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Nämnden för arbete, kompetens och välfärd 

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 

Inledning 
Delegationsordningen förtecknar vilka 
ärenden som nämnden har delegerat 
beslutanderätt åt utskott, enskild ledamot 
eller tjänsteman. Om ärendetyp inte finns 
med i förteckningen är nämnden 
beslutsfattare. Rätten att fatta beslut enligt 
delegationsordningen omfattar såväl bifall 
som avslag om inte annat är angivet. 

Beslutets rättsverkan 
Beslut som är fattade med stöd av 
delegation har samma rättsverkan som om 
det fattats av nämnden. Nämnden kan 
aldrig ändra ett beslut fattat av delegat. 
Däremot kan nämnden välja att föregripa 
ett beslut samt frånta delegat 
beslutanderätt. 

Ett beslut kan däremot överklagas genom 
förvaltningsbesvär (vid individärenden och 
myndighetsutövning mot enskild) samt 
genom laglighetsprövning vid beslut av 
allmän karaktär. 

Jäv eller förfall 
Vid jäv eller förfall för delegat som är 
anställd, träder i första hand delegatens 
närmaste chef in och i andra hand närmast 
överordnad chef. 

Beslut som inte får delegeras av 
nämnden 
Enligt kommunallagens 6 kapitel 38 § får 
följande typer av beslut inte delegeras 

1. Ärenden som avser verksamhetens
mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet

2. Framställningar eller yttranden till
fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut i nämnden i
dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats

3. Ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskilda,

om de är av principiell beskaffenhet 
eller av annars större vikt 

4. Ärenden som väckts genom
medborgarförslag och som
överlåtits till nämnden, och

5. Vissa ärenden som anges i särskilda
föreskrifter (ex SoL, SL)

Vid tveksamhet hos delegat 
Rätt att besluta på delegation innebär inte 
att delegaten är skyldig att besluta. Om 
delegaten anser att ärendet är svårbedömt 
eller av annan orsak inte kan besluta, kan 
ärendet föras upp till socialnämnden för 
beslut. Om ärendet är av principiell art ska 
delegaten lyfta ärendet till nämnd. 

Anmälan av beslut 
Delegationsbeslut ska enligt 
kommunallagen anmälas till socialnämnden 
och detta vid nästkommande sammanträde. 
Detta görs på något av följande sätt 
X=utdrag ur verksamhetssystem över 
beslut fattade under perioden.  
P=Kopia på beslutets sätts i 
delegationspärm som hålls tillgänglig för 
nämnden. Gäller även ordförandebeslut. 
U=Utskottets protokoll sätts i pärm som 
hålls tillgänglig för nämnden. 

Brådskande ärenden 
Enligt 6 kap 39 § kommunallagen får en 
nämnd uppdra åt ordföranden att besluta å 
nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. Sådana beslut (s.k. 
ordförandebeslut) ska anmälas vid 
nämndens nästkommande sammanträde. 
Nämnden kan även besluta att förordnade 
ledamöter, vilka ska vara namngivna, kan 
fatta beslut i nämndens ställe.  
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Vidaredelegation 
Kommunallagens 7 kap 6 § medger viss 
vidaredelegation där förvaltningschef kan 
vidaredelegera beslutsfattandet till annan 
tjänsteman. Dessa beslut ska anmälas till 
förvaltningschef och nämnden ska alltid 
vara informerade om vem eller vilka som 
fattar beslut i förvaltningschefens ställe
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1. Barn- och ungdom 
 

Barn och ungdom 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 1  
Beslut om att göra 
skyddsbedömning och 
inleda utredning  
 

11 kap. 1 § 
SoL 
11 kap. 1 a § 
SoL 
11 kap. 2 § 
SoL 
 

Socialsekreterare  

Skyddsbedömning 
ska genomföras och 
dokumenteras 
omedelbart om 
anmälan rör barn. I 
11 kap. 2 § SoL 
framgår hur 
utredning som rör 
barn ska genomföras. 
Beslut om att inleda 
utredning ska göras 
inom 14 dagar om 
anmälan rör barn 
 

X 

§ 2  
Beslut om att utredning 
inte ska inledas  
 

11 kap. 1 § 
SoL 
11 kap. 1 a § 
SoL 
 

Socialsekreterare i 
mottagningsteam 
 

Beslut att inte inleda 
utredning ska göras 
inom 14 dagar om 
anmälan rör barn 

X 

§ 3  
Inledd utredning ska 
avslutas utan att 
föranleda åtgärd 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare   

§ 4  
Förlängning av 
utredningstid i ärenden 
som rör barn  och unga 
 

11 kap. 2 § 
SoL 
 
 
 
 
 

 
 
Enhetschef 
 
 
 
 
 

Förlängningsbeslutet 
ska vara 
tidsbegränsad till en 
(1) månad. Ev. 
ytterligare 
förlängning beslutas 
av utskott 
 
