd att användas 

när beslut av utbildnings- och omsorgsnämnden eller delegat inte går att avvakta. 

Vad är delegationsbeslut? 

Enligt kommunallagen (SFS 1991:900) 6 kap 33 § får en nämnd delegera sin beslutanderätt i visst 

ärende eller en grupp av ärenden. Med delegationsbeslut avses ett beslut som egentligen ska fattas av 

nämnden, men där nämnden beslutat att flytta över beslutanderätten till någon annan, beslutet 

delegeras.  
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Eftersom nämnden ska ha det övergripande ansvaret för hela verksamheten kan ärenden som i 

enlighet med KL 6 kap 34 § avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte 

delegeras. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda får inte heller delegeras om de är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I övriga ärenden gäller i huvudsak att nämnden 

själv får bedöma vad som ska delegeras. Delegation kan av nämnden förses med bindande riktlinjer 

för beslut.  

Delegaten är naturligtvis också bunden av de författningar, förordningar, riktlinjer och föreskrifter i 

övrigt som är utfärdade av exempelvis statsmakterna eller kommunfullmäktige eller nämnden.  

Beslut som fattas på delegation fattas på nämndens vägnar. När beslut fattas av delegat ska det 

framgå att beslutet är ett delegationsbeslut, förslagsvis genom formuleringen ”På utbildnings- och 

omsorgsnämndens vägnar”. Beslutet ska undertecknas av delegaten och diarieföras. Beslut som 

fattas utan delegering i ärendet saknar laga verkan, dvs. det gäller inte. 

Delegationsbegränsningar i socialtjänstlagen 

Vissa av nämndens beslut är mycket integritetskänsliga för den enskilde. Därför har möjligheten till 

delegering i vissa fall begränsats på så sätt att beslutanderätten endast går att delegera till en särskild 

avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden (politiskt utskott). Dessa begränsningar 

återfinns i 10 kap. 4 § SoL och framgår av delegationsförteckningen.  

Vem kan man delegera till? 

Av 6 kap 33 § KL följer att en nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till 

 ett arbetsutskott  

 en enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande. 

 en anställd hos kommunen. Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den nämnd som 

delegerar beslutanderätten 

 

 Brådskande ärenden 

Nämnden får uppdra åt ordförande eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på 

nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde. 

 

 Ett förbud mot att delegera beslutanderätt till t.ex. en annan kommuns anställd råder. Vem som 

är anställd hos en kommun avgörs på arbetsrättslig grund.  Detta innebär att sådant samarbete 

som innebär hjälp åt annan kommun endast kan gälla förberedande eller andra åtgärder som inte 

utgör beslut i rättslig mening.  
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Beslut i samråd 

Vissa av de delegerade besluten är försedda med kommentar om samråd. Beslutet fattas i samråd 

med angiven tjänsteman. För att beslut ska gälla måste parterna vara överens. Om enighet inte kan 

uppnås, flyttas beslutet till överordnad chef. 

Förvaltningschef för utbildnings- och omsorgsnämnden äger rätt att besluta i samtliga ärenden 

som delegerats till tjänsteman, vid ordinarie delegats frånvaro eller jäv. 

Vidaredelegation - allmänt 

Om en nämnd med stöd av kommunallagen uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 

verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt 

en annan anställd inom kommunen att besluta i stället. Sådana beslut ska anmälas till 

förvaltningschefen.  

Vidaredelegering får ej ske om det finns hinder i andra lagar och förordningar. Både förvaltningschef 

och nämnd har möjlighet att vid behov återkalla delegation eller genom eget handlande föregripa ett 

beslut som vidaredelegerats. Delegaten å sin sida kan överlåta beslutanderätten till nämnden i ett 

specifikt ärende av viktigare eller prejudicerande art även om ärendet eller ärendegruppen är 

delegerad. En vikarie träder in i den ordinarie befattningshavarens ställe och kan fatta de beslut 

denne skulle ha fattat. 

Vidaredelegation i skolan/förskolan 

I 2 kap. 10 § skollagen andra stycket finns bestämmelser om rektorns och förskolechefens möjlighet 

att delegera sin beslutanderätt. (Se ”Andra typer av beslut – Beslutanderätt enligt skollagen”, nedan) 

Delegationen ska avse vissa avgränsade ledningsuppgifter eller beslutanderätt i vissa frågor. I sådana 

frågor där rektor eller förskolechef ska fatta beslut enligt särskilda föreskrifter i lagen eller någon 

annan författning får delegation ske såvida det inte uttryckligen angetts att beslutanderätten inte får 

delegeras. Delegeringen får ske till en anställd på enheten, förutsatt att delegaten har tillräcklig 

kompetens och erfarenhet. Detta innebär att rektor/förskolechef måste avväga till vem delegationen 

kan ske och på vilken nivå beslutsrätten ska ligga.  

Vissa beslut som rektorn ska fatta enligt skollagen får inte delegeras. Dessa är beslut om: 

 Placering i särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning (SL 3 kap. 11 §) 

 Anpassad studiegång (SL 3 kap. 12 §) 

 Avstängning i grundskolan, specialskolan och sameskolan (SL 5 kap. 14 §) 

 Omedelbar avstängning från de frivilliga skolformerna (SL 5 kap. 17 §) 

 Omedelbar avstängning från en utbildning med praktiska inslag i de frivilliga skolformerna (SL 

5 kap. 19 §) 

 Omhändertagande av föremål, men det får även lärare besluta om (SL 5 kap. 22 §) 

 Ledighet i de obligatoriska skolformerna som avser längre tid än tio dagar (SL7 kap. 17 §) 

 Befrielse från obligatoriska inslag i undervisningen i de obligatoriska skolformerna (SL7 kap. 

19 §) 

Även i skolförordningen anges vissa beslut som rektor måste fatta själv. Det gäller: 

 Beslut om avvikande lärotider för elever i grundsärskolan och specialskolan (SF 3 kap. 5 §) 

 Beslut om att inte flytta upp elev till närmast högre årskurs (SF 4 kap. 5 §) 

 Utfärdande av slutbetyg (SF 6 kap. 11§) 

 Beslut om hur skolans val får användas samt (SF 9 kap. 9 §) 

 Avvikelser från timplan för elever i träningsskolan (SF 10 kap. 4§) 
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Förskolechefen och rektorn får inte heller delegera sådant som hon eller han själv har fått på 

delegation från nämnden med stöd av kommunallagen. 

Även om rektor/förskolechef har delegerat vissa beslut och enskilda uppgifter, har han/hon kvar sitt 

yttersta ansvar för verksamheten och för de beslut som fattas. Därför förutsätts att det för varje 

rektorsområde/förskoleområde finns en tydlig beskrivning av vilka beslut som har delegerats och 

rutiner för hur återkoppling och uppföljning av det som delegerats ska genomföras.  

Delegaten får ej vidaredelegera sådant som hon eller han själv har fått på delegation från 

rektorn/förskolechefen.  

Anmälan av delegationsbeslut 

Samtliga beslut som fattas med stöd av delegering ska enligt 6 kap. 33 § KL anmälas till nämnden. 

På så sätt kan nämnden följa hur uppdraget att fatta beslut i nämndens ställe utförs. Anmälan har 

registrerings-, informations- och kontrollsyfte. Anmälan innebär dock inte att nämnden omprövar 

eller fastställer beslutet. Delegaten ska omedelbart skicka beslutet till nämndens sekreterare som 

anmäler till nämnden. Delegeringsbeslut kan redovisas muntligt eller skriftligt i nämnden. Nämnden 

beslutar själv de närmare formerna för hur anmälan ska göras. Verkställighetsbeslut anmäls inte till 

nämnden. 

I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för de beslut som fattas nämnden. Det 

innebär att det alltid ska finnas någon form av skriftlig dokumentation. Varje beslut ska innehålla 

uppgift om: 

 Vem som beslutat 

 När beslutet är fattat 

 Vilket beslut som fattats och vad beslutet avser 

 

Andra typer av beslut 

”Verkställighet” eller ”verkställighetsbeslut” 

Ett beslut kännetecknas bl.a. av att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste 

göra vissa överväganden och bedömningar, medan det vid ”verkställighet” inte finns utrymme för 

några självständiga bedömningar. Det är inte ett beslut om delegering som ligger till grund för 

verkställighetsbeslutet utan det följer istället av den arbetsfördelning som måste finnas för att 

verksamheten ska kunna fungera. 

Verkställighetsbeslut utgör s.k. faktiskt handlande eller beslut av rutinmässig beskaffenhet som 

regelmässigt fattas av olika befattningshavare i kraft av deras tjänsteställning. Om det har upprättats 

klara riktlinjer för verksamhetens utförande som inskränker området för självständiga bedömningar 

av den enskilda handläggaren bör åtgärder som traditionellt ansetts som beslut kunna anses vara rent 

verkställande, och därmed inte vara anmälningspliktiga. De verkställighetsbeslut som tagits upp i 

förteckningen är i huvudsak sådana beslut som syftar till att tydliggöra vem i organisationen som ska 

fatta beslut i respektive fråga.  
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Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård m.m. 

Inom hälso- och sjukvården kommer delegering till användning inom olika arbetsområden. Man kan 

här urskilja två områden, kommunalrättslig delegering och medicinskrättslig delegering. 

Delegeringssystemet är olika inom de angivna verksamheterna. Medicinskrättslig delegering avser 

däremot delegering av medicinska arbetsuppgifter från en befattningshavare till en annan inom den 

kommunala hälso- och sjukvården. En befattningshavare med viss formell kompetens överför 

arbetsuppgifter till annan som saknar formellkompetens men likväl har reell kompetens för 

arbetsuppgiften i fråga.  

Förvaltningschefer får vidaredelegera till anställda, brådskande ärenden får delegeras till ordföranden 

eller annan ledamot. Vissa generella undantag från delegering finns i 6 kap. 34 § KL. Flera 

specialförfattningar, t.ex. socialtjänstlagen, innehåller också uttryckliga delegeringsförbud, som 

grundas på en bedömning av vissa ärendens principiella betydelse. Offentlighetsprincipen och den 

därmed förknippade rätten att ta del av allmänna handlingar förändras inte av att beslutanderätten 

delegeras. 

Beslutanderätt enligt skollagen 

I 2 kap. 10 § skollagen första stycket finns bestämmelser om rektorns och förskolechefens 

beslutanderätt. Dessa innebär en avvikelse från bestämmelserna i kommunallagen om 

nämndorganisation och delegation av nämndernas beslutanderätt. I det ansvar som rektor och 

förskolechef har enligt 9 § att fungera som ledare och samordnare av det pedagogiska arbetet ingår 

att dessa personer också fattar de beslut som ett sådant ansvar kräver. Bestämmelsen om att rektor 

och förskolechef beslutar om enhetens inre organisation ska läsas mot denna bakgrund. Besluten kan 

röra exempelvis personalens ansvarsområden, elevers fördelning på klasser eller grupper.  

Av första stycket framgår vidare att rektorn och förskolechefen även fattar beslut som framgår av 

särskilda föreskrifter. Sådana särskilda föreskrifter finns t.ex. i skolan när det gäller beslut om 

åtgärdsprogram och ledighet. 

I 2 kap. 10 § skollagen andra stycket finns bestämmelser om rektorns och förskolechefens möjlighet 

att delegera sin beslutanderätt. Delegationen ska avse vissa avgränsade ledningsuppgifter eller 

beslutanderätt i vissa frågor. I sådana frågor där rektor eller förskolechef ska fatta beslut enligt 

särskilda föreskrifter i lagen eller någon annan författning får delegation ske såvida det inte 

uttryckligen angetts att beslutanderätten inte får delegeras. Huvudmannen får inte fatta sådana beslut 

som enligt skollagen ska fattas av rektor. Beslutanderätten som rektor och förskolechef har direkt 

enligt skollagen baseras inte på delegation. Därför ska dessa beslut inte heller rapporteras till 

nämnden.  

Delegationsbeslut för skolan och förskolan är märkta med ordet ”Anmälan”. 
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Förvaltningslagens regler om handläggning 

Vissa centrala handläggningsbestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) ska gälla när ärenden 

enligt skollagen handläggs och då ärendet rör myndighetsutövning mot enskilda. Detta framgår av 29 

kap 10 och 11 §§ i skollagen. Det kan vara ärenden som rör mottagande av elever, särskilt stöd eller 

avstängning av elever. Undervisning är inte ärendehandläggning.  

De bestämmelser i förvaltningslagen som ska tillämpas handlar om hur ärendet ska handläggas: 

– 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen, 

– 15 § om anteckning av uppgifter, 

– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter, 

– 20 § om motivering av beslut, 

– 21 § om underrättelse av beslut, och 

– 26 § om rättelse av skrivfel eller liknande. 

 

I ärenden där beslut får överklagas enligt skollagens 28 kap gäller också 23–25 och 30 §§ i 

förvaltningslagen. Bestämmelserna i förvaltningslagen gäller inte vid betygssättning, även om det då 

rör sig om myndighetsutövning mot enskild. Vid betygssättning gäller särskilda bestämmelser i 

skollagen. 

Jäv 

Om en delegat är jävig, lämnar han/hon ärendet till närmaste överordnad. 

Bestämmelser om ersättare 

Vid förfall för förvaltningschef får beslut fattas av kommunchef eller personalchef. Vid förfall för 

övriga delegater får beslut fattas av närmast högre chef. Beslut fattade genom vidaredelegering från 

förvaltningschefen ska anmälas till förvaltningschefen. 

Lagar och förkortningar m m 

 

Förvaltningslag (FL) (SFS 1986:223 med senare ändringar) 

Skolförordning (SF) (SFS 2011:185) 

Gymnasieförordning (GyF) (SFS 2010:2039) 

Lag om kommunernas skyldighet att svara  

för vissa elevresor  (SFS 1991:1110 med senare ändringar) 

Förordning om kommunernas skyldighet  

att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1120) 

Lag om offentlig upphandling (LOU) (SFS 2007:1091 med senare ändringar) 

Svensk författningssamling (SFS) 

Skollag (SL) (SFS 2010:800) 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01) 

Förordning om skolskjutsning (SFS 1970:340 med senare ändringar) 

Tryckfrihetsförordningen (TF) (SFS 1949:105 med senare ändringar) 

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (SFS 2009:400 med senare ändringar) 

Allmänna bestämmelser (AB) 

Lag om vissa kommunala befogenheter (SFS 2009:47) 

Lag om anställningsskydd (LAS) (SFS 1982:80) 

Lag om arbetsgivarens kvittningsrätt (SFS 1970:215) 

Lag om elektroniska cigaretter och påfyllnings- 

behållare (LEC)    (SFS 2017:425) 

Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) (SFS 1976:580) 

Tryckfrihetsförordningen (TF) (SFS 1949:105) 
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Lagen om viten (SFS 1985:206) 

Diskrimineringslagen  (SFS 2008:567) 

Förordning om skolskjuts  (SFS 1970:340) 

Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) (SFS 2009:400) 

Personuppgiftslagen (PuL)  (SFS 1998:204) 

 

Övriga förkortningar 

Au  Arbetsutskott 

IFO   Individ- och familjeomsorgen 

IVO   Inspektionen för vård och omsorg 

FB   Föräldrabalken 

SoL   Socialtjänstlagen 

LMA  Lag om mottagande av asylsökande m.fl. 