 

X 

§ 5  
Beslut om uppföljning av 
ett barns situation efter 
avslutad utredning 
 

11 kap. 4 a § 
SoL 
 

Enhetschef  
 

 
Uppföljningen ska 
avslutas senast 2 
månader efter att 
utredningen avslutats 
(11 kap. 4 c § SoL) 
 

X 

§ 6  
Beslut om uppföljning av 
ett barns situation efter 
avslutad placering 
 

11 kap. 4 b § 
SoL Enhetschef   

Uppföljningen ska 
avslutas senast 2 
månader efter att 
placeringen avslutats 
(11 kap. 4 c § SoL) 
 

X 

§ 7  Beslut om bistånd i form 
av kontaktperson/-familj 4 kap. 1 § SoL 1:e 

Socialsekreterare (Se 3 kap. 6 b § SoL) X 
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Barn och ungdom 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

  

§ 8  
Beslut om upphörande av 
kontaktperson/-familj 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   X 

§ 9  

Beslut om förordnande 
och entledigande 
-  av kontaktperson 
-  av kontaktfamilj 
 

 
 
Socialsekreterare  
Socialsekreterare 

 X 

§ 10  

Beslut om 
öppenvårdsinsats 
 
Extern öppenvård 

4 kap. 1 § SoL 
Socialsekreterare  
 
Enhetschef 

(Se 3 kap. 6 a § SoL) X 

§ 11  Beslut om 
ungdomslägenhet 4 kap 1 § SoL Enhetschef  X 

§ 12  

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

6 kap. 6 § SoL Utskottet 

Ett beslut om att 
bereda en underårig 
vård i ett visst 
familjehem är att be-
trakta som ett 
medgivande enligt 
6 kap. 6 §. Utredning 
av familjehemmet 
skall alltid ske. 
Särskilt medgivande 
krävs endast för 
privatplacering 

U 

§ 13  

Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om för-
hållanden betr. 
förvaltningen av 
underårigs egendom 
 

5 kap. 3 § SoF Socialsekreterare  
  P 

§ 14  

Framställan till domstol 
om behov av målsägande-
biträde för underårig 
 

5 kap. 2 § SoF Socialsekreterare  
  P 

§ 15  
Beslut om särskilt 
kvalificerad 
kontaktperson 

4 kap. 1 § SoL 
 

Enhetschef 
  X 

§ 16  
Beslut om att upprätta 
vårdplan 
 

11 kap. 3 § 
SoL  5 kap. 1 a 
§ SoF 
 

Socialsekreterare 
  X 

§ 17  

Beslut om att utse särskilt 
utsedd socialsekreterare 
till placerat barn 
 

6 kap. 7 c § 
SoL 
 

1:e 
socialsekreterare 
 

 X 
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Barn och ungdom 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 18  

Beslut att erbjuda 
medling med anledning av 
brott som begåtts av 
person under 21 år 
 

5 kap. 1 c § 
SoL 

Socialsekreterare 
  X 

§ 19  

Underrättelse till 
åklagare om det kan 
antas att åtgärd krävs enl. 
30 b § LUL eller 32 kap. 4 
§ BrB 
 

12 kap. 8 § 
SoL Socialsekreterare  P 

§ 20  

Beslut om framställan om 
överflyttning av ärende 
till annan kommun 
 

2a kap. 10, 
11 §§ SoL Enhetschef  X 

§ 21  

Beslut i fråga om 
mottagande av ärende 
från annan kommun 
 

2a kap. 10, 
11 §§ SoL Enhetschef Efter samråd med 

Verksamhetschef X 

§ 22  

Övervägande om vård i 
annat hem än det egna 
fortfarande behövs 
 

6 kap. 8 § SoL 
 Utskott 

Övervägande är inte 
ett beslut. 
Bestämmelsen 
innebär att nämnden 
minst en gång var 6:e 
månad är skyldig att 
överväga om vård 
enligt 
socialtjänstlagen 
fortfarande behövs. 
Den är tillämplig vid 
både SoL-placeringar 
och privata 
placeringar.  
 

U 

§ 23  

Beslut om tillfällig 
placering i jourhem och 
vid tillfällig placering på 
institution 
 

4 kap. 1 § SoL 
 
Enhetschef 
 

Jourhem: max 4 
månader 
Institution: max 6 
månader 

X 

§ 24  
Förlängning av 
jourplacering med hänsyn 
till särskilda skäl 

6 kap 6 § 4st 
SoL Utskott   

§ 25  

Beslut om bistånd åt barn 
och ungdom i form av 
stadigvarande placering i 
familjehem 
 

4 kap. 1 § SoL 

Utskott 
 

- Familjehems-
utredning ska 
biläggas som 
underlag 
- Beakta 6 kap 6 § 
SoL 

U 
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Barn och ungdom 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 26  

 
Vid fortsatt plac. över 18 
år 
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef  X 

§ 27  

Beslut om bistånd åt barn 
och ungdom i form av 
placering i hem för vård 
eller boende; HVB 
 

4 kap. 1 § SoL Utskott Kan avse fortsatt 
placering U 

§ 28  

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

4 kap. 1 § SoL 1:e 
socialsekreterare   X 

§ 29  

Beslut om att väcka talan 
i domstol om 
överflyttning av vårdnad 
rörande barn som rotats i 
enskilt hem eller 
familjehem 
 

6 kap. 8 § FB SN Beslutet kan inte 
delegeras - 

§ 30  

Beslut om att väcka talan 
i domstol om 
överflyttning av vårdnad 
då en eller båda 
föräldrarna är 
förhindrade att utöva 
vårdnaden 
 
 
Beslut om att hos 
tingsrätt ansöka om 
interimistiskt beslut om 
vårdnad då en eller båda 
föräldrarna är 
förhindrade att utöva 
vårdnaden. 
 

6 kap. 8a § FB 
 
 
 
6 kap 20 § FB 

 
 
SN 
 
 
 
Nämndens 
förordnade 
ledamöter 

 - 

§ 31  

Beslut om att väcka talan 
i domstol om 
överflyttning av vårdnad 
då en eller båda 
föräldrarna är döda 
 

6 kap. 9 § FB SN Beslutet kan inte 
delegeras - 

§ 32  
Beslut om att väcka talan 
i domstol om 
överflyttning av vårdnad 

6 kap. 10 § FB 
 

SN 
 

Beslutet kan inte 
delegeras 
 

- 
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Barn och ungdom 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

från särskild förordnad 
vårdnadshavare 
 
 
 
 
 
 

§ 33  

Beslut om att väcka talan 
i domstol om ändring av 
vårdnad  
 

6 kap. 7 § FB 
 

SN 
 

Beslutet kan inte 
delegeras. 6 kap. 7 § 
FB tillsammans med 
5 kap. 2 § SoF 
innebär att SN kan 
väcka talan om 
vårdnad och 
umgänge om någon 
åtgärd behöver vidtas 
 

- 

§ 34  

 
Beslut om att väcka talan 
i domstol om ändring av 
umgänge 

 
6 kap. 15 a § 1 
st FB 
 

SN 

Beslutet kan inte 
delegeras. 6 kap. 15 a 
§ 1 st FB tillsammans 
med 5 kap. 2 § SoF 
innebär att SN kan 
väcka talan om 
vårdnad och 
umgänge om någon 
åtgärd behöver vidtas 

- 

§ 35  

Beslut om att åtgärd får 
vidtas om barnet står 
under vårdnad av båda 
vårdnadshavarnas och 
den ena inte samtycker 
angående 1. psykiatrisk/ 
psykologisk utredning 
eller behandling 2. 
öppenvårdsinsats enl SoL 
3. kontaktperson/familj 4. 
insats enligt 9 § 4,5 eller 6 
LSS 

6 kap. 13a § FB Utskott 
Beslutet kan 
överklagas till förv 
domstol 

U 

§ 36  

Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
barn och ungdom under 
20 år. 
 

6 § 1 st. LVU 
 
 
 
 
6 § 2 st LVU 

 
Utskott 
 
 
Ordförande, vice 
ordförande samt 

Ordförandebeslut 
anmäls på 
nästkommande 
nämndssammanträde 

U 
 
 
 
 
P 
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Barn och ungdom 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

Kompletterande 
beslutanderätt 

av Nämnden 
utsedd ledamot 

§ 37

Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätt om vård 
enligt LVU, även 
återtagande av ansökan 

4 § LVU Utskott 

Ansökan till 
förvaltningsrätten 
avser vård enligt 2 
och 3 §§ LVU. 

U 

§ 38

Beslut om begäran hos 
Förvaltningsrätt om 
förlängd tid för ansökan 
om vård  

8 § LVU Enhetschef X 

§ 39

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

Kompletterande 
beslutanderätt 

11 § 1 st. LVU 

11 § 3 st LVU 

Utskott 

Ordförande, vice 
ordförande samt 
av Nämnden 
utsedd ledamot 

Anmäls på 
nästkommande 
nämndssammanträde 

U 

P 

§ 40

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

Kompletterande 
beslutanderätt 

11 § 2 st. LVU 

11 § 3 st LVU 

Utskott 

Ordförande, vice 
ordförande samt 
av Nämnden 
utsedd ledamot 

Anmäls på 
nästkommande 
nämndssammanträde 

U 

P 

§ 41

Övervägande om vård 
med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs 13 § 1 st. LVU Utskott 

Övervägande är inte 
ett beslut. 
Bestämmelsen 
innebär att nämnden 
minst en gång var 6:e 
månad är skyldig att 
överväga om vård 
enligt LVU 
fortfarande behövs.  
Hur socialnämnden 
ska följa vården 
regleras i 13 a § LVU 

U 

§ 42

Prövning av om vård med 
stöd av 3 § LVU ska 
upphöra 13 § 2 st LVU Utskott Så kallad omprövning U 
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Barn och ungdom 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 43  

Särskilt övervägande om 
skäl finns att ansöka om 
överflyttning av vårdnad 
enligt 8 kap 8 § FB. 