LSS  Lagen med särskilda bestämmelser om stöd och service till vissa funktionshindrade 

BAB  Beslut angående bostadsanpassningsbidrag 

AlkL  Alkohollagen 

LUL  Lagen om unga lagöverträdare 

BrB  Brottsbalken 

namnL Namnlagen 

Passf  Passförordningen 

ÄktB  Äktenskapsbalken 

SmL  Smittskyddslagen 

ÄB  Ärvdabalken 
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1. Arbetsutskottet 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

1.1 
På utbildnings- och omsorgsnämndens vägnar besluta i ärenden som är 

så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas 

 

Kommunallagen 6 kap. 

36 § Ordförande Anmäls 

1.2 
Att utse utbildnings- och omsorgschefen som beslutsattestant, 

utanordnare, underteckningsberättigad för kvitton, 

värdepostförsändelser, bank- och postgiroutbetalningar 
 

 Ordförande Anmäls 

1.3 
Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser 

 

 Arbetsutskott Anmäls 

1.4 
Beslut om utbildnings- och omsorgsnämndens ordförandes deltagande 

i kurser, konferenser e.d. 
 

 Arbetsutskott Anmäls 

1.5 
Beslut att anmäla brott som hindrar nämndens verksamhet 
 

12 kap. 10 § SoL Arbetsutskott Anmäls 

1.6 
Beslut i fråga om anmälan till IVO om missförhållanden i kommunens 

egen verksamhet (Lex Sarah) 

14 kap. 2 § SoL 

samt enligt gällande 

riktlinjer 

Arbetsutskott Anmäls 

Dessa ärenden bör inte 

delegeras till tjänsteman 
 

1.7 
Beslut i fråga om anmälan till IVO av allvarlig skada på person som 

omfattas av LSS eller risk för allvarlig skada på person som omfattas 

av LSS 

24a § LSS 

Samt enligt gällande 

riktlinjer 

Arbetsutskott Anmäls 

Dessa ärenden bör inte 

delegeras till tjänsteman 
 

1.8 Beslut i fråga om anmälan till IVO om missförhållanden i enskild 

verksamhet 
 

13 kap. 5 § SoL Arbetsutskott Anmäls 

1.9 Beslut i fråga om polisanmälan angående brott mot den egna 

verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter m.m) 

12 kap. 10 § och 10 kap.  

2 § OSL   
 

Ordförande Anmäls 
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2. Gemensam förvaltning – ekonomi 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

2.1 Beslut i fråga om attesträtt inom utbildnings- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområde 
 

Enligt gällande 

attestreglemente 

Förvaltningschef Verkställighet 

2.2 Beslut i fråga om att återkalla attesträtt 
 

 Förvaltningschef  Verkställighet 

2.3 Beslut i fråga om tecknande av avtal, förbindelser och andra 

rättshandlingar som är beslutade av utbildnings- och omsorgsnämnden 
 

 Förvaltningschef Verkställighet 

2.4 Beslut i fråga om fastställande av: 

a) internbudget 

b) omfördelning inom eget budgetansvar 

c) omfördelning av budgetmedel mellan olika budgetansvar 
 

 a) Utbildnings- och 

omsorgsnämnden 

b) Budgetansvarig 

  chef 

c)Förvaltningschef 
 

 

 

b) Verkställighet 

 c) Anmäls 

2.5 Beslut i fråga om ansökan av externa medel för beslutade projekt- och 

utvecklingsarbeten t ex. stats- och EU-bidrag 

 Förvaltningschef Verkställighet 

Kopia på ansökan/beslut 

skickas till ekonomichef 
 

2.6 Beslut ifråga om nedskrivning av fordran enligt allmänna 

bestämmelser och rutiner för debitering och kravverksamhet till ett 

belopp motsvarande: 

a) fyra prisbasbelopp 

b) två prisbasbelopp 

 

 a)  Au 

b) Förvaltningschef 

a) Anmäls 

b) Anmäls 

2.7 Beslut i fråga om att ersätta enskild person för egendomsskada vid 

myndighetsutövning som förorsakats av personal till värde av högst 

fyra prisbasbelopp 

 

Skadeståndslagen 3 kap.  

2 § 

Förvaltningschef Anmälan 

2.8 Utse namngivna personer till beslutsattestanter samt ersättare för dessa Attestreglemente för 

Älvkarleby kommun 

Förvaltningschef  
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3. Gemensam förvaltning - inköp 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

3.1 Beslut i fråga om inköp av varor och tjänster genom t.ex. upphandling 

eller avrop till ett värde av högst: 

a) fyra basbelopp 

b) två basbelopp 

LOU, regler för direktupp-

handling och reglemente 

för inköp 

a) Förvaltningschef 

b) Vård- och 

omsorgschef 

 IFO-chef 

      Skolchef 

Verkställighet 

Uppdelning av inköp för att 

komma under belopps-

gränsen får inte förekomma. 

Kända följdinvesteringar ska 

inräknas 
 

3.2 Beslut i fråga om att utse personer att närvara vid anbudsöppning Enligt gällande riktlinjer för 

inköpsverksamhet 
 

Förvaltningschef Verkställighet 

 

4. Gemensam förvaltning – allmänna handlingar, överklaganden 

Allmänna handlingar, överklaganden, yttranden och anmälningar m.m. till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter  

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

4.1 Beslut i fråga om utlämnande av allmän handling TF . Registrator 

Den som äger 

handlingen 
 

Verkställighet 

4.2 Beslut i fråga om uppställande av förbehåll i samband med utlämnande 

av allmän handling till enskild 

TF 12 kap. 1,2,3 §§§ 

OSL 

Förvaltningschef 

 IFO-chef 

Vård- och omsorgs-

chef 

Skolchef 

 

Anmäls 

4.3 Beslut i fråga om avslag på utlämnande av allmän handling till enskild 

eller annan myndighet 

TF 10 kap. § 2 OSL Förvaltningschef 

IFO-chef 

Vård- och omsorgs-

chef 

Skolchef 

Anmäls 

4.4 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter 

i forskningssyfte 

12 kap. 6 § SoL Förvaltningschef Anmäls 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

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

eller förvaltningsdomstol samt att utse ombud att föra nämndens talan i 

domstol 

SoL 10 kap. § 2 Förvaltningschef 

IFO- chef 

Vård- och 

omsorgschef 

 

Anmäls 

4.6 Beslut i fråga om omprövning av beslut och yttrande i ärenden där  

ursprungsbeslutet fattats av delegat 
 

27 § FvL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Anmäls 
 

4.7 Beslut i fråga om omprövning av överklagande skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för sent 
 

27 § 1 st FvL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Anmäls 

4.8 Beslut i fråga om 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, LVM, Tobakslagen och Alkohollagen där ursprungs-

beslutet fattats av delegat 

10 kap. 1-2 §§ SoL, 

3 kap. 10 § SoL 

6 kap. 33- 34 §§ KL  

10 kap. 1 § AlkL 

25 § 1 st Tbl 

IFO-chef 

Vård- och omsorgs-

chef 

Anmäls 

Beslutet avser inte 

myndighetsutövning mot 

enskilda i ärenden av 

principiell beskaffenhet 
 

4.9 Beslut i fråga om överklagande och yrkande om inhibition när 

förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta 

beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i 

LSS-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat 
 

27 § LSS 

6 kap. 33 -34 §§ KL  

Vård- och omsorgs-

chef 

IFO-chef 

Anmäls 

4.10 Beslut i fråga om överklagande, yrkande och inhibition samt yttrande 

till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL, LVU, LVM, Tobakslagen 

och Alkoholagen i ärenden där ursprungsbeslutet fattats av nämndens 

AU 

10 kap. 1-2 §§ SoL 

6 kap. 36 §  KL 

10 kap. 1 § AlkL 

25 § 1 at Tbl 

Ordförande Anmäls 

Beslutet fattat av AU men 

brådska råder eller utskotts-

sammanträdet kan inte 

avvaktas 
 

4.11 Beslut i fråga om överklagande, yrkande och inhibition samt yttrande 

till förvaltningsrätt och kammarrätt i LSS- ärenden där ursprungs-

beslutet fattats av nämndens AU 

27 § LSS 

6 kap. 36 § KL 

Ordförande Anmäls 

Beslutet fattat av AU men 

brådska råder eller utskotts-

sammanträdet kan inte 

avvaktas 
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4.12 Beslut i fråga om överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 

till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende rörande färdtjänst eller 

riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet fattats av utbildnings- och 

omsorgsnämnden 

 Ordförande Anmäls                          

Beslutet fattat av au men 

brådska råder eller utskotts-

sammanträdet kan inte 

avvaktas 

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

4.13 Beslut i fråga om överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 

till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende rörande färdtjänst eller 

riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet fattats av delegat 

 IFO-chef 

 

Anmäls 

4.14 Beslut i fråga om avvisande av ombud 
 

9 § FvL  Förvaltningschef Anmäls 

4.15 Avge yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM Teamchef IFO Anmäls 
 

4.16 Avge yttrande till åklagarmyndigheten enligt LUL 11 § 1 st LUL  Teamchef IFO Anmäls 
 

4.17 Avge yttrande enl LUL till åklagarmyndigheten med anledning av 

eventuell utredning beträffande misstänkt under 15 år 
 

31 och 3 §§ LUL Teamchef IFO Anmäls 

4.18 Begäran hos åklagare enl LUL om förande av bevistalan 
 

37 § LUL  Teamchef IFO Anmäls 

4.19 Beslut i fråga om lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder till 

åklagaren samt frivårdsmyndigheten 

6 § Lag (1991:204) om 

särskild personutredning i 

brottmål m. m. 
 

Teamchef IFO Anmäls 

4.20 Avge yttrande till allmän domstol när den som begått brottslig gärning 

kan bli föremål för LVM-vård 
 

31 kap. 2 st BrB  Teamchef IFO anmäls 

4.21 Beslut i fråga om anmälan om behov av offentligt biträde 3 § lagen om offentligt 

biträde och 7 § förord-

ningen om offentligt biträde 
 

Teamchef IFO Anmäls 

4.22 Avge yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde 

samt yttrande över kostnadsberäkning 

3 § lagen om offentligt 

biträde och 7 § förord-

ningen om offentligt biträde 
 

Teamchef IFO Anmäls 
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4.23 Avge yttrande enligt namnlagen 45-46 §§ Namnlagen  
 

Teamchef IFO Anmäls 

4.24 Avge yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 § och 5 kap.2 § 

Körkortslagen  

 
 

Teamchef IFO Anmäls 

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

4.25 Avge yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan 

vårdnadshavarens medgivande 
 

3 § 2 st. Passförordningen Teamchef IFO Anmäls 

4.26 Avge yttrande beträffande äktenskapslicens 15 kap. 1 § AB Teamchef IFO Anmäls 
 

4.28 Lämna upplysningar i vapenärenden 
 

 Socialsekreterare Verkställighet 

4.29 Beslut i fråga om uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 6 kap. 9 § Smittskydds-

lagen  
 

Teamchef IFO Anmäls 

4.30 Beslut i fråga om anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 6 kap. 12 § Smittskydds-

lagen  
 

Teamchef IFO Anmäls 

4.31 Avge yttrande till tillsynsmyndighet 

 

13 kap. 2 § SoL Au Anmäls 

4.32 Beslut i fråga om polisanmälan vid misstanke om vissa brott mot 

underårig samt vissa grövre brott 

12 kap. 10 § SoL Teamchef IFO Anmäls 

Avser misstanke om brott 

enligt BrB 3, 4 och 6 kap. 

samt misstanke om för vilket 

inte är föreskrivet lindrigare 

straff än fängelse i två år 
 

4.33 Beslut i fråga om anmälan till Socialstyrelsen av allvarlig skada eller 

sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning 

3 kap. 5 § Patientsäkerhets-

lagen 

2010:659 

SOSFS 2010:4 
 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

Anmäls 
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5. Gemensam förvaltning - ombud firmatecknare 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

5.1 Tecknande av samverkansavtal och liknande med kommuner och 

landsting och som avser utbildnings- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområde 

 

 Förvaltningschef Anmäls 

5.2 Vara utbildnings- och omsorgsnämndens firmatecknare, underteckna 

handlingar för nämndens räkning 

 

 Förvaltningschef Anmäls 

5.3 Underteckna avtal och andra rättshandlingar avseende löpande ärenden 

inom det egna verksamhetsområdet under förutsättning att ärendet inte 

är av principiell betydelse eller annars av större vikt 
 

 Närmaste chef Verkställighet 

5.4 Alla hyresavtal, exklusive sociala kontrakt via socialtjänsten, tecknas 

med samhällsbyggnadsnämnden 

 

 Förvaltningschef 
 

Verkställighet 

5.5 Teckna och säga upp hyresavtal för sociala kontrakt inom socialtjänst-

lagen 

 

 

 Teamchef Verkställighet 

 

6. Gemensam förvaltning övrigt 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

6.1 Beredning av motioner och yttranden vid remissförfarande 
 

 Förvaltningschef Anmäls 

6.2 Föra förteckning m.m .över handlingar av personuppgifter inom 

nämndens ansvarsområde 

Dataskyddsförordningen Nämndens 

dataskyddsombud 
 

Anmäls 

6.3 Beslut i fråga om rättelse av personuppgifter enligt dataskydds-

förordningen 

 

Dataskyddsförordningen Förvaltningschef Verkställighet 

6.4 Beslut i fråga om organisation inom förvaltningen 
 

 Förvaltningschef Verkställighet 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

6.6 Beslut i fråga om att fastställa planer för arkivverksamhet 

 

6 § 1 p AL Förvaltningschef Verkställighet 

     

6.7 Beslut i fråga om gallring av rutinkaraktär enligt gällande dokument-

hanteringsplan 

 

10 § AL Arkivansvarig Verkställighet 

6.8 
Beslut i fråga om att ordna gravsättning 5 kap. 2 § Begravnings-

lagen  
 

Teamchef IFO Anmäls 

6.9 
Avskriva av utbildnings- och omsorgsnämnden lämnade utrednings-

uppdrag som av olika skäl är uppenbart inaktuella 
 

 Förvaltningschef Anmäls 

 

7. Individ- och familjeomsorgen – försörjningsstöd 

 Gäller även försörjningsstöd för nyanlända efter beslut av kommunfullmäktige 2016-02-17.  
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

7 Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 

 

   

 Ekonomiskt bistånd    

7.1 Ekonomiskt bistånd för att tillgodose barns särskilda behov 4 kap. 2 § SoL 1:e socialsekreterare 
 

En möjlighet finns här att 

tillgodose barns särskilda 

behov i vissa fall 
 

7.2 Beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd inklusive återkrav  

 
 

4 kap. 1 § SoL,  

9 kap. 2 § SoL   

Socialsekreterare Att biståndet lämnas med 

återkrav ska framgå av 

beslutet. 

 

 -  med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärder 
 

4 kap. 4 § SoL 
 

Socialsekreterare  

 - Vägrande eller nedsättning av fortsatt  försörjningsstöd 

 

 
 
 

4 kap. 5 § SoL Socialsekreterare 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

 

 

- Till begravningskostnad 4 kap. 1 § SoL Assistent Om biståndet lämnas med 

krav på återbetalning ska det 

framgå av beslutet 

 

 

 - Beslut i ärenden om ersättning för kostnader för barns deltagande i 

 fritidsaktiviteter (fritidspeng) 
 

4 a kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

7.4 Beslut om bistånd utöver 4 kap. 1 § SoL upp till och med 20 000 

kronor 

4 kap. 2 § SoL 1:e socialsekreterare Att biståndet lämnas med 

återkrav ska framgå av 

beslutet.  