13 § 3 st LVU Utskott 

Den s.k. 3-årsregeln, 
när den unge varit 
placerad i samma 
fam.hem under tre 
år. 

U 

§ 44  

Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 
6 § LVU skall upphöra 
 
Kompletterande 
beslutanderätt 
 

9 § 3 st LVU 
 
 
 

Utskott 
 
 
 
Ordf., vice ordf. 
eller annan 
ledamot som 
nämnden 
förordnat att fatta 
beslut om 
omedelbart 
omhändertagande 
 

Ordförandebeslut 
redovisas till nästa 
nämnd. 

U 
 
 
 
 
 
 
 
P 

§ 45  

Beslut om hur rätt till 
umgänge med den unge 
ska utövas  
 
-  när överenskommelse 
inte kan nås med 
föräldern eller 
vårdnadshavaren 
 
-  när överenskommelse 
inte kan nås med 
föräldern eller 
vårdnadshavaren och när 
utskottets beslut inte kan 
avvaktas 
 

 
 
 
 
14 § 2 st. LVU 
 
 
 
6 kap 36 § KL 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nämnd 
 
 
 
Ordförande eller 
särskilt förordnad 
ledamot. 

Beslutet kan 
överklagas 
Beslutet ska 
övervägas var 3:e 
månad 
 
 
 
 
 

 
 
 
U 
 
 
 
 
P 

§ 46  

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

- Vid brådskande 
fall där nämndens 
avgörande inte 
kan avvaktas. 

14 § 2 st. LVU 
 
 
 
 
 
6 kap 36 § KL 

Nämnd 
 
 
 
 
 
 
- Nämndens 
ordförande el. 
särskilt förordnad 
ledamot 

Ny praxis då HFD 
beslutat att detta 
beslut inte får 
delegeras till utskott. 
Vid brådskande, 
ordförande eller 
särskilt förordnad 
ledamot. 
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Barn och ungdom 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 47  

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

14 § 3 st. LVU Nivå i 
ursprungsbeslut 

Beslutet ska 
övervägas var 3:e 
månad 
 

U 

§ 48  

Beslut avseende 
hemlighållande av 
underårigs vistelseort 
gentemot föräldrarna 
 

26 kap 2 § 
OSL Verksamhetschef  X 

§ 49  

Beslut om att vården 
enligt 2 §, 3 § LVU ska 
upphöra 
 

21 § LVU Utskott  U 

§ 50  

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

22 § 1 st. LVU Utskott Ska prövas var 6:e 
månad U 

§ 51  

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

22 § 3 st. LVU Utskott Ska prövas var 6:e 
månad U 

§ 52  

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

22 § 3 st. LVU 
 Utskott  

 U 

§ 53  

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

31 § LVU Utskott  U 

§ 54  

Ansökan hos 
förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 
 

24 § LVU 
 Utskott Ansökan underställs 

förvaltningsrätten U 

§ 55  
Övervägande om 
flyttningsförbud 
fortfarande behövs. 

26 § 1 st. LVU Utskott 
Övervägande ska ske 
var 3:e månad  
 

U 



12(65) 

Nämnden för arbete, kompetens och välfärd 

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 

Barn och ungdom 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 56
Beslut om att 
flyttningsförbud skall 
upphöra 

26 § 2 st. LVU Utskott U 

§ 57

Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

Kompletterande 
beslutanderätt 

27 § 1 st. LVU 

Utskott 

Ordförande, vice 
ordförande samt 
av Nämnden 
utsedd ledamot 

Beslutet skall 
underställas 
förvaltningsrätten 
enl. 28 § LVU 

U 

P 

§ 58

 Beslut om att tillfälligt 
flyttningsförbud enligt 27 
§ 1 st LVU ska upphöra 30 § 2 st LVU Utskott U 

§ 59

Beslut om 
läkarundersökning, att 
utse läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

32 § LVU Enhetschef X 

§ 60

Beslut att begära 
polishandräckning för att 
genomföra 
läkarundersökning 

43 § 1 st 1 p. 
LVU 

Nämnd eller 
nämndens ordf. 
och nämndens 
vice ordf. 