Bistånd kan ges i form av 

nedskrivning eller befrielse 

från skuld eller från avgifter 

inom äldre- och handikapp-

omsorgen 

 

 - Över 20 000 kronor 4 kap. 2 § SoL Arbetsutskottet 
 

 

7.5 Borgensåtagande, deposition, förskotts-betalning, hyresgaranti och 

dyligt upp till och med 20 000 kronor. 

 

4 kap. 1 § SoL 1:e socialsekreterare  

 - Över 20 000 kronor 4 kap. 1 § SoL Arbetsutskottet 
 

 

7.6 Beslut i fråga om återkrav av ekonomiskt bidrag som utgått obehörigen 

eller med för högt belopp 
 

9 kap. 1 § SOL 1:e socialsekreterare  

7.7 Beslut i fråga om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 kap. 1 och 

2 §§ samt 8 kap. 1 § 1 och 2 st  
 

9 kap. 4 § SoL Teamchef  

7.8 Beslut att föra talan om ersättning hos förvaltningsrätten om återkrav 

enligt 9 kap. 1 § SoL 
 

9 kap. 3 § 1 st SoL Arbetsutskottet Beslutet endast delegerbart 

till utskott 

7.9 Beslut att föra talan om ersättning hos förvaltningsrätten om återkrav 

enligt 9 kap. 2 § SoL samt ersättning enligt 8 kap. 1 § SoL 
 

9 kap. 3 § 1 st SoL Teamchef   
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

7.10 Beslut att ansöka hos försäkringskassan om att få uppbära ersättning 

för lämnat bistånd 

17 kap. 1 § 2 st AFL Socialsekreterare Ansökan förutsätter inte att 

biståndet lämnats med 

återbetalningsskyldighet 

 

7.11 Beslut om bistånd till barn och ungdom i form av vård i familjehem 4 kap. 1 § SoL Teamchef Med ungdom avses barn upp 

till 20 år    
      

7.12 Beslut att placera/omplacera i jourhem i högst 2 månader efter avslutad 

utredning 

4 kap. 1 § SoL Teamchef Gäller endast vid placering 

enligt SoL. Placering enligt 

LVU se 8.6. Beslut om 

medgivande enligt 6 kap. 6 § 

SoL att motta barn under 18 

år fattas av arbetsutskottet. 

 
7.13 Beslut om vård i visst familjehem av barn eller ungdom 6 kap. 6 § SoL Arbetsutskott Medgivandebeslut ska inte 

fattas när det är utbildnings- 

och omsorgsnämnden som 

gör placeringen. 

Stadigvarande vård i visst 

hem kan endast delegeras till 

utskott. 

 
 - Godkännande att utländsk myndighet placerar ett barn i Sverige 6 kap. 11 a § SoL Arbetsutskott 

 

 

 - Beslut att placera ett barn i ett annat land 6 kap. 11 b § SoL Arbetsutskott 

 

 

7.14 Beslut i fråga om medgivande att motta barn för stadigvarande vård 

och fostran vid privat placering 

 

6 kap. 6 § SoL Arbetsutskott (Au)  

7.15 Beslut om bistånd till barn och ungdom i form av vård i hem för vård 

eller boende (HVB) 

 

4 kap. 1 § SoL Teamchef  Avser även stödboende 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

7.16 Beslut om placering av barn och ungdom i visst HVB samt 

omplacering till annat HVB -hem 

 Teamchef  Gäller endast vid placeringar 

enl SoL. Placeringar enl 

LVU är inte delegerbara. Se 

punkt 8.6. 

 
7.17 
 

Övervägande om vård utom hemmet fortfarande behövs 

 

6 kap. 8 § 1 st SoL Arbetsutskott (AU) Gäller externa placeringar 

 - Övervägande om vård utom hemmet  fortfarande behövs 6 kap. 8 § 1 st SoL Teamchef  Gäller ej ensamkommande 

barn och unga , 18 år och 

uppåt, i kommunens egna 

HVB-hem 

 

7.18 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård i HVB, familjehem eller 

kvinnojour 

 

4 kap. 1 § SoL Teamchef Gäller personer över 18 år. 

7.19 Övervägande om det finns skäl att utreda frågan om 

vårdnadsöverflyttning till familjehem 

6 kap. 8 § 2 st SoL Arbetsutskott (AU) Arbetsutskottets beslut 

fordras inte för att utreda 

frågan om ansökan om 

vårdnadsöverflyttning. Beslut 

om att ansöka om vårdnads-

överflyttning enligt 6 kap. 

8 § FB går inte att delegera. 

 

7.20 Beslut om köp av vårdplats i annan kommun eller av annan huvudman 

samt avtal om platsköp 

 

 Teamchef   

7.21 Beslut om ekonomiskt bistånd till barn och ungdom i anslutning till 

placering eller omplacering vid vård utom hemmet 

 

4 kap. 1 § SoL 1:e socialsekreterare  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

7.22 Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnads-

ersättning) samt avtal om ersättning 

  Ersättning enligt Sveriges 

kommuner och landsting 

(SKL):s rekommendationer.  

 
 - utöver kommunens riktlinjer 

 

 Teamchef   

7.23 Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som 

tidigare varit familjehemsförälder 

 

6 kap. 11 § SoL IFO chef  

 Bistånd – öppenvårdinsatser    

7.24 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/ - familj 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Kontaktfamilj innefattar även 

avlastning. 

 

7.25 Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson/ - familj 

 

 Socialsekreterare  

7.26 Beslut om ersättning till kontaktpersoner/ - familjer (arvode och 

omkostnadsersättning) 

 

   

 - enligt SKL:s rekommendationer   Familjehems- 

sekreterare 

 

 

 - utöver SKL:s rekommendationer  Teamchef IFO 

 

 

7.27 Beslut om stödinsats via hemterapeut, ungdomsenhet, familje-

behandlare, personligt stöd 

 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

7.28 Beslut om bistånd i form av jourlägenhet 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

 

 

7.29 Beslut om andra öppenvårdsinsatser 4 kap. 1 § SoL Teamchef  T ex ADDIS-ungdom, HVB 

återvändavecka (temavecka, 

uppföljning) 

 

7.31 Beslut om bistånd i form av sysselsättning eller dagverksamhet 4 kap. 1 § SoL 

 

 

Socialsekreterare  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

7.32 Beslut om bistånd till personer med missbruksproblem i form av 

öppenvårdsinsats 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Även insats genom 

kommunens alkohol-

terapeuter utgör bistånd, t ex 

ADDIS-vuxen. 

 

 Ersättningar    

7.33 Beslut om ersättning från den enskilde vid vård utom hemmet av vuxna 8 kap. 1 § 1 st SoL 

och 6 kap. 1 § SoF 

Socialsekreterare För övriga stöd- och 

hjälpinsatser gäller avgift enl 

taxa beslutad av kommun-

fullmäktige. 

 

7.34 Beslut om ersättning från föräldrar vars barn är under 18 år och vårdas 

utanför det egna hemmet 

 

8 kap. 1 § 2 st SoL och 

 6 kap. 2 § SoF 

IFO-chef Avser även underhållsbidrag. 

7.35 Beslut om framställan till försäkringskassan om ändring av 

betalningsmottagare för allmänt barnbidrag 

4 § 3 st Lag om allmänna 

barnbidrag, 8 § Lag om 

förlängt barnbidrag 

 

Socialsekreterare  

7.36 Dagersättning enligt 17 § LMA (Lag om mottagande av asylsökande 

m.fl) och särskilt bidrag enligt 18 § LMA. 

 

17 § LMA och 18 § LMA Socialsekreterare  

 Utredning    

7.37 Beslut att inleda/inte inleda utredning - vuxna 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare/ 

handläggare 

Inledande av en utredning 

om ekonomiskt bistånd 

innefattar beslut att inleda 

utredning. 

 

7.38 a Genomföra skyddsbedömning 11 kap. 1 a § SoL Socialsekreterare 

 

 

7.38 b Beslut att inleda utredning - barn och ungdom 

 

11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

7.39 Beslut att inte inleda utredning - barn och ungdom 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare I samråd med Teamchef  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

7.40  - Beslut att konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som 

behövs för att  bedöma behovet av insatser till skydd eller stöd för barn 

11 kap. 2 § 1 st. SoL Teamchef  Socialtjänstens rätt att 

inhämta uppgifter utan 

samtycke från vårdnads-

havare om det rör förhållan-

dena som är så alarmerande 

att det kan bli aktuellt med 

vård utom hemmet. 

 

7.41 Beslut att avsluta utredning utan att den är färdig  Teamchef Förutsättningarna för att 

inleda utredning föreligger 

inte längre. Kan endast 

förekomma i vissa situationer 

t ex en vuxen som återtar en 

ansökan eller en familj som 

avvisas/utvisas ur landet. 

 

7.42 Beslut att utredning inte föranleder åtgärd samt att avsluta den  Teamchef En utredning avslutas i och 

med beslut i fråga om insats/-

åtgärd. I de fall den inte leder 

till åtgärd avslutas 

utredningen genom särskilt 

beslut. 

 

7.43 Beslut att förlänga utredningstiden för utredning som avser underårig 11 kap. 2 § 2 st SoL Arbetsutskott (Au) 

 

 

7.44 - Beslut om uppföljning efter avslutat ärende 11 kap. 4 a § SoL Teamchef  Beslut om uppföljning när 

utredning gällande barns 

behov av stöd och skydd har 

inletts men avslutats utan 

beslut om insats. 

 

7.45 - Beslut om uppföljning efter att placering  upphört 11 kap. 4 b § SoL Teamchef  Jfr 1.41 A. 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

7.46 - Beslut att förordna angiven extern utredare i enskilt ärende  IFO chef En osjälvständig uppdrags-

tagare som står under 

nämndens arbetsledning, i 

enlighet med praxis från JO 

(se exempelvis JO 2001/02 s. 

250). 

 
 Överflyttning av ärende    

7.47 Beslut att göra framställan om överflyttning av ärende till annan 

kommun 

2 a kap. 10 § SoL Teamchef  

7.48 Beslut i frågan om mottagande av ärende från annan kommun 2 a kap. 10 § SoL Teamchef  

 

 

7.49 Beslut att ansöka hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om 

överflyttning av ärende 

 

2 a kap. 11 § SoL Teamchef   

 Anmälan till överförmyndaren m m    

7.50 Beslut att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndaren 

samt anmälan om att någon inte längre bör ha förvaltare 

5 kap. 3 § 1 och 2 SoF Socialsekreterare För LSS:s personkrets finns 

motsvarande bestämmelser i 

15 § 6 LSS. 

 

7.51 Beslut att anmäla till överförmyndaren när en förälder befaras att inte 

förvalta sitt barns egendom på ett betryggande sätt 

 

5 kap. 3 § 3 SoF Socialsekreterare  
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8. Beslut enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

 Vård enligt LVU    

8.1 Beslut om ansökan om vård enligt LVU 1,2 § LVU 

1,3 § LVU 

1,2,3 § LVU 

4 § LVU 

Arbetsutskott  Beslut om vård med stöd av 

denna lag meddelas av 

förvaltningsrätten efter 

ansökan av socialnämnden. 

 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

8.2 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för 

läkarundersökningen 

 

32 § 1 st LVU Socialsekreterare Endast polikliniskt. 

8.3 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdom 6 § 1 o 2 st LVU Arbetsutskottets 

ordförande och 

övriga ledamöter och 

ersättare i arbets-

utskottet 

 

8.4 Beslut att omedelbart omhändertagande ska upphöra 

 

9 § 3 st LVU Se 8.3  

8.5 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 § LVU IFO-chef 

 

 

8.6 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas under 

vårdtiden 

11 § 1 st LVU Arbetsutskottets 

ordförande och 

övriga ledamöter och 

ersättare i arbets-

utskottet 

 

 

8.7 Beslut att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden 11 § 2 st LVU Arbetsutskott  

Ordförande 

 

. 

8.8 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  

8.9 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs 

 

13 § 1 st LVU Arbetsutskott   

8.10 Prövning av om vård med stöd av 2 § LVU ska upphöra 13 § 2 st LVU Arbetsutskott  
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8.11 

 

Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU ska upphöra 13 § 2 st LVU Arbetsutskott  

 

 

8.12 Beslut om hur umgänget med den unge ska utövas när överens-

kommelse med föräldern inte kan nås 

 

14 § 2 st 1 LVU Ordförande eller 

annan ledamot 

nämnden utsett 

 

 

 - i avvaktan på utskottets beslut 

 

 Teamchef   

8.13 Beslut om att den unges vistelseort inta ska röjas för 

förälder/vårdnadshavare 

 

 

- i avvaktan på utskottets beslut 

 

14 § 2 st 2 LVU Ordförande eller 

annan ledamot 

nämnden utsett 

 

Teamchef  

En begäran att få uppgift om 

vistelseorten kan även 

utformas som en begäran att 

få ta del av allmän handling 

och ska då prövas enligt 7 

kap. 5 § SekrL 

 

8.14 Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av 

vistelseort enligt 14 § 2 st fortfarande behövs  

 

14 § 3 st LVU Arbetsutskott   

8.15 Beslut i fråga om upphörande av vård enligt LVU 21 § 1 st LVU Arbetsutskott  Vården skall upphöra då den 

inte längre behövs. Detta 

skall prövas då skäl finns 

eller upphörande begärs av 

den unge som fyllt 15 år eller 

vårdnadshavare. 
 Förebyggande insatser    

8.16 Beslut om förebyggande öppenvårdsinsats 

 

22 § 1 st LVU Arbetsutskott   

8.17 Prövning av om beslut om förebyggande insats skall upphöra att gälla 

 

22 § 3 st LVU Arbetsutskott   

8.18 Beslut i fråga om upphörande av förebyggande insats 

 

 Arbetsutskott  Se 8.14. 

 Flyttningsförbud    

8.19 Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud 24 § LVU Arbetsutskott  

 

 

8.20 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § 1 st LVU Arbetsutskott   
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

8.21 Beslut i fråga om upphörande av flyttningsförbud 

 

26 § 2 st LVU Arbetsutskott  Se 8.14. 

8.22 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st LVU Arbetsutskott 

Ordförande 

 

Se 8.3. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

8.23 Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud skall upphöra att gälla 30 § 2 st LVU Arbetsutskott 

Ordförande 

 

Se 8.3. 

8.24 Beslut om hur umgänget med den unge skall utövas när 

överenskommelse med föräldern inte kan nås 

 

31 § LVU Arbetsutskott   

 - i avvaktan på utskottets beslut 

 

 Teamchef   

 Polishandräckning    

8.25 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 

läkarundersökning 

43 § 1 LVU Arbetsutskott 

Ordförande 

Utbildning- och omsorgs-

nämndens ordförande har 

kompletterande beslutande-

rätt enligt lag. Inget 

förordnande möjligt. 

 

8.26 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård 

eller omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 2 LVU Arbetsutskott 

Ordförande,  

Teamchef  

 

 

 

9. Vårdnadsöverflyttning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

9.1 Vårdnadsöverflytt till familjehem 6 kap 8 § FB Arbetsutskott  Ej delegeringsbart. 

 

9.2 Vårdnadsöverflytt vid brister i omsorgen 6 kap 7 § FB Arbetsutskott  Ej delegeringsbart.  
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10. Beslut enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

10.1 Beslut att inleda utredning om skäl finns för tvångsvård 7 § LVM Teamchef  

 

 

10.2 Beslut att inte inleda utredning eller att utredning avslutas utan beslut i 

frågan om ansökan om vård 

7 § LVM Teamchef  En utredning avslutas med ett 

beslut i frågan om ansökan 

om vård. I vissa situationer 

kan skäl finnas att avsluta en 

utredning utan ställnings-

tagande till ansökan om 

LVM-vård. 

 

10.3 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen 9 § LVM Socialsekreterare  

 

10.4 Beslut i fråga om ansökan hos förvaltningsrätten om vård enligt LVM 11 § LVM Arbetsutskott  

 

 

10.5 Beslut om omedelbart omhändertagande 13 § LVM Arbetsutskott 

Ordförande 

 

 

10.6 Beslut om upphörande av omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

 

18 b § LVM Arbetsutskott 

Ordförande 

 

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

läkarundersökning 

 

45 § 1 LVM Teamchef   

10.8 Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid 

vårdinstitution 

 

45 § 2 LVM Teamchef   

10.9 Beslut om ersättning till kommunen vid vård enligt LVM 8 kap. 1 § SoL och 

6 kap. 1 § SoF 

 

Socialsekreterare  
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11. Beslut enligt Föräldrabalken (FB) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

 Faderskap    

11.1 Medgivande till insatser/utredning/behandling/vård/stöd 6 kap. 13 a § FB Arbetsutskott  

 

 

11.2 Godkännande av faderskapsbekräftelse då parterna sammanbor och är 

övertygade om att barnet är deras gemensamma (S-protokoll ) 

 

1 kap. 4 § 1 st. FB Assistent  

11.3 Godkännande av faderskapsbekräftelse då parterna ej är 

sammanboende 

 

 

1 kap. 4 § 1 st. FB Familjerätts-

sekreterare 

MF-protokoll, föräldrar-

skapsprotokoll (moderskap, 

faderskap och föräldrarskap). 

11.6 Beslut att inleda utredning av faderskap 2 kap. 1 § FB Familjerätts-

sekreterare 

Beslut att lägga ner påbörjad 

utredning är inte delegerbart. 

 

11.7 Beslut att återuppta nedlagd utredning  2 kap. 1 § FB Familjerätts-

sekreterare 

 

 

11.8 Beslut att inleda utredning för hävande av 

faderskapspresumtion 

2 kap. 9 § 1 st FB Familjerätts-

sekreterare 

Beslut att inte påbörja 

utredning eller att lägga ner 

påbörjad utredning enligt 9 § 

är inte delegerbart 

 
11.9 Beslut att begära blodgruppsundersökning 2 kap. 6 § och 1§ Lag om 

blodgruppsundersökning 

Familjerätts-

sekreterare 

 

 

11.10 Beslut att väcka talan och föra talan i mål om faderskap 3 kap. 5, 6 och 8 §§ FB Familjerätts-

sekreterare 

 

 

11.11 Beslut om rättsgenetisk undersökning 4 kap. 1 § SoL Familjerätts-

sekreterare 

 

 

11.12 Anmälan om ny vårdnadshavare till Tingsrätten när barnet står utan 6 kap. 7-9 §§§ FB  Arbetsutskott  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

11.13 Överflytt/mottagande av faderskapsutredning 2 kap. 3 § FB Arbetsutskott  

 

 

11.14 Beslut om nedläggning av faderskapsutredning 2 kap. 7 §, 9 § FB Utbildnings- och 

omsorgsnämnd  

 

 

11.15 Beslut att inte påbörja faderskapsutredning 2 kap. 9 § FB Arbetsutskott  

 

 

 

12 Vårdnad, umgänge och boende 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

12.1 Beslut att godkänna/ ej godkänna avtal om vårdnad, boende och 

umgänge 

6 kap. 6 § FB, 6 kap. 14 a § 

2 st FB, 15 a § 2 st FB 

 

Familjerätts-

sekreterare 

Beslut att inte godkänna avtal 

kan ej överklagas 

12.2 Beslut att utse utredare i mål om vårdnad, boende och umgänge 6 kap. 19 § 3 st FB Teamchef  

 

 

12.3 Beslut att inleda utredning (barn och unga) 11 kap. 1 § SoL Familjerätts-

sekreterare 

 

 

12.4 Beslut att inte inleda utredning (barn och unga) 11 kap. 1 § SoL Teamchef  

 

 

12.5 Beslut och verkställighet om kontaktperson vid umgänge 4 kap. 1 § SoL Familjerätts-

sekreterare  

 

 

12.6 Beslut att godkänna avtal om att betala underhållsbidrag för längre tid 

än tre månader men högst ett år 

 

7 kap. 7 § 2 st FB Familjerätts-

sekreterare 

 

12.7 För längre tid än ett år och engångsbelopp  7kap. 7 § 2 st FB Teamchef  
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13 Adoption 

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

13.1 Beslut om medgivande att motta barn i syfte att adoptera det 6 kap. 6 § 1 st SoL och  

6 kap. 12 § SoL 

 

Arbetsutskott   

13.2 Återkallelse av medgivande till adoption 

 

6 kap. 13 § SoL Arbetsutskott   

13.3 Medgivande till fortsatt adoptionsförfarande 6 kap. 14 § SoL Familjerätts-

sekreterare 

 

 

13.4 Vägran att samtycka till adoptionsförfarande får fortsätta 6 kap. 14 § SoL Arbetsutskott  

 

 

13.5 Yttrande till domstol i adoptionsärende 4 kap. 10 § FB Utbildnings- och 

omsorgsnämnd 

 

 

 

14 Vård och omsorg samt hälso- och sjukvård - Rehabilitering 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

 Socialtjänstlagen (SoL)    

14.1 Beslut om bistånd I form av hjälp i hemmet inkl anhörigstöd 

 

4 kap. 1 § SoL Handläggare SoL/ LSS Anhörigstöd kan beviljas 

efter samråd med Teamchef 

 

14.2 Beslut om bistånd i form av särskild boendeform 4 kap. 1 § SoL Handläggare SoL/ LSS  

14.3 Beslut om korttidsvistelse 4 kap. 1 § SoL Handläggare SoL/ LSS 

 

 

14.4 Beslut om bistånd i form av dagverksamhet/sysselsättning 4 kap. 1 § SoL Handläggare SoL/ LSS 

 

 

14.5 Beslut om bistånd i form av trygghetslarm 4 kap. 1 § SoL Handläggare SoL/ LSS 

 

 

14.6 Beslut om bistånd i form av ledsagare 4 kap. 1 § SoL Handläggare SoL/ LSS 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

14.8 Beslut i form av boendestöd 4 kap. 1 § SoL Handläggare SoL/ LSS 

 

 

14.9 Beslut utöver rätten till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 4 kap. 2 § SoL  Teamchef 

 

 

14.10 Beslut med anledning av ansökan från person som är bosatt utanför 

kommunen och önskar flytta till kommunen och har behov av vård och 

omsorgsinsatser 

 

4 kap. 1 § SoL 

2 a kap. 8 § SoL 

Handläggare SoL/ LSS  

14.11 Beslut att anmäla behov av god man/ förvaltare till överförmyndare 5 kap. 3 § SoF Handläggare SoL/ LSS 

Teamchef 

Anmälan kan även göras av 

verkställare inom vård- och 

omsorg 

 

14.12 Beslut att till överförmyndaren anmäla att behov av god man/förvaltare 

inte längre föreligger 

 

5 kap. 3 § 2 SoF Handläggare SoL/ LSS 

Teamchef 

 

14.13 Yttrande i ärende om förordnade av god man eller förvaltare till någon 

som inte fyllt 18 är 

11 kap. 16 § 2 FB Handläggare SoL/ LSS 

socialsekreterare,  

familjerätts-

sekreterare, teamchef 

 

 

14.14 Beslut om köp av vårdplats i annan kommun eller av annan huvudman  IFO-chef  
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15 Beslut enligt Lag (1993:387) med särskilda bestämmelser om stöd och service till vissa 

 funktionshindrade (LSS) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

15.1 Beslut om insats  9 § 3 – 9 § 7 LSS samt 9 § 

10 LSS 

Handläggare LSS/ 

Socialpsykiatri 

Bedömning av 

personkretstillhörig-het utgör 

en del av beslut om insats 

 

15.2 Beslut om insats  9 § 2, 9 § 8 samt 9 § 9 LSS Teamchef 

 

 

15.3 Beslut om förhandsbesked om insats enligt LSS  16 § 2 st LSS Handläggare LSS/ 

Socialpsykiatri 

 

 

15.4 Beslut omkostnader för personlig assistans i samband med sjukvikariat, 

då dessa kostnader inte täcks av assistanstimmar 

 

 9 § 2 st LSS Administratör  

 

16 Anmälan till andra myndigheter 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

16.1 Beslut att anmäla till överförmyndaren att person som omfattas av LSS 

är i behov av god man/förvaltare 

 15 § 6 LSS Handläggare LSS/ 

Socialpsykiatri 

 

 

16.2 Beslut att anmäla till överförmyndaren att person som omfattas av LSS 

inte längre är i behov av god man/förvaltare 

 

 15 § 6 LSS Handläggare LSS/ 

Socialpsykiatri 

 

16.3 Lex Sarah 

Tar emot rapport om missförhållanden enligt Lex Sarah 

 

14 kap. 3 § SoL, 24 b § 

LSS 

Teamchef  

16.4 Beslut om åtgärder 14 kap. 6 § SoL, 24 e LSS Teamchef 

 

 

16.5 Beslut om händelsen är att betrakta som ett allvarligt missförhållande 

eller risk för ett allvarligt missförhållande 

 

14 kap. 7 § SoL, 24 f § LSS  IFO-chef  

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

16.6 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)   IFO-chef  
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16.7 Lex Maria 

Beslut om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att 

patient i samband med vård/behandling drabbats av, eller utsatts för 

risk att drabbas av skada/sjukdom 

 

24 § HSL 

3 kap. 5 § PSL 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) 

 

16.8 Beslut om anmälan till IVO om allvarliga missförhållanden föreligger i 

enskild verksamhet enligt LSS om nämndens beslut inte kan avvaktas 

11 § F om LSS IFO-chef Anmälan göras av nämnden. 

Den delegerade beslutande-

rätten får endast utnyttjas då 

nämndens beslut inte kan 

avvaktas. 

 

 

17 Beslut angående bostadsanpassningsbidrag (BAB) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

17.1 Beslut i fråga om anpassningsbidrag om högst: 

- Fyra prisbasbelopp 

- Åtta prisbasbelopp 

- Över åtta prisbasbelopp 

 

 4-7 §§ BAB  

Handläggare 

IFO-chef 

Au 

 

17.2 Beslut i fråga om återställningsbidrag  11 § BAB Arbetsutskott 

 

 

17.3 Beslut i fråga om återbetalning av erhållet bidrag  17 § BAB Arbetsutskott 
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18 Beslut gällande Lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst 

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

18.1 Beslut i fråga om tillstånd till färdtjänst med regelkompletteringar   6 – 9 §§ Lag om färdtjänst   Handläggare 

 

 

18.2 Beslut i fråga om återkalla tillstånd till färdtjänst: 

-  Om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 

-  Om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga och upprepande     

 överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst 

12 § Lag om färdtjänst 

 

 

 

Handläggare 

Teamchef 

 

18.3 Beslut i fråga om tillstånd till riksfärdtjänst  4 – 7 §§ Lag om riksfärd-

tjänst 

 

Handläggare  

18.4 Beslut i fråga om återkalla tillstånd till riksfärdtjänst: 

- Om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 

- Om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga och upprepande 

 överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för riksfärdtjänst   

     

  9 § Lag om riksfärdtjänst  

Handläggare 

Teamchef 

 

 

19 Ersättningar m fl ekonomiska beslut 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

19.1 Beslut att ingå avtal med annan vårdgivare om kostnadsansvar för 

person som inte längre är eller kommer att vara bosatt i kommunen 

17 a § LSS IFO-chef Ger möjlighet att ge stöd till 

någon som inte är bosatt i 

kommunen. 

 

19.2 Beslut att ta ut ersättning från förälder för underårig som får vård i ett 

annat hem än det egna inklusive att uppbära underhållsbidrag 

 

20 § LSS, 5 § F om LSS,  

6 kap. 2 § SoF 

IFO-chef  

 



34 (75) 

 

20 Beslut enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) inklusive polisanmälan 

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

20.1 Beslut att avslå begäran att få ta del av allmän handling samt att 

uppställa förbehåll vid utlämnande till enskild 

2 kap. 14 § TF,  

10 kap. 4 § 1 st OSL, 

12 kap. 2 2 st OSL 

1:e socialsekreterare, 

Socialsekreterare 

Familjerätts- 

sekreterare 

Handläggare SoL/ 

LSS 

Teamchef 

 

Var och en beslutar 

beträffande handlingar som 

finns inom sitt 

verksamhetsansvar. 

20.2 Beslut att avslå begäran från annan myndighet att få ta del av handling 

eller få del av uppgift 

6 kap. 5 § OSL 1:e socialsekreterare, 

Socialsekreterare 

Familjerätts- 

sekreterare 

Handläggare SoL 

/LSS 

Teamchef 

 

Var och en beslutar 

beträffande uppgifter som 

finns inom sitt 

verksamhetsansvar. 