OBS! 
beslutanderätten kan 
inte delegeras till 
annan ledamot 

- 

P 

§ 61

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

43 § 1 st 2 p. 
LVU 

Nämndens ordf., 
nämndens vice 
ordf. annan 
ledamot eller 
tjänsteman som 
nämnden 
förordnat 

P 

§ 62

Beslut om ekonomiskt 
bistånd till barn och 
ungdom i samband med 
placering i familjehem 
eller i hem för vård eller 
boende  
- enligt kommunens
riktlinjer 
- utöver kommunens
riktlinjer

4 kap. 1 § SoL 

Socialsekreterare 

Utskott 

X 

p 
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Nämnden för arbete, kompetens och välfärd  

 

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 
 

Barn och ungdom 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 63  

Beslut om ersättning till 
familjehem, 
kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner (arvode 
och 
omkostnadsersättning) 
 

- Belopp upp till 
SKR’s 
rekommendation 
för innevarande 
år  
 
 

- Belopp över 
SKR’s 
rekommendation, 
för innevarande 
år, upp till 0,5 
prisbasbelopp 

 
- Därutöver  

 

 
 
 
 
 
 
Socialsekreterare 
 
 
 
 
 
Enhetschef 
 
 
 
 
 
Utskott 

 
 
 
 
 
 
 
Samråd med 
verksamhetschef 

 
 
 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U 

§ 64  

Beslut om ersättning till 
särskild förordnad 
vårdnadshavare 

 

6 kap 11 § SoL Socialsekreterare  P 

§ 65  
Beslut om ersättning för 
förlorad arbetsinkomst 
till familjehem 

 

 
Utskott  
I avvaktan på 
beslut i Utskott –
Enhetschef 
 
 

 
P 
 
U 

§ 66  

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

8 kap. 1 § 2 st. 
SoL, 6 kap. 2 § 
SoF 

Socialsekreterare 
  X 

§ 67  

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

16 kap. 18 § 
SFB 

SN 
 

Ej delegeringsbart 
enligt 10 kap 5 § SoL - 

§ 68  Underrättelse till 
försäkringskassan om att 

18 kap. 19 § 
SFB 

SN 
 

Ej delegeringsbart 
enligt 10 kap 5 § SoL - 
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Nämnden för arbete, kompetens och välfärd 

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 

Barn och ungdom 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

barn med underhållsstöd 
placerats i familjehem 
eller HVB-hem respektive 
återflyttat till förälder 

§ 69

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 X 

§ 70
Yttrande till 
åklagarmyndigheten 11 § LuL Socialsekreterare X 

§ 71

Yttrande till åklagare 
med anledning av 
eventuell utredning samt 
begäran till polis/åklagare 
om utredning beträffande 
den som är under 15 år 

31 § LuL 
33 § LuL Enhetschef 

Den unges 
vårdnadshavare ska 
underrättas 

X 

§ 72
Begäran hos åklagare om 
förande av bevistalan 38 § LuL Socialsekreterare P 

§ 73 Anmälan om behov av 
offentligt biträde 

3 § Lagen om 
offentligt 
biträde 

Socialsekreterare P 

§ 74

Yttrande till 
passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares 
medgivande 

3 § 2st Pass-
förordningen Enhetschef P 

§ 75

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

10 kap. 2 § 
SoL Verksamhetschef Extern ex advokat P 

§ 76
Utseende av ombud att 
föra nämndens talan 10 kap. 2 § 

SoL Enhetschef Ska dokumenteras P 

§ 77

Överklagande och 
yrkande om inhibition 
när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och/eller 
avgivande av yttrande i 
SoL-, LVU-,  LVM- och 

40-43, 48 §§ 
FL

Nivå i 
ursprungsbeslut X 
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Nämnden för arbete, kompetens och välfärd 

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 

Barn och ungdom 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

LSS ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats 
av 
Socialsekreterare/utskott/
nämnd 

§ 78

Överklagande till 
förvaltningsrätt när IVO 
ändrat nämndens beslut 
avseende överflyttning av 
ärende till kommunen/till 
annan kommun 

2 a kap. 11 § 
SoL Utskott U 

§ 79
Beslut huruvida 
omprövning ska ske 38-39 § FL Socialsekreterare X 

§ 80

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

45 §  FL Socialsekreterare X 

§ 81 Avvisande av ombud och 
biträde 14 § FL 

Den som har att 
besluta i ärendet P 

§ 82

Yttrande till allmän 
domstol i brottmål 
avseende unga 
lagöverträdare 

32 kap. 1-5 §§  
BrB 
10-11 §§ LUL

Socialsekreterare X 

§ 83

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

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

Enhetschef P 

§ 84 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

6 kap. 9 § 
smittskydds-
lagen 

Enhetschef 
P 

§ 85

Anmäla till 
smittskyddsläkare när 
smittad inte följer 
förhållningsregler 

6 kap. 12 § 
smitt-
skyddslagen 

Enhetschef 
P 

§ 86

Beslut om att ersätta 
enskild person för 
egendomsskada vid 
verkställighet av 
myndighetsutövning som 