20.3 Beslut att polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet 12 kap. 10 § SoL, 

10 kap. 2 § OSL 

 

IFO-chef  

20.4 Beslut att polisanmäla brott mot underårig enligt 3,4 och 6 kap. BrB 10 kap. 21 § OSL Teamchef 

 

 

20.5 Beslut att vid misstanke om brott mot underårig enligt 3,4 eller 6 kap. 

BrB inte göra polisanmälan 

 

 Arbetsutskott  

20.6 Beslut att polisanmäla grova brott vars påföljd är lägst två års fängelse 

eller försök till brott vars påföljd är lägst 2 år 

 

10 kap. 23-24 §§ OSL IFO-chef  

 

 

 



35 (75) 

 

21 Beslut enligt alkohollagen (2010:1622) (AlkL) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

21.1 Beslut om tillfällig förlängning av serveringstiden 8 kap. 2 § AlkL Alkoholhandläggare 

 

 

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

21.2 Beslut om tillfälligt tillstånd till allmänheten  8 kap. 2 § AlkL Alkoholhandläggare 

 

 

21.3 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap 

 

8 kap. 2 § AlkL Alkoholhandläggare  

21.4 Beslut om stadigvarande tillstånd för slutna sällskap vid 

cateringverksamhet  

 

 8 kap 2 § AlkL Utbildnings- och 

omsorgsnämnden 

 

21.5 Beslut om medgivande till mindre omfattande ombyggnad av 

serveringslokal 

9 kap. 11 § AlkL Alkoholhandläggare  

21.6 Beslut om tillstånd för servering på gemensam serveringsyta 

(stadigvarande) 

8 kap. 14 § 2 st AlkL Utbildnings- och 

omsorgsnämnden 

 

 

21.7 Beslut att meddela serveringstillstånd till konkursbo 8 kap. 2 § och 9 kap. AlkL 

12 § 2 st AlkL 

Alkoholhandläggare Beslut att inte meddela 

serveringstillstånd tas av  

Utbildning och omsorgs-

nämnden 

 

21.8 Beslut om nedsättning av avgifter i vissa fall 

 

8 kap. 10 § AlkL Alkoholhandläggare  

21.9 Beslut om godkännande av ändring i ledning för tillståndshavande 

juridisk person 

 

8 kap. 12 § Alkl Alkoholhandläggare  

21.10 Beslut om ändring av serveringsyta 

 

8 kap. 14 § AlkL Alkoholhandläggare  

21.11 Beslut att meddela erinran 9 kap. 17 § AlkL Utbildning- och 

omsorgsnämnden 

 

 

21.12 Beslut att omedelbart återkalla serveringstillstånd 9 kap. 18 § AlkL Ordförande 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

21.13 Beslut att återkalla serveringstillstånd när tillståndet inte längre 

utnyttjas 

 

9 kap. 18 § punkt 1 AlkL Alkoholhandläggare  

21.15 Beslut att begära biträde av polismyndighet för utövande av tillsyn 9 kap. 9 § AlkL Alkoholhandläggare 

 

 

21.16 Utökning av dryckessortiment till annat slag av alkoholdryck 8 kap. 2 § AlkL Alkoholhandläggare 

 

 

21.17 Beslut om provsmakning – tidigare känd restauratör 

 

 Alkoholhandläggare  

21.18 Serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme 

 

8 kap. 14 § AlkL Alkoholhandläggare  

 Anmälningsplikt    

21.19 Särskilt tillstånd för provsmakning vid arrangemang (tillfälligt) 

 

8 kap. 6 § AlkL Alkoholhandläggare  

21.20 Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe 

(stadigvarande) 

 

8 kap. 7 § AlkL Utbildnings- och 

omsorgsnämnd 

 

21.21 Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe (tillfälligt) 

 

8 kap. 7 § AlkL Alkoholhandläggare  

 Folköl    

21.22 Anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd 8 kap. 4 § AlkL Alkoholhandläggare Anmälan skall göras för varje 

nytt cateringtillfälle. 

Trädde i kraft 2011-01-01 

(2010:1622). 

 

21.23 Förbud mot försäljning av folköl 9 kap. 19 § AlkL Ordförande/ 

Utbildnings- och 

omsorgsnämnden 

 

 

21.24 Meddela varning vid försäljning av folköl 9 kap. 19 § AlkL Ordförande/ 

Utbildnings- och 

omsorgsnämnd 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

21.25 Förbud mot försäljning av öl vid underlåtelse att anmäla detaljhandel 

eller servering av folköl 

 

9 kap. 19 § AlkL Ordförande  

21.26 Polisanmäla misstanke om brott som kommer till förvaltningens 

kännedom i verksamhet som tillståndsmyndighet 

-under tillsyn 

9 kap. 8 § AlkL IFO-chef 

 

Alkoholhandläggare 

 

 

22 a           Tobakslagen (1993:581) 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

22.1 Inleda och avsluta utredning enligt tobakslagen 19 § Tobakslagen Alkoholhandläggare 

 

 

22.2 Polisanmälan misstanke om brott enligt tobakslagen 

-under tillsyn 

 

 IFO-chef 

Alkoholhandläggare 

 

22.3 Beslut i fråga om att infodra och ta emot anmälningar från 

försäljningsställe 

12 c § Tobakslagen Alkoholhandläggare  

22.4 Beslut i fråga om tillsynsavgift enligt fastställd taxa 19 b § Tobakslagen Alkoholhandläggare  

 

22.5 Beslut i fråga om jämkning av tillsynsavgift 19 b § Tobakslagen Alkoholhandläggare 

 

 

22.6 Beslut i fråga om att meddela föreläggande om förbud 20 § 2 st Tobakslagen 

 

Alkoholhandläggare  

22.7 Beslut i fråga om omhändertagande av tobaksvaror i vissa fall 21 § Tobakslagen Alkoholhandläggare 

 

 

22.8 Beslut i fråga om att begära tillträde till lokaler m m för undersökning 23 § Tobakslagen Alkoholhandläggare 

 

 

22.9 Beslut i fråga om att begära handräckning från polismyndigheten 23 b § Tobakslagen Alkoholhandläggare 

 

 

22.10 Beslut i fråga om att infodra uppgifter som behövs för tillsyns-

verksamheten 

 

22 § Tobakslagen Alkoholhandläggare  

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

22.11 Beslut i fråga om avskrivning av ärende  Alkoholhandläggare  
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22.12 Beslut i fråga om sätta ut vite 

 

20 § 3 st Tobakslagen Utbildnings- och 

omsorgsnämnd 

 

 

22 b           Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

22.13 Infodra anmälan och egenkontrollprogram 

 

20 och 23 §§  Handläggare  

22.14 Beslut om föreläggande utan vite 

 

31 § Handläggare  

22.15 Beslut om försäljningsförbud 32 § Utbildnings- och 

omsorgsnämnd 

 

 

22.16 Beslut om varning 32 § Utbildnings- och 

omsorgsnämnd 

 

 

22.17 Beslut om vite 34 § Utbildnings- och 

omsorgsnämnd 

 

 

22.18 Beslut om kontrollköp 

 

37 § Handläggare  

22.19 Begäran om polishandräckning 

 

39 § Handläggare  

 



39 (75) 

 

23 Överklagande, yttrande, anmälningar m.m. till domstol och annan myndighet samt beslut i nära 

 anknytning 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

23.1 Beslut att avvisa överklagande som inkommit för sent 24 § 1 FL Teamchef 

 

 

23.2 Beslut att utse ombud att föra nämndens talan i mål eller ärenden i 

allmän förvaltningsdomstol och allmän domstol 

 

10 kap. 2 § SoL IFO-chef  

23.3 Yttrande till förvaltningsdomstol eller myndighet över överklagande 

när tjänsteman fattat det överklagade beslutet 

 

 Överordnad chef  

 - mål enligt LVU och LVM  Arbetsutskott 

 

 

23.4 Överklagande inkl begäran om inhibition samt yttrande när 

förvaltningsrätt, kammarrätt eller myndighet ändrat nämndens beslut 

när tjänsteman fattat det ursprungliga beslutet 

 

 Överordnad chef  

 - mål enligt LVU och LVM 

 

 Arbetsutskott  

23.5 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt 

yttrande över kostnadsräkning 

 

3 § Lag om offentligt bitr,  

7 § F om offentligt bitr 

Teamchef  

23.6 Beslut att avvisa ombud eller biträde 9 § 2 st FL IFO-chef 

 

 

23.7 Yttrande till åklagaren rörande ungdom som begått brott innan fyllda 

18 år 

 

11 § LUL Socialsekreterare  

23.8 Yttrande till åklagare eller allmän domstol rörande ungdom som inte 

fyllt 21 år 

 

28 § LUL Socialsekreterare  

23.9 Yttrande till åklagaren vid åtalsprövning 46 § LVM,  

31 kap. 2 § BrB 

 

Socialsekreterare  

23.10 Framställan till domstol om målsägandebiträde för underårig 5 kap. 2 § SoF 

 

Socialsekreterare  
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

23.11 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ namnL Socialsekreterare, 

Familjerätts-

sekreterare 

 

 

23.12 Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 §, 5 kap. 2 § KK-

förordningen 

 

Socialsekreterare  

23.13 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan 

vårdnadshavarens medgivande 

 

3 § 2 st passF Teamchef  

23.14 Yttrande beträffande äktenskapsdispens 15 kap. 1 § ÄktB Teamchef 

 

 

23.15 Yttrande till åklagare i mål om äktenskaps upplösning 5 kap. 5 § 3 st ÄktB Teamchef 

 

 

23.16 Yttrande i ärende om förordnande av god man eller förvaltare för 

någon som inte fyllt 16 år 

11 kap. 16 § 2 st FB Socialsekreterare, 

Handläggare SoL 

och LSS-handläggare 

 

 

23.17 Yttrande angående värdeautomatspel 44 § lotteriL 

 

Socialsekreterare  

23.18 Beslut att göra anmälan till smittskyddsläkare 

 

31 § 1 st SmL Teamchef  

23.19 Dödsboanmälan till tingsrätten 20 kap. 8 a § ÄB Assistent, 

Socialsekreterare 

 

 

23.20 Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 § begravningsL Assistent, 

Socialsekreterare 

 

 

23.21 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän  Ordförande 

 

 

23.22 Yttrande till tillsynsmyndighet som IVO eller liknande, och 

överklagande till förvaltningsdomstol, för att begära anstånd med 

inkommande av närmare grunder till stöd yttrandet/överklagandet 

 

22, 22 a §§ FL Teamchef  
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24 Avgifter inom vård- och omsorgsförvaltningen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

24.1 Beslut i fråga om hemtjänstavgift enligt fastställd taxa och riktlinjer 
 

8 kap. 2 § SoL Administratör Anmäls 

24.2 Beslut i fråga om utökat minimibelopp 

a) enligt fastställda riktlinjer 

b) utöver fastställda riktlinjer 

8 kap. 8 § SoL a) Administratör 

b) Vård- och 

omsorgschef 
 

Anmäls 

24.3 Beslut i fråga om avgift för trygghetslarm enligt fastställd taxa 
 

8 kap. 2 § SoL Administratör Anmäls 

24.4 Beslut i fråga om jämkning vid dubbla bostadskostnader enligt 

fastställda riktlinjer 
 

8 kap. SoL Administratör Anmäls 

 

25 Personalärenden – anställningar, ledigheter, lön 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

25.1 Beslut i fråga om återbesättning av vakant tillsvidaretjänst  Närmaste chef Anmäls 

Samråd ska alltid ske med 

ledningsgrupp och 

utbildnings- och omsorgschef 
 

25.2 Beslut i fråga om att inrätta ny respektive konvertera befintlig tjänst  Förvaltningschef 
 

Anmäls 

25.3 Beslut i fråga om att erbjuda viss person tillsvidareanställning  Närmaste chef 
 

Anmäls 

25.4 Beslut i fråga om projektanställning eller vikariat upp till sex månader 

inom befintlig budget 

 Respektive chef 

inom sitt verksam-

hets och budget-

område 
 

Verkställighet 

25.5 Beslut i fråga om att begära tjänstbarhetsintyg samt godkännande av 

detta 

AB Närmaste chef Verkställighet 

Intyg krävs enbart på sådana 

befattningar där det av olika 

skäl kan anses motiverat 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

25.6 Beslut i fråga om lön vid nyanställning HÖK 

Lönepolicy 

Närmaste chef 
 

Verkställighet 

Samråd ska alltid ske med 

personalchef vid samtliga 

nyanställningar 
 

25.7 Beslut i fråga om justering av lön utanför ordinarie löneöversyn samt 

lönetillägg för specificerad och tidsbegränsad arbetsuppgift 
 

HÖK 

Lönepolicy 

Närmaste chef 
 

Verkställighet 

Samråd ska alltid ske med 

personalchef vid samtliga 

justeringar av lön utanför 

ordinarie löneöversyn 
 

25.8 Beslut i fråga om ledighet enligt lag eller avtal  
 

SemL, AB, m.fl.  Närmaste chef Verkställighet 

25.9 Beslut i fråga om ledighet för prov av annan tjänst 

a) upp till sex månader 

b) förlängning upp till ett år 

c) ytterligare förlängning utöver ett år 

 a) Närmaste chef 

b) Förvaltningschef 

c) Au 

 

a) Verkställighet 

b) Verkställighet 

c) Anmäls 

25.10 Beslut i fråga om övriga ledigheter som inte är reglerade i lag eller 

avtal med löneavdrag 

a) upp till 14 dagar 

b) mer än 14 dagar 

 a) Närmaste chef 

b) Förvaltningschef 
 

Verkställighet 

För ledigheter längre än 14 

dagar för chefer, arbetsledare 

och handläggare ska alltid 

samråd ske med personalchef 
 

25.11 Beslut i fråga om 1: dagsintyg  Närmaste chef 
 

Verkställighet 

25.12 Godkänna tjänstgöringsrapporter m.m 

 

 Närmaste chef Verkställighet 

25.13 Beslut i fråga om att träffa kollektivavtal om 

a) Tidsbegränsade anställningar, avsteg från las 

b) Avsteg från vissa bestämmelser om arbetstid i atl och ab 

 

 Personalchef Verkställighet 

25.14 Beslut i fråga om ledighet för fackligt förtroendevalda 
 

LFF Personalchef Verkställighet 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

25.15 Beslut i fråga om ledighet för enskild angelägenhet av vikt med 

bibehållen lön 

 

Gällande kollektivavtal Personalchef Verkställighet 

 

26 Personalärenden – avstängning, disciplinära åtgärder 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

26.1 Beslut i fråga om avstängning från tjänstgöring avseende 

a) utbildnings- och omsorgschef 

b) övrig personal inom utbildnings- och omsorgsförvaltningen 

 

AB a) Kommun-

direktör 

b) Förvaltningschef 

Verkställighet 

Samråd ska alltid ske med 

personalchef 
 

26.2 Beslut i fråga om att tillfälligt försätta anställd ur tjänstgöring avseende 

a) Utbildnings- och omsorgschef 

b) Övrig personal inom utbildnings- och omsorgsförvaltningen 
 

AB a) Kommun-

direktör 

b) Förvaltningschef 

Verkställighet 

Samråd ska alltid ske med 

personalchef 

 

27 Personalärenden – uppsägning, entledigande m.m. 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

27.1 Beslut i fråga om fortsatt anställning efter uppnådd pensionsålder 
 

 Förvaltningschef Verkställighet 

27.2 Beslut i fråga om varsel och besked för tidsbegränsat anställd personal  
 

LAS Närmaste chef Verkställighet 

Samråd ska alltid ske med 

personalchef 
 

27.3 Beslut i fråga om entledigande på egen begäran 

a) enligt avtal 

b) med förkortad uppsägningstid 

c) pga uppnådd pensionsålder 

d) pga förtida uttag av pension 
 
 

 a) Närmaste chef 

b) Närmaste chef 

c) Närmaste chef 

d) Närmaste chef 
 

Verkställighet 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

27.4 Beslut i fråga om entledigande på grund av arbetsbrist eller personliga 

skäl 

LAS Förvaltningschef Anmäls 

Samråd ska alltid ske med 

personalchef 
 

 

28  Personalärenden – övriga personalfrågor 
Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

28.1 Beslut i fråga om omplacering pga personliga skäl eller för att 

förhindra att övertalighet uppstår 
 

AB Närmaste chef 
 

Verkställighet 

28.2 Beslut i fråga o förbud mot utövande av bisyssla 
 

AB Närmaste chef 
 

Verkställighet 

28.3 Beslut i fråga om MBL-förhandlingar avseende 

a) information enligt MBL 

b) förhandling enligt MBL 

c) övriga förhandlingar samt centrala förhandlingar 

a) MBL § 19 

b) MBL §§ 11, 12, 13 

och 38 

c) MBL § 14 

a) Närmaste chef 

b) Närmaste chef 

c) Förvaltningschef 

Verkställighet enligt gällande 

instruktioner, 1977-02722, 

KF, § 23 

d) Samråd ska alltid ske 

med personalchef 
 

28.4 Beslut i fråga om utbildningar, kurser och konferenser i anställningen 

med bibehållen lön avseende 

A) utbildnings- och omsorgschef > tre dagar 

B) övrig personal upp till två dagar 

C) övrig personal > två dagar 

D) utlandsresa 
 

 A) Nämndens ordf 

B) Närmaste chef 

c) Förvaltningschef 

d) Au 

A) Anmäls 

B) Verkställighet 

c) Verkställighet 

d) Anmäls 

28.5 Beslut i fråga om utbildning utom anställning utan löneförmån 
 

 Närmaste chef Verkställighet 

28.6 Fullmakt att företräda kommunen i rättegång avseende arbetsrättsliga 

tvister 
 
 
 
 
 
 

 Personalchef Anmäls 
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Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

28.7 Besluta i ärenden som inte är av principiell natur som rör 

överenskommelser respektive strandning, dock inte konflikt, vid 

förhandling angående 

a) lokala avtal 

b) överenskommelse vid förhandling om påstått brott mot lag 

eller avtal 

c) löne-, pensions- eller anställningsvillkor i övrigt 
d)  

 a) Personalchef 

b) Personalchef 

c) Personalchef 

Anmäls  

28.8 Beslut i ärenden avseende tolkning och tillämpning av lagar och avtal 
 

 Personalchef Verkställighet 

28.9 Beslut i fråga om att fastställa pensionsförmåner enligt gällande 

pensionsavtal och reglemente 
 

 Personalchef Verkställighet 
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Delegering i verksamhetsfrågor för 

utbildningsområdet  

samt 

Beslutanderätt enligt skollagen, skolförordningen, gymnasieförordningen och 

förordningen om kommunal vuxenutbildning 
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Inledning 

Nya skollagen 

Den nya skollagen har tillämpats på utbildning och annan verksamhet från och med 1 juli 2011.  

Några viktiga förändringar: 

De olika skolformerna inom nämndens ansvarsområde ska benämnas förskola, förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola. 

 Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.  Till detta kommer 

pedagogisk verksamhet som bedrivs istället för utbildning. 

 Om verksamheten har en annan huvudman än kommunen benämns den fristående. T.ex. fristående förskola. 

 Samma regler ska gälla för offentliga och fristående skolor om inte annat anges.  

 Den nya lagen ger större rättsäkerhet för elever och vårdnadshavare. T.ex. kan åtgärdsprogram och skolskjuts 

överklagas genom förvaltningsbesvär. 

 Rektorn och förskolechefen ska benämnas på detta sätt. En ställföreträdare får utses för en rektor eller en 

förskolechef. 

 Rektorn och förskolechefen fattar beslut om sin enhets inre organisation. Alla beslut om särskilt stöd samlas hos 

rektorn respektive förskolechefen och rektorns ansvar för betygssättningen förtydligas. 

 Kraven på kvalitetsredovisningar och kommunala skolplaner tas bort. Istället ska huvudmannen planera, följa upp 

och utveckla sin verksamhet på det sätt som denne anser vara lämpligast. 

 När betyg sätts ska en betygsskala med betygen A, B, C,D,E och F användas. Betygsstegen A-E betecknar 

godkända resultat och F betecknar icke godkänt resultat. 

 Förskolan blir en egen skolform och förskolans verksamhet kommer därför att omfattas av begreppen utbildning 

och undervisning. 

 Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg under nätter och helger i den omfattning som behövs. 

 Innan en elev börjar i grundsärskolan ska en utredning fastställa att barnet har en utvecklingsstörning. Elever med 

autism ska i normalfallet inte längre tillhöra grundsärskolans målgrupp utan endast gå där om de också har en 

utvecklingsstörning. 
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Praktisk information 

Nedanstående del med delegations- och beslutsförteckning för skola och förskola är strukturerad och benämnd 

enligt skollagens kapitelordning.  

Hur anmäler du ditt delegationsbeslut i skolan och förskolan 

Markeringen ”Anmälan” i delegationsordningen tyder på att beslutet/åtgärden är ett delegationsbeslut enligt 

kommunallagen. Alla andra beslut är beslutanderätt enligt skolförfattningarna eller verkställighet. 

Anmälan görs löpande via  

Den här datorn” -> U (utbildnings- och omsorgsnämnden på adidas) -> Anmälan av delegationsbeslut, 

utbildningssidan. Anmälningsblanketterna är döpta enligt sista anmälningsdag för varje nämndsammanträde. Välj 

en blankett med närmast möjliga kommande datum. Nämndsekreteraren ansvarar för att inhämta de anmälda 

besluten till nästkommande nämndsammanträde. 

 

Överklagande enligt skollagen 

Förvaltningsbesvär 

En av utgångspunkterna i den nya skollagen är att stärka barnens och elevernas rättssäkerhet. Därför kan fler beslut 

än tidigare överklagas. I skollagens 28 kap anges alla beslut som kan överklagas till förvaltningsrätten eller 

Skolväsendets överklagandenämnd. De besluten överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Beslutet kan bara 

överklagas av den som beslutet angår och om beslutet gått honom eller henne emot. Av delegationsordningen 

framgår om beslutet kan överklagas och i så fall till vilken överklagningsinstans. 
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Laglighetsprövning 

Beslut som inte kan överklagas med förvaltningsbesvär kan överklagas genom laglighetsprövning. 

Laglighetsprövning - även kallat kommunalbesvär – innebär enbart en prövning av ett besluts laglighet. Bara den 

som är medlem i kommunen kan överklaga. Besluten kan genom laglighetsprövning endast angripas på de grunder 

som anges i kommunallagen och prövningen är begränsad till ett besluts laglighet. Om överklagandet bifalls får 

beslutet bara upphävas av domstolen, inte ersättas med ett nytt beslut. Beslut som kan överklagas genom 

laglighetsprövning har inte specificerats i delegationsordningen. Laglighetsprövning gäller om det inte finns några 

särskilda föreskrifter i annan författning än kommunallagen om hur beslutet ska överklagas.  

Rektors/förskolechefs beslut som grundar sig på kommunallagens delegeringsregler kan överklagas genom 

laglighetsprövning 
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Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 

2 Huvudmän och ansvarsfördelning     
2.1 Godkännande av enskild som huvudman för förskola eller 

fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, 

grundskola eller grundsärskola 

SL 2 kap. 5-6 §§, 7 § 2 st.  Anmälan Nämnd Allmän 

förvaltnings-

domstol 

 

3 Barns och elevers utveckling mot målen     

3.1 Åtgärdsprogram SL 3 kap 9 § 2 st Begränsningar i 

vidaredelegering av 

beslutanderätt 

 

Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

3.2 Beslut att inte upprätta åtgärdsprogram SL 3 kap 9 § 3 st Begränsningar i 

vidaredelegering av 

beslutanderätt 

 

Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

3.3 Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning SL 3 kap. 11 § Får ej vidaredelegeras Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

3.4 Anpassad studiegång SL 3 kap. 12 § Får ej vidaredelegeras Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

3.5 Betyg SL 3 kap. 16 § 

SL 3 kap. 20 § 2 st. 

Om lärare inte kan 

enas. 

Om betyget är 

uppenbart oriktigt. 

Rektor Får ej överklagas 
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Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 

4 Kvalitet och inflytande     

4.1 Se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning 

genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns 

brister i verksamheten. 

SL 4 kap. 7 § 

SL 25 kap. 8 § 

Huvudmannen ska ha 

skriftliga rutiner för att 

ta emot och utreda 

klagomål mot 

utbildningen/verksam-

heten. 

 

Skolchef  

5 Trygghet och studiero     

5.1 Ordningsregler SL 5 kap 5 § Under medverkan av 

eleverna. Uppföljning 

per enhet. 

 

Rektor  

5.2 Kvarsittning SL 5 kap. 8 § Högst en timme. 

 

Rektor  

5.3 Skriftlig varning SL 5 kap. 11 § Information till 

vårdnadshavare 

 

Rektor  

5.4 Annan undervisningsgrupp eller undervisning på annan plats inom 

samma skolenhet för att tillförsäkra de andra eleverna trygghet och 

studiero 

SL 5 kap. 12 § Högst fyra veckor. 

Mer än två veckor 

endast om det finns 

synnerliga skäl. 

 

Rektor  

5.5 Tillfällig placering vid annan skolenhet SL 5 kap. 13 § Gemensamt beslut 

med mottagande 

rektor. Högst fyra 

veckor. Mer än två 

veckor endast om det 

finns synnerliga skäl 

 

Rektor  

5.6  Avstängning av elev i grundskolan, specialskolan och sameskolan SL 5 kap. 14 § Beslut får ej 

vidaredelegeras. 

Endast under den tid 

som behövs för en 

skyndsam utredning, 

dock högst en vecka 

Rektor  
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och endast två gånger 

per kalenderhalvår. 

 

5.7 Omedelbar avstängning av elev från de frivilliga skolformerna SL 5 kap. 17 § 3 st. Får ej vidaredelegeras 

Högst en – två veckor i 

avvaktan på styrelsens 

beslut  

(SL 5 kap 18 §) 

Rektor  

Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 

5.8 Omedelbar avstängning av elev från en utbildning med praktiska 

inslag i de frivilliga skolformerna 

SL 5 kap. 19 § 3 st. Får ej vidare-

delegeras. Högst en – 

två veckor i avvaktan 

på styrelsens beslut  

(SL 5 kap 20 §) 

 

Rektor  

5.9 Omhändertagande av föremål SL 5 kap. 22 § Får ej vidaredelegeras. 

 

Rektor och 

lärare 

 

6 Åtgärder mot kränkande behandling 

Avser alla skolformer. Diskrimineringslagens bestämmelser 

redogörs före skollagens bestämmelser. 
 

    

6.1 Skyldighet att anmäla kränkande behandling 2 kap. 7 § 

diskrimineringslagen, 6 

kap. 10 § SL 

Lärare, 

förskollärare/annan 

personal skyldig att 

anmäla till 

förskolechefen/rektorn. 

Denne är skyldig att 

anmäla till 

huvudmannen. 

 

All personal  

6.2 Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 2 kap. 7 § diskrimi-

neringslagen, 6 kap. 10 § 

SL 

Anmälan Rektor och 

förskole-chef 

Nämnden mot 

diskriminering 

 

Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 
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6.3 Plan för åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och 

annan kränkande behandling 

3 kap. 15 § diskrimi-

neringslagen, 6 kap. 7 § 

SL 

 

 Skolchef  

6.4 Upprättande av likabehandlingsplan och plan mot kränkande 

behandling 

3 kap. 16 § diskrimi-

neringslagen, 6 kap. 8 § 

SL 

 

 Skolchef Nämnden mot 

diskriminering 

7 Skolplikt och rätt till utbildning     

7.1 Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan SL 7 kap 5 §  Anmälan. Avser 

hemkommunens 

prövning av om ett 

barn ska tas emot i 

särskolan. Beslut ska 

föregås av utredning. 

 

Enhetschef för 

BBSS 

Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

7.2 Beslut om att ta emot barn i grundsärskolan utan vårdnadshavarnas 

samtycke 

SL 7 kap. 5 § 3 st. Anmälan Enhetschef för 

BBSS 

Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

7.3 Överenskommelse om att ta emot en elev från grundsärskolan eller 

specialskolan under en försöksperiod om högst 6 månader  

 

 

 

 

SL 7 kap 8 § Överenskommelse 

mellan samtliga 

huvudmän. Om 

vårdnadshavare 

medger. 

Rektor  

7.4 Överenskommelse om att en elev i grundsärskola ska få sin 

utbildning inom grundsärskolan eller specialskolan i en annan av 

dessa skolformer 

SL 7 kap 9 § Integrerad elev. 

Överenskommelse 

mellan samtliga 

huvudmän. Om 

vårdnadshavare 

medger. 

 

 

 

Rektor  

Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 

7.5 Undantag från bestämmelser för integrerade elever SL 7 kap. 9 § 2 st. Undantag med hänsyn Rektor Får ej överklagas 
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till undervisningens 

uppläggning 

 

7.6 Beslut om uppskjuten skolplikt till det kalender år barnet fyller 8 

år 

SL 7 kap 10 §  Särskilda skäl. På 

begäran av 

vårdnadshavare.  

Anmälan. 

 

Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

7.7 Beslut om tidigare skolstart (från sex år) SL 7 kap 11 § På begäran av 

vårdnadshavare 

 

Rektor  

7.8 Förlängning av skolplikten SL 7 kap 13 § Avser hemkommunens 

beslut. Anmälan. 

Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

7.9 Beslut om upphörande av skolplikt i förtid SL 7 kap 14 § Anmälan. Avser 

hemkommunens 

beslut.  

Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

7.10 Beslut om rätt att slutföra skolgången efter skolpliktens 

upphörande 

SL 7 kap 15-16 §§ Anmälan. Avser 

hemkommunens 

beslut. Om elev inte 

nått målen.  

I första hand 

rektor. Vid 

avsaknad av 

rektor, skolchef. 

 

 

7.11 Ledighet i de obligatoriska skolformerna som avser längre tid än 

tio dagar 

SL 7 kap. 17 § Får ej vidaredelegeras 

om ledigheten avser 

mer än 10 dagar. 

 

Rektor Får ej överklagas 

7.12 Befrielse från obligatoriska inslag i undervisningen i de 

obligatoriska skolformerna 

SL 7 kap. 19 § Får ej vidaredelegeras Rektor Allmän 

förvaltnings-

domstol 

 

7.13 Se till att skolpliktiga barn som inte går i kommunens grundskola 

eller grundsärskola på annat sätt får föreskriven utbildning. 

 

SL 7 kap. 21 § Anmälan Skolchef  

Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 

7.14 Se till att elever i kommunens grundskola och grundsärskola SL 7 kap. 22 § Gäller även elev från Rektor  
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fullgör sin skolgång 

 

annan kommun. 

7.15 Beslut om föreläggande (vid vite) för vårdnadshavare att fullgöra 

sina skyldigheter 

SL 7 kap. 23 § Anmälan Skolchef Allmän 

förvaltnings-

domstol 

 

7.16 Beslut om att hos domstol ansöka om utdömande av vite Lagen om viten 6 § Anmälan Skolchef 

 

 

8 Förskola      
8.1 Beslut att avslå begäran om plats i förskola SL 8 kap 3-7 §§  Förskolechef 

 

 

8.2 Plats i förskola med hänsyn till barnets eget behov SL 8 kap 5 §  I samråd med 

specialpedagog 

 

Förskole-chef  

8.3 Plats i förskola till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 

behöver särskilt stöd i sin utveckling 

 

SL 8 kap 7 § Avgiftsfritt 15 timmar 

 

Förskolechef  

8.4 Överenskommelse med annan kommun om att ta emot ett barn 

med särskilda skäl 

 

SL 8 kap. 12 §  Förskolechef  

8.5 Beslut om att ta emot barn från annan kommun på grund av 

särskilda skäl 

SL 8 kap 13 § 1 st På grund av särskilda 

skäl. Förskolechef 

bereder ärendet. 

Verkställighet 

 

Förskole-chef  

8.6 Yttrande till annan kommun avseenden mottagande av barn i 

förskola 

SL 8 kap 13 § 1st På grund av särskilda 

skäl 

Förskolechef bereder 

ärendet 

Verkställighet 

 

Skolchef  

8.7 Beslut om att ta emot ett barn på grund av vårdnadshavarnas 

önskemål 

 

 

SL 8 kap 13 § 2st I annat fall än 8 kap. 