3 kap. 2 § 
skade-
ståndslagen 

Enhetschef Utöver 5.000 kronor 
verksamhetschef P 
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Nämnden för arbete, kompetens och välfärd  

 

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 
 

Barn och ungdom 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

förorsakats av personal 
upp till ett belopp av 
5.000 kr 
 

§ 87  

Yttrande till 
tillsynsmyndighet 
 
 
Vid ärenden som avser ej 
verkställda beslut - IVO 

13 kap. 5 § 
SoL 

Förvaltningschef 
 
 
Enhetschef 

Tillsynsmyndighet är 
IVO (Inspektionen 
för vård och omsorg), 
JO och JK. Yttrande 
av principiell 
betydelse beslutas av 
nämnd. 
 

P 

§ 88  

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

12 kap. 10 § 
SoL 
10 kap. 2 § 
OSL 10 kap. 
18 a-23 §§ 
OSL 
 

Enhetschef 
  P 

§ 89  

Beslut om utlämnande av 
allmän handling till 
enskild 
 
 
 
till 
- enskild med personakt 
 
 
 
- annan myndighet på 
begäran   
 
- uppställande av 
förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild 
 

2 kap. 14 § TF,  
6 kap. 4 § OSL  
 
 
 
 
12 kap. 1-3 § 
OSL 
 
 
6 kap. 5 § OSL 
 
 
10 kap. 2, 4 §§ 
OSL 
 

Socialsekreterare 
 
 
 
 
Socialsekreterare 
efter samråd med 
enhetschef 
 
Socialsekreterare 
 
 
Verksamhetschef 

Om avslutat ärende 
där Socialsekreterare 
ej längre finns i 
organisationen utser 
enhetschef 
tjänsteman att 
besluta om 
utlämnande. 

P 

§ 90  

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

12 kap. 6 § 
SoL Verksamhetschef  P 

§ 91  Anonymitetsprövning vid 
anmälan 

25 kap 7 § 
OSL och 
26 kap 5 § 
OSL 
 

Verksamhetschef  P 
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Nämnden för arbete, kompetens och välfärd 

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 

Barn och ungdom 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 92
Polisanmälan om brott 
som hindrar nämndens 
verksamhet 

12 kap 10 § 
SoL Enhetschef 

Av 10 kap 2 § OSL 
framgår att Nämnden 
utan hinder av 
sekretess kan 
polisanmäla brott 
som hindrar 
Nämndens 
verksamhet 

P 

§ 93

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

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare 

Vuxen, Barn och 
Ungdom, Familjerätt, 
LSS, Äldreomsorg X 

§ 94

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

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare 

Vuxen, Barn och 
Ungdom, Familjerätt, 
LSS, Äldreomsorg X 

§ 95

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

11 kap 16 § 2st 
FB Socialsekreterare 

Vuxen, Barn och 
Ungdom, Familjerätt, 
LSS, Äldreomsorg X 

§ 96

Beslut om att förbjuda 
eller begränsa 
möjligheterna för en 
person att i hemmet ta 
emot andras barn. 

5 kap 2 § SoL SN Beslutet kan inte 
delegeras - 

§ 97

Anmälan till IVO om 
allvarliga 
missförhållanden eller 
risk för allvarliga 
missförhållanden samt 
inleda utredning enligt 
Lex Sarah. 

14 kap 6-7 § 
SoL 
Lex Sarah SAS 

Rapport till SN 

P 

§ 98
Beslut om ansökan om 
god man för  
ensamkommande barn 

3 § God man 
för 
ensamkomman
de barn 

Socialsekreterare X 

§ 99
Beslut om huruvida 
Socialsekreterare är att 
anses vara jäv 

6 kap 30 § KL Närmsta chef 
Grunderna för jäv 
beskrivs i 6 kap 28-32 
§§ KL

P 
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Nämnden för arbete, kompetens och välfärd 

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 

2. Familjerätt
Familjerätt 

Nr Ärende Lagrum Delegat   Anmärkning Anmälan 
§ 100 Beslut om att inleda 

utredning  
11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

X 

§ 101 Beslut om att inleda och 
genomföra utredning om 
fastställande av faderskap 
när faderskapspresumtion ej 
föreligger eller när dom eller 
bekräftelse finns och 
faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap. 1, 4 §§ 
FB 

Socialsekreterare 

X 

§ 102 Godkännande av 
faderskapsbekräftelse 

1 kap. 4 § 1 st. 
FB  
2 kap. 5 § FB 

Socialsekreterare 
X 

§ 103 Godkännande av 
faderskapsbekräftelse/föräldr
askapsbekräftelse vid 
insemination 