12-13 1 st. §§ 

 

Skolchef  

Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 
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8.8 Beslut att avslå placering vid en viss förskolenhet SL 8 kap 15 §  Förskolechef bereder 

ärendet 

 

Skolchef  

8.9 Medge undantag från kravet att fristående förskola eller 

pedagogisk omsorg ska vara öppen för alla 

 

SL 8 kap. 18 § Anmälan Skolchef  

8.10 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av 

särskilt stöd i enskild verksamhet 

 

SL 8 kap 21 och 23 §§ Grundbelopp och 

tilläggsbelopp. Under 

löpande budgetår.  

 

Förvaltningschef Allmän 

förvaltnings-

domstol 

 9 Förskoleklass     

9.1 Mottagande av barn i förskoleklass tidigare än höstterminen det år 

barnet fyller sex år. 

 

SL 9 kap 4 §  Verkställighet Rektor  

9.2 Överenskommelse med annan kommun om att ta emot ett barn av 

särskilda skäl 

 

SL 9 kap. 12 § Särskilda skäl Rektor  

9.3 Beslut om mottagande av barn i förskoleklass från annan kommun SL 9 kap 13 § 1 st Särskilda skäl Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

9.4 Beslut om mottagande av barn i förskoleklass från annan kommun SL 9 kap 13 § 2 st Efter önskemål från 

vårdnadshavare – 

annat skäl än särskilda 

skäl. Anmälan. 

 

Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

9.5 Yttrande till annan kommun avseende mottagande av barn i 

förskoleklass 

 

SL 9 kap 13 § 1 st Verkställighet Rektor  

9.6 Beslut om placering vid den skolenhet som vårdnadshavaren 

önskar 

SL 9 kap 15 §  Anmälan Skolchef Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

9.7 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av 

särskilt stöd i förskoleklass i enskild verksamhet 

SL 9 kap 19-21 §§ Grundbelopp och 

tilläggsbelopp. Under 

löpande budgetår.  

Förvaltningschef Allmän 

förvaltnings-

domstol 
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Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 

9.8 Beslut om skolskjuts Enligt kommunens riktlinjer 

 
 Skolchef  

Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 

10 Grundskolan 
Skolförordningens bestämmelser redogörs före skollagens 

bestämmelser 

    

10.1 Beslut om dagarna för höst- och vårterminens början och slut. 

Fastställa daglig undervisningstid, förläggning av resterande 

lovdagar och studiedagar i grundskola och grundsärskola 

 

SF 3 kap 2-4 §§ Anmälan Skolchef  

10.2 Beslut om andra lärotider för en elev SF 3 kap. 5 § Om det finns särskilda 

skäl med hänsyn till 

elevens fysiska eller 

psykiska 

förutsättningar i 

samråd med eleven 

och elevens 

vårdnadshavare. Får ej 

vidaredelegeras. 

 

Rektor Får ej överklagas 

10.3 Fastställa schema för grundskola och grundsärskola SF 3 kap. 6 § Verkställighet 

 

Rektor  

10.4 Beslut om mottagande av barn som ej anses bosatt i Sverige SF 4 kap 2 § 1 st Anmälan. När 

vårdnadshavarna eller 

en av dem är svenska 

medborgare. På 

begäran av 

vårdnadshavare 

 

Rektor  

10.5 Beslut om mottagande av barn som ej anses bosatt Sverige, 

grundskolan 

SF 4 kap 2 § 2 st I annat fall än när 

vårdnadshavarna är 

svenska medborgare 

 

Rektor  

10.6 

 

Beslut att inte flytta upp elev till närmast högre årskurs SF 4 kap. 5 § Får ej vidaredelegeras 

 

Rektor Får ej överklagas 
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Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 

10.7 Beslut att elev får gå om en årskurs SF 4 kap. 6 § På begäran av elevens 

vårdnadshavare 

 

Rektor Får ej överklagas 

10.8 Beslut att flytta upp elev till högre årskurs än den eleven redan 

tillhör eller normalt ska tillhöra 

SF 4 kap 7 § Om elevens 

vårdnadshavare 

medger 

 

Rektor Får ej överklagas 

10.9 Beslut hur anmälningsskyldigheten vid frånvaro ska fullgöras SF 4 kap. 8 § 

 

 Rektor Får ej överklagas 

10.10 Omfattning av friluftsverksamhet SF 5 kap. 6 § 

 

 Rektor Får ej överklagas 

10.11 Modersmålsundervisning 

 

SF 5 kap. 7 §  Rektor Får ej överklagas 

10.12 Svenska som andra språk 

 

SF 5 kap. 14 §  Rektor Får ej överklagas 

10.13 Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade 

undervisningstiden  

 

SF 9 kap.3 § Anmälan Rektor  

10.14 Beslut om fördelning av undervisningstiden mellan årskurserna 

 

SF 9 kap 4 § Efter förslag av rektor Skolchef  

10.15 Beslut om urval av ämnen som ska erbjudas som elevens val 

 

SF 9 kap 8 §  Rektor  

10.16 Beslut om hur utrymmet för skolans val ska användas 

 

SF 9 kap. 9 § Får ej vidaredelegeras Rektor Får ej överklagas 

10.17 Utformning av information i utvecklingsplanen 

 

SL 10 kap. 13 §  Rektor Får ej överklagas 

10.18 Anordna prövning i grundskolan 

 

SL 10 kap. 23 § Verkställighet Rektor  

10.19 Överenskommelse med annan kommun om placering och 

ersättning för elev, för vilken hemkommunsansvar råder 

 

SL 10 kap. 24 § 3 st. Anmälan Skolchef  

10.20 Beslut om mottagande av elev i grundskola från annan kommun SL 10 kap 25 § Ska avse visst läsår. 

Särskilda skäl. Efter 

yttrande från 

Skolchef i 

samråd med 

rektor. 

Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 
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hemkommun. 

Anmälan. 

 
Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 

10.21 Yttrande till annan kommun avseende mottagande av elev SL 10 kap 25 § På grund av särskilda 

skäl. Anmälan. 

Skolchef i 

samråd med 

rektor 

 

 

10.22 Mottagande av elev i grundskola från annan kommun SL 10 kap 27 § Efter önskemål från 

vårdnadshavare – 

annat skäl än 

särskilda skäl 
 

Rektor  

10.23 Beslut om åtgärder för en elev i grundskola med offentlig 

huvudman som till följd av skolgång måste bo utanför det egna 

hemmet 

SL 10 kap. 29 § 3 st. Omfattar inte elever 

som med stöd av 10 

kap. 25-27 §§ går i en 

annan kommuns 

grundskola eller elever 

som väljer att gå i en 

annan skolenhet i 

hemkommunen än den 

där de annars skulle ha 

placerats.  

 

Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

10.24 Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den 

vårdnadshavare önskar 

SL 10 kap 30 § Pga organisatoriska 

eller ekonomiska 

svårigheter eller med 

hänsyn till övriga 

elevers trygghet och 

studiero.  

 

Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

10.25 Beslut om att en elev inte har rätt att gå kvar på den skolenhet där 

eleven blivit placerat. 

 

 

 

SL 10 kap. 31 §  Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 
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Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 

10.26 Beslut om skolskjuts för elev i grundskola eller grundsärskola med 

offentlig huvudman 

SL 10 kap 32 §  I enlighet med 

fastställda riktlinjer. 

Hemkommunen 

ombesörjer skolskjuts.  

 

Rektor 

 

 

Anmälan 

Allmän 

förvaltnings-

domstol 

10.27 Beslut om skolskjuts för elev från annan kommun i stadens 

grundskola  

SL 10 kap. 33 § Den kommun som 

anordnar utbildningen 

ska ombesörja att 

skolskjuts anordnas. 

Anmälan. 

 

Rektor Allmän 

förvaltnings-

domstol 

10.28 Beslut om skolskjutsens färdväg och de platser där på och 

avstigning bör ske 

Förordning om 

skolskjutsning (1970:340) 

I samråd med 

trafiknämnd, 

polismyndighet, 

väghållare och 

skolskjutsentreprenör 

 

Skolchef  

10.29 Bidrag till fristående grundskola SL 10 kap 37-38 §§ Grundbelopp och 

tilläggsbelopp. Under 

löpande budgetår 

 

Förvaltningschef Allmän 

förvaltnings-

domstol 

10.30 Beslut om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av 

särskilt stöd i grundskola i enskild verksamhet 

 

SL 10 kap. 39 §  Förvaltningschef  

10.31 Beslut om skolskjuts för elev i fristående skola SL 10 kap 40 § Om det kan ske utan 

organisatoriska eller 

ekonomiska 

svårigheter. 

Hemkommunen 

ombesörjer skolskjuts. 

Anmälan. 

 

 

 

 

Skolchef  
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Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 

 11 Grundsärskolan  
Särskilda bestämmelser enligt SF 10 kap. och  SL 11 kap.  

Skolförordningens bestämmelser redogörs före skollagens 

bestämmelser 

    

11.1 Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade 

undervisningstiden  

 

SF 10 kap. 2§ Anmälan Rektor  

11.2 Avvikelser från timplanerna 

 

SF 10 kap. 4 § Får ej vidaredelegeras Rektor Får ej överklagas 

11.3 Beslut om urval av ämnen som ska erbjudas som elevens val 

 

SF 10 kap 5-6 §§  Rektor  

11.4 Beslut om hur utrymmet för skolans val ska användas 

 

SF 10 kap. 8 §  Rektor Får ej överklagas 

11.5 Beslut om hur den fördelningsbara tiden i träningsskolan ska 

användas 

 

SF 10 kap. 10 § Särskilda skäl Rektor Får ej överklagas 

11.6 Beslut om att en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa en 

kombination av ämnen d.v.s. gå inriktningen träningsskola 

 

SL 11 kap 3 och 8 §§ I samråd med 

vårdnadshavare. 

Rektor  

11.7 Utformning av information i utveklingsplan 

 

SL 11 kap. 16 §  Rektor Får ej överklagas 

11.8 Överenskommelse med annan kommun om placering och 

ersättning för elev, för vilken hemkommunansvar råder 

 

SL 11 kap. 24 §  Enhetschef för 

BBSS 
 

11.9 Beslut om mottagande av elev i grundsärskolan från annan 

kommun 

SL 11 kap 25 § Särskilda skäl.  Enhetschef för 

BBSS 

Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

11.10 Yttrande till annan kommun avseende mottagande av elev i 

grundsärskola från annan kommun 

SL 11 kap 25 §  Enhetschef för 

BBSS 

 

 

11.11 Mottagande av elev i grundsärskolan från annan kommun SL 11 kap 26 § Efter önskemål från 

vårdnadshavare – 

annat skäl än särskilda 

Enhetschef för 

BBSS 

 



62 (75) 

 

skäl 

 

11.12 Beslut om elevs placering vid en annan skolenhet än den 

vårdnadshavare önskar 

SL 11 kap 29 § 2 st. Pga organisatoriska 

eller ekonomiska 

svårigheter eller med 

hänsyn till övriga 

elevers trygghet och 

studiero.  

 

Enhetschef för 

BBSS 

Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

11.13 Beslut om att en elev inte har rätt att gå kvar på den skolenhet där 

eleven blivit placerad 

SL 11 kap. 30 §  Enhetschef för 

BBSS 

Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

11.14 Beslut om skolskjuts SL 11 kap 31 § 1 st I enlighet med 

fastställda riktlinjer. 

Anmälan. 
Hemkommunen 

ombesörjer. 

 

Enhetschef för 

BBSS 

Allmän 

förvaltnings-

domstol 

11.15 Beslut om skolskjuts för elever som väljer annan skolenhet SL 11 kap 31 § 1 st Anmälan. Om det kan 

ske utan 

organisatoriska eller 

ekonomiska 

svårigheter 

 

Enhetschef för 

BBSS 

Allmän 

förvaltnings-

domstol 

11.16 Beslut om skolskjuts för icke-hemmahörande elever SL 11 kap. 32 § Anmälan. Den 

kommun som anordnar 

utbildningen ska 

ombesörja att 

skolskjuts anordnas. 

 

Enhetschef för 

BBSS 

Allmän 

förvaltnings-

domstol 

11.17 Bidrag till fristående grundskola SL 11 kap 36-37 §§ Grundbelopp och 

tilläggsbelopp. Under 

löpande budgetår.  

 

Förvaltningschef Allmän 

förvaltnings-

domstol 

11.18 Beslut om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av 

särskilt stöd i grundskola i enskild verksamhet 

SL 11 kap. 38 §  Enhetschef för 

BBSS 
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11.19 Beslut om skolskjuts till elev i fristående grundsärskola SL 11 kap 39 § Om det kan ske utan 

organisatoriska eller 

ekonomiska 

svårigheter. 

Hemkommunen 

ombesörjer skolskjuts. 

 

Enhetschef för 

BBSS 

 

14 Fritidshemmet     
14.1 Erbjudande om plats i fritidshem  SL 14 kap 5-7 §§ Anmälan, generell 

Beslut att inte erbjuda 

plats anmäles 

individuellt. 

 

Rektor  

14.2 Beslut att plats i fritidshem på grund av barnets behov av särskilt 

stöd  

SL 14 kap 6 §§ Anmälan 

 
Enhetschef för 

BBSS efter 

beredning från 

rektor 

 

 

14.3 Se till att elevgrupperna i fritidshem eller öppen fritidsverksamhet 

har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i 

övrigt erbjuds en god miljö. 

 

SL 14 kap. 9 § Verkställighet Rektor  

14.4 Bidrag till fristående fritidshem SL 14 kap 15-16 §§ Grundbelopp. Under 

löpande budgetår.  

Förvaltningschef Allmän 

förvaltnings-

domstol 

 

14.5 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av 

särskilt stöd i enskild verksamhet 

 

SL 14 kap. 17 § Tilläggsbelopp Förvaltningschef  
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15 Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 
Skollagens bestämmelser redogörs före gymnasieförordningens 

bestämmelser 

    

15.1 Beslut om behörighet och mottagande av sökande till 

gymnasieutbildning 

SL 15 kap. 5-6 §§ Anmälan, generell. 
Delegaten fattar beslut 

såväl av rutinmässig 

beskaffenhet som med 

hänsyn till särskilda 

eller synnerliga skäl. 

 

Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

15.2 Beslut i fråga om att undervisningen får fördelas under längre tid 

än tre år 

 

SL 15 kap. 15 §  Skolchef  

15.3 Beslut att elever i gymnasieskola ska hålla sig med enstaka egna 

hjälpmedel 

SL 15 kap. 17 § 2 st. Anmälan. 

Utbildningen i 

gymnasieskolan ska 

vara avgiftsfri. 

Eleverna ska utan 

kostnad ha tillgång till 

böcker och andra 

lärverktyg som behövs 

för en tidsenlig 

utbildning. 

 

Rektor  

15.4 Anordna prövning i gymnasieskolan SL 15 kap. 28 § 

GyF 8 kap. 25-26 §§ 

 

Verkställighet Rektor  

15.5 Beslut i fråga om stöd till resor och inackordering utöver gällande 

skolskjutsreglemente  

SL 15 kap 32 § Verkställighet. Avser 

boende, fördyrat 

uppehälle och resor till 

och från hemmet. 