1 kap. 9 § FB Socialsekreterare 

X 

§ 104 Beslut om att lägga ner 
påbörjad 
faderskapsutredning 

2 kap. 7 § FB SN 

- 

§ 105 Beslut om att återuppta 
nedlagd utredning 

2 kap. 1 § FB Enhetschef 
X 

§ 106 Beslut om att inleda 
utredning om någon annan 
man än den som är gift med 
barnets moder kan vara far 
till barnet 

2 kap. 9 § 1 st. 
FB 

Socialsekreterare 

X 

§ 107 Beslut att lägga ner eller att 
inte inleda 
faderskapsutredning vid 
ifrågasatt faderskaps-
presumtion 

2 kap. 9 § FB SN Beslutet kan inte 
delegeras.  
Beslutet kan 
överklagas till 
länsstyrelsen 

- 

§ 108 Beslut om initiativ till 
rättsgenetisk undersökning 

2 kap. 6 § FB Socialsekreterare 
X 
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Nämnden för arbete, kompetens och välfärd 

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 

Familjerätt 
Nr Ärende Lagrum Delegat   Anmärkning Anmälan 

§ 109 Beslut att väcka, föra talan 
och inge faderskapsutredning 
till rätten i mål om faderskap 

3 kap. 5 § 2 st.,  
6 § 2 st. och 8 §  
FB 

Socialsekreterare Samråd med 
Enhetschef X 

§ 110 Beslut att godkänna 
föräldrars avtal om vårdnad, 
boende och umgänge 

6 kap. 6 § 1 st., 
14 a § 2 st., 
15 a § 3 st. FB 

Socialsekreterare 

X 

§ 111 Beslut att ej godkänna 
föräldrars avtal om vårdnad 
boende och umgänge 

6 kap. 6 § 1 st., 
14 a § 2 st., 15 a  
§ 3 st. § FB

Enhetschef Beslutet kan ej 
överklagas X 

§ 112 Beslut att utse utredare i 
vårdnads- och 
umgängesärenden 

6 kap. 19 § FB Enhetschef 

X 

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

6 kap. 20 § FB Socialsekreterare 

X 

§ 114 Lämnande av upplysningar 
till tingsrätt i vårdnads-, 
boende- och umgängesmål 

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare 

X 

§ 115 Godkänna avtal om att 
underhållsbidrag ska betalas 
för längre perioder än tre 
månader  

7 kap. 7 § 2 st. 
FB 

Socialsekreterare 

X 

§ 116 Beslut om att väcka talan i 
domstol om en förälders 
umgänge med sitt barn eller 
mellan barnet och någon 
annan än föräldern (ex mor- 
eller farförälder).  

6 kap. 15a § FB SN Beslutet kan inte 
delegeras.  6 kap. 
15 a § FB 
tillsammans med 
5 kap. 2 § SoF 
innebär att SN 
kan väcka talan i 
fråga om 
umgänge 

- 

§ 117 Beslut om samtycke till 
fortsatt adoptionsförfarande 

6 kap. 14 § SoL Socialsekreterare 
X 

§ 118 Medgivande att ta emot ett 
barn för adoption 

6 kap. 12 § SoL Utskott U 
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Nämnden för arbete, kompetens och välfärd  

 

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 
 

Familjerätt 
Nr Ärende Lagrum Delegat    Anmärkning Anmälan 

§ 119  Återkallelse av medgivande 
att ta emot adoptivbarn 
 

6 kap. 13 § SoL Utskott  
U 

§ 120  Vägran att samtycka till att 
adoptionsförfarande får 
fortsätta   
 

6 kap. 14 § SoL  Utskott  

U 

§ 121  Yttrande till domstol vid 
adoption (nationell) och 
närståendeadoption 
 

4 kap 10 § FB Nämnd Beslutet kan inte 
delegeras om det 
går den sökande 
emot. 

- 

§ 122  Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om för-
hållanden betr. förvaltningen 
av underårigs egendom 
 

5 kap. 3 § SoF Socialsekreterare  
 

 

X 

§ 123  Yttrande enligt Namnlagen 45 - 46 §§ 
Namnlagen 
 

Enhetschef  
P 

§ 124  Yttrande beträffande 
äktenskapsdispens 
 

15 kap 1 § ÄktB Enhetschef  
P 

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

10 kap. 2 § SoL Verksamhetschef Extern ex 
advokat 

P 

§ 126  Utseende av ombud att föra 
nämndens talan 
 

10 kap. 2 § SoL 
Enhetschef Ska 

dokumenteras P 

§ 127  Överklagande och yrkande 
om inhibition när 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och/eller 
avgivande av yttrande i SoL-, 
LVU-,  LVM- och LSS 
ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 
Socialsekreterare/utskott/näm
nd 
 

40-43,48 §§ FL Nivå i 
ursprungsbeslut 

 

P/U 
 



21(65) 

 
Nämnden för arbete, kompetens och välfärd  

 