 

Skolchef Allmän 

förvaltnings-

domstol 
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Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 

15.6 Fastställa daglig undervisningstid, förläggning av resterande 

lovdagar och studiedagar  

GyF 3 kap 1-3 §§ Anmälan. Samordning 

på grund av 

skolskjutsar samt 

beaktande av om det 

finns elever som 

påbörjar 

grundutbildning som 

är längre än 60 dagar 

enligt lagen om 

totalförsvarsplikt 

(1994:1809) 

 

Rektor Får ej överklagas 

15.7 Fastställa schema för gymnasieskola  

 

GyF 3 kap. 4 § Verkställighet. Rektor  

15.8 Beslut om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser 

och hur fördelning över läsåren ska göras 

 

GyF 4 kap. 12 § 2 st.  Rektor Får ej överklagas 

15.9 Modersmålsundervisning 

 

GyF 4 kap. 15 §  Rektor Får ej överklagas 

15.10 Beslut om utökat program 

 

GyF 4 kap. 23 §  Rektor Får ej överklagas 

15.11 Beslut om att en elev får gå om en kurs GyF 8 kap. 23 § Om en elev fått betyg 

på en gymnasiekurs 

innan eleven påbörjat 

sin gymnasie-

utbildning. Eleven och 

vårdnadshavare ska 

yttra sig. 

 

Rektor Får ej överklagas 

15.12 Beslut om att en elev får gå om en kurs GyF 9 kap. 1-3, 5 §§ Eleven, 

vårdnadshavare och 

berörda lärare ska få 

yttra sig. 

Rektor Får ej överklagas 

  



67 (75) 
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15.13 Beslut om individuellt anpassat program GyF 9 kap. 2, 5 §§ Eleven, 

vårdnadshavare och 

berörda lärare ska yttra 

sig 

Rektor Får ej överklagas 

15.14 Beslut i fråga om individuellt anpassat program, reducerat 

program, förlängd undervisning 

GyF 9 kap7 §  Rektor  

15.15 Beslut om ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter 

 

GyF 12 kap. 2 §  Rektor Får ej överklagas 

15.16 Beslut om befrielse från vissa undervisningspass eller från annat 

skolarbete 

 

GyF 12 kap. 2 §  Rektor Får ej överklagas 

15.17 Beslut att en elev inte ska anses ha avslutat utbildningen GyF 12 kap. 4 § 3 st. 

 

Synnerliga skäl Rektor Får ej överklagas 

16 Gymnasieskola – Nationella program     

16.1 Yttrande till annan kommun avseende mottagande av elev på 

nationellt program 

 

SL 16 kap 48 § Verkställighet Skolchef  

16.2 Bidrag till fristående huvudman med elev på nationellt program SL 16 kap 52-54 §§  Grundbelopp och 

tilläggsbelopp. Under 

löpande budgetår.  

 

Skolchef Allmän 

förvaltnings-

domstol 

17 Gymnasieskola – Introduktionsprogram     

17.1 Förlängning av preparandutbildning SL 17 kap 5 § Vid synnerliga skäl. 

Förlängning till högst 

två år. Anmälan. 

 

Rektor  

17.2 Beslut att introduktionsprogram i gymnasieskolan ska bedrivas i 

en omfattning som inte motsvarar heltidsstudier 

SL 17 kap 6 § På begäran av elev. 

Verkställighet. 

 

Rektor  

17.3 Beslut om plan för utbildning på introduktionsprogram SL 17 kap 7 § Anmälan 

 

Rektor  

 

Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 

17.4 Beslut om behörighet och mottagande av sökande  SL 17 kap 9-14 §§ Preparandutbildning, Rektor Skolväsendets 



68 (75) 

 

GyF 6 kap. 1-2 §§ programinriktad 

individuellt val eller 

yrkesintroduktion och 

individuellt alternativ. 

Anmälan.  
 

överklagande-

nämnd 

17.5 Beslut om rätt att fullfölja påbörjad utbildning i gymnasieskolan 

 

SL 17 kap. 15 § Verkställighet Rektor  

17.6 Beslut att inrätta programinriktat individuellt val som är inriktat 

mot yrkesprogrammet 

SL 17 kap 17 § Om kommunen 

anordnar 

yrkesprogram 

 

Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

17.7 Beslut att skolförlägga hela utbildningen på yrkesintroduktion GyF 6 kap. 5 § Anmälan 

 

Rektor  

17.8 Överenskommelse med landsting om anordnande av 

yrkesintroduktion och individuellt alternativ i gymnasieskolan  

 

SL 17 kap. 18 § Anmälan Rektor  

17.9 Mottagande av elev från annan kommun till utbildningar som 

utformats för en grupp elever 

SL 17 kap 19 § 2 st Programinriktat 

individuellt eller 

yrkesintroduktion för 

en grupp elever. 

Anmälan. 

 

Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

17.10 Mottagande av elev från annan kommun till utbildningar som inte 

utformats för en grupp elever 

SL 17 kap 21 § Anmälan. I 

preparandutbildning 

och yrkesintroduktion 

som inte utformats för 

en grupp elever samt 

individuellt alternativ 

och språkintroduktion 

 

Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

17.11 Beslut i fråga om interkommunala köp av utbildning 

 

SL 17 kap. 22-25 §§ Anmälan Skolchef  

 

Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 

17.12 Bidrag till fristående huvudman med elev i preparandutbildning SL 17 kap 31-34 §§ Grundbelopp och Förvaltningschef Allmän 



69 (75) 

 

tilläggsbelopp. Under 

löpande budgetår.  

 

förvaltnings-

domstol 

17.13 Bidrag till fristående huvudman med elev i programinriktat 

individuellt val 

SL 17 kap 35-36 §§ Grundbelopp och 

tilläggsbelopp. Under 

löpande budgetår.  

 

Förvaltningschef Allmän 

förvaltnings-

domstol 

17.14 Beslut om skolskjuts SL  I enlighet med 

fastställda riktlinjer. 

  

Skolchef  

17.15 Beslut om skolskjuts för elever som väljer annan skolenhet SL   Skolchef 

 

 

17.16 Bidrag till fristående huvudman med elev i fristående 

gymnasiesärskola 

SL  Grundbelopp och 

tilläggsbelopp. Under 

löpande budgetår 

 

Förvaltningschef  

17.17 Beslut att bevilja skolskjuts till elev i fristående skola SL  Om det kan ske utan 

organisatoriska eller 

ekonomiska 

svårigheter 

 

Skolchef  

18 Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan     

18.1 Prövning om sökandens tillhörighet i målgruppen. SL 18 kap. 5 och 6 §§ Hemkommunen 

ansvarar. Utredning 

föregår prövningen. 

 

Enhetschef för 

BBSS 

 

18.2 Yttrande till annan kommun avseende mottagande av elev i 

gymnasiesärskola i annan kommun 

 

SL  Pga särskilda skäl Skolchef  

18.3 Beslut om bidrag till enskilda huvudmän för gymnasieförskola Gyf 14 kap 1 § Under löpande 

budgetår. Grundbelopp 

och tilläggsbelopp 

 

 

 

Skolchef  

Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 
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19 Utbildning på program i gymnasiesärskolan     

19.1 Fastställa en plan för specialutformat program i gymnasiesärskolan 

 

SL 19 kap. 4 § Anmälan Rektor  

19.2 Beslut om skolskjuts för elev i gymnasiesärskola SL 19 kap. 20, 21 §§ 

SL 19 kap. 28, 20 §§ 
Anmälan Rektor Allmän 

förvaltnings-

domstol 

 

19.3 Fastställa daglig undervisningstid, förläggning av resterande 

lovdagar och studiedagar  

 

GyF 3 kap. 1-3 §§ Anmälan Rektor  

19.4 Besluta om avvikelse från gemensamt beslut om läsårets början 

och slut 

 

GyF 3 kap. 2 § Anmälan Rektor  

19.5 Fastställa schema för gymnasiesärskola GyF 3 kap. 4 § 

 

Verkställighet Rektor  

20 Kommunal vuxenutbildning     

20.1 Beslut i fråga om böcker och andra lärverktyg anskaffas av 

eleverna på egen bekostnad 

 

SL 20 kap. 7 §  Rektor  

20.2 Beslut i fråga om utbildningen för elev skall upphöra. SL 20 kap. 9 §  Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

20.3 Beslut i fråga om att på nytt bereda elev plats i utbildningen SL 20 kap. 9 §  Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

20.4 Beslut i fråga om mottagande av elev. SL 20 kap. 13-14 §§  Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

 

 

Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 
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20.5 Beslut om mottagande av elev. SL 20 kap. 19 och 22 §§  Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

20.6 Yttrande från hemkommunen till mottagande kommun om 

åtagande att svara för utbildningskostnader 

 

SL 20 kap. 19 §  Rektor  

20.7 Beslut om att på nytt bereda elev utbildning SL 20 kap. 9 §  Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

20.8 Beslut om återtagande om interkommunal ersättning SL 20 kap. 21 § 3 st.  Skolchef Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

20.9 Beslut om antagning till utbildning 

 

SL 20 kap. 23 §  Rektor  

20.10 Beslut om rätt till utbildning SL 29 kap. 2 §  Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

20.11 Beslut i fråga om att ansöka om nya kurser hos Skolverket VuxF 2 kap. 5 §  Rektor 

 

 

20.12 Beslut om vilka kurser som skall ges VuxF 2 kap. 10 § 

 

 Rektor  

21 Särskild utbildning för vuxna     

21.1 Beslut i fråga om mottagande och antagning SL 21 kap. 7 § Anmälan Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

21.2 Beslut i fråga om mottagande sökande från annan kommun SL 21 kap. 7 § Anmälan Rektor 

 

 

21.3 Yttrande från hemkommunen till mottagande kommun om 

åtaganden för utbildningskostnader 

SL 21 kap. 7 §  Rektor  

 

Nr Ärende Författning/Avtal Kommentar/Villkor Delegat Överklagande 
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21.4 Beslut i fråga om böcker och andra lärverktyg anskaffas av 

eleverna på egen bekostnad 

 

SL 21 kap. 6 §  Rektor  

21.5 Beslut i fråga om att utbildningen för elev skall upphöra SL 21 kap. 9 §  Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

21.6 Beslut om att på nytt bereda elev utbildning SL 21 kap. 9 §  Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

21.7 Beslut i fråga om att ansöka om nya kurser hos Skolverket VuxF 2 kap. 5 § 

 

 Rektor  

22 Utbildning i svenska för invandrare     

22.1 Beslut i fråga om mottagande av elev SL 22 kap. 15 §  Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

22.2 Beslut i fråga om att utbildning för elev skall upphöra SL 22 kap. 16 §  Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

22.3 Beslut om att på nytt bereda elev utbildning SL 22 kap. 17 §  Rektor Skolväsendets 

överklagande-

nämnd 

 

22.4 Beslut i fråga om böcker och andra lärverktyg anskaffas av 

eleverna på egen kostnad 

 

SL 22 kap. 5 §  Rektor  

22.5 Beslut i fråga om arbetsplatsförlagd undervisning 

 

VuxF 2 kap. 26 §  Rektor  
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23 Entreprenad och samverkan     

23.1 Teckna avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om 

entreprenad inom föreskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, 

grundsärskolan samt sådan pedagogisk verksamhet som avses i SL 

25 kap. 

 

SL 23 kap. 1-4 §§ Anmälan Skolchef i 

samråd med 

MAS-skol-

sköterska 

 

23.2 Teckna avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om 

entreprenad inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

 

SL 23 kap. 1-4 §§ Anmälan Rektor  

23.3 Beslut att överlämna den myndighetsutövning som hör till en 

lärares undervisningsuppgift då beslut fattats om att bedriva 

undervisning på entreprenad. 

 

SL 23 kap 6 § Anmälan Skolchef  

23.4 

 

Avtal med staten eller en enskild huvudman om att överta ansvar 

för medicinska insatser som anges i SL 2 kap. 25-28 §§ om 

elevhälsa. 

 

SL 23 kap 9 § Anmälan Verksamhetschef 

för elevhälsan 

 

24 Särskilda utbildningsformer     

24.1 Undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats SL 24 kap 17-22 §§ Avser elever som pga 

sjukdom eller liknande 

skäl under en längre 

tid inte kan delta i 

vanligt skolarbete. I 

samråd med läkare och 

med elevens eller 

vårdnadshavares 

samtycke 

Rektor  

24.2 Beslut om att medge fullgörande av skolplikten på annat sätt än 

som anges i skollagen 

SL 24 kap. 23 §  Rektor Allmän 

förvaltnings-

domstol 

 

24.3 Återkallelse av sådant medgivande SL 24 kap. 24 §  Rektor Allmän förvalt-

ningsdomstol 
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25 Annan pedagogisk verksamhet     

25.1 Beslut om rätt till bidrag för huvudman för pedagogisk omsorg 

som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem 

SL 25 kap. 10 §§ Avser familjedaghem, 

flerfamiljslösningar 

m.m. Anmälan. 

 

Förvaltnings-

chef 

Allmän 

förvaltnings-

domstol 

25.2 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av 

särskilt stöd i enskild verksamhet 

 

SL 25 kap. 13 §  Förvaltnings-

chef 

 

25.3 Beslut om rätt till bidrag för öppen fritidsverksamhet för enskild 

som godkänts som huvudman för fritidshem som erbjuds i stället 

för förskola eller fritidshem 

SL 25 kap. 15 § Anmälan 

 

 

 

Förvaltnings-

chef 

Allmän 

förvaltnings-

domstol 

25.4 Beslut om rätt till bidrag för öppen förskola, öppen 

fritidsverksamhet eller omsorg under tid då förskola eller 

fritidshem inte erbjuds 

 

SL 25 kap. 16 § Anmälan Förvaltnings-

chef 

 

26 Tillsyn och kvalitetsgranskning     

26.1 Beslut om föreläggande för den som är uppgiftsskyldig att lämna 

upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material 

som behövs för tillsyn 

 

SL 26 kap. 7-8 §§ Anmälan Skolchef Allmän 

förvaltnings-

domstol 

26.2 Beslut om föreläggande för en huvudman att fullgöra sina 

skyldigheter om verksamheten inte uppfyller de villkor som gäller 

för godkännande eller beslutet om rätt till bidrag 

SL 26 kap. 10 §  Anmälan. 

Föreläggandet ska 

ange de åtgärder som 

är nödvändiga för att 

avhjälpa bristerna. 

 

Skolchef Allmän  

förvaltnings-

domstol 

26.3 Tilldela en huvudman en anmärkning vid mindre allvarliga 

överträdelser av vad som gäller för verksamheten 

 

SL 26 kap. 11 § Anmälan Skolchef  
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26.4 Beslut att avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa, den vars 

verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse, eller det i övrigt 

finns särskilda skäl mot ett ingripande 

SL 26 kap. 12 § Anmälan. Om 

överträdelsen är ringa, 

verksamhetsansvarig 

vidtagit nödvändig 

rättelse eller det i 

övrigt finns särskilda 

skäl. 

 

Skolchef  

26.5 Återkallelse av godkännande eller beslut om rätt till bidrag SL 26 kap. 13 §  Förvaltnings-

chef 

Allmän 

förvaltnings-

domstol 

 

26.6 Beslut om tillfälligt verksamhetsförbud SL 26 kap. 18 §  Förvaltnings-

chef 

Allmän 

förvaltnings-

domstol 

 

26.7 Vitesföreläggande inom ramen för tillsynen SL 26 kap. 27 §  Förvaltnings-

chef 

Allmän 

förvaltnings-

domstol 

 

26.8 Beslut om att hos domstol ansöka om utdömande av vite Lagen om viten 6 §  Förvaltnings-

chef 

 

 

      

 