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 
 

Familjerätt 
Nr Ärende Lagrum Delegat    Anmärkning Anmälan 

§ 128  Överklagande till 
förvaltningsrätt när IVO 
ändrat nämndens beslut 
avseende överflyttning av 
ärende till kommunen/till 
annan kommun 
 

2 a kap. 11 § 
SoL 

Utskott  

U 

§ 129  Beslut huruvida omprövning 
ska ske 

38-39 §§ FL Socialsekreterare 
 

 X 

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

45 § FL Socialsekreterare  

X 

§ 131  Avvisande av ombud och 
biträde 

14 § FL Den som har att 
besluta i ärendet 
 

 
 P 

§ 132  Yttrande till allmän domstol i 
brottmål 

12 kap. 10 § 
SoL, 10 kap. 23§ 
OSL 
 

Verksamhetschef  
 

Avser vuxen, kan 
delegeras P 

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

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

Enhetschef 
 

 

P 

§ 134  Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

6 kap. 9 § 
smittskydds-
lagen 

Enhetschef 
 
 

 
P 

§ 135  Anmäla till smittskyddsläkare 
när smittad inte följer 
förhållningsregler 

6 kap. 12 § 
smitt-
skyddslagen 

Enhetschef 
 
 

 
P 

§ 136  Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada 
vid verkställighet av 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp 
till ett belopp av 5.000 kr 
 

3 kap. 2 § 
skade-
ståndslagen 

Enhetschef 
 

Utöver 5.000 
kronor 
verksamhetschef 

P 
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Nämnden för arbete, kompetens och välfärd  

 

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 
 

Familjerätt 
Nr Ärende Lagrum Delegat    Anmärkning Anmälan 

§ 137  Yttrande till 
tillsynsmyndighet 
 
 
 
Vid ärenden som avser ej 
verkställda beslut - IVO 

13 kap. 5 § SoL Förvaltningschef 
 
 
 
 
Enhetschef 

Tillsynsmyndighe
t är IVO 
(Inspektionen för 
vård och 
omsorg), JO och 
JK. Yttrande av 
principiell 
betydelse beslutas 
av nämnd. 
 

P 

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

12 kap. 10 § SoL 
10 kap. 2 § OSL  
10 kap. 18 a -23 
§§ OSL 
 

Enhetschef 
 

 

P 

§ 139  

Beslut om utlämnande av 
allmän handling till enskild 
 
 
 
till 
- enskild med personakt 
 
 
 
- annan myndighet på 
begäran   
 
 
 
- uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till 
enskild 
 

2 kap. 14 § TF,  
6 kap. 4 § OSL  
 
 
 
12 kap. 1-3 § 
OSL 
 
 
 
6 kap. 5 § OSL 
 
 
 
 
10 kap. 2, 4 §§ 
OSL 
 

Socialsekreterare 
 
 
 
 
Socialsekreterare 
efter samråd med 
enhetschef 
 
 
Socialsekreterare 
 
 
 
 
Verksamhetschef 

Om avslutat 
ärende där 
Socialsekreterare 
ej längre finns i 
organisationen 
utser enhetschef 
tjänsteman att 
besluta om 
utlämnande 

P 

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

12 kap. 6 § SoL Verksamhetschef  

P 

§ 141  Anonymitetsprövning vid 
anmälan 

25 kap 7 § OSL 
och 
26 kap 5 § OSL 
 

Verksamhetschef  

P 
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Nämnden för arbete, kompetens och välfärd 

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 

Familjerätt 
Nr Ärende Lagrum Delegat   Anmärkning Anmälan 

§ 142 Polisanmälan om brott som 
hindrar nämndens 
verksamhet 

12 kap 10 § SoL Enhetschef Av 10 kap 2 § 
OSL framgår att 
Nämnden utan 
hinder av 
sekretess kan 
polisanmäla brott 
som hindrar 
Nämndens 
verksamhet 

P 

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

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare Vuxen, Barn och 
Ungdom, 
Familjerätt, LSS, 
Äldreomsorg 

X 

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

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare Vuxen, Barn och 
Ungdom, 
Familjerätt, LSS, 
Äldreomsorg 

X 

§ 145 Yttrande i ärende om 
förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som fyllt 
16 år 

11 kap 6 § 2st 
FB 

Socialsekreterare Vuxen, Barn och 
Ungdom, 
Familjerätt, LSS, 
Äldreomsorg 

X 

§ 146 Anmälan till IVO om 
allvarliga missförhållanden 
eller risk för allvarliga 
missförhållanden samt inleda 
utredning enligt Lex Sarah. 

14 kap 6-7 § 
SoL 
Lex Sarah 

SAS Rapport till SN 

P 

§ 147 Beslut om framställan om 
överflyttning av ärende till 
annan kommun 

2a kap. 10, 
11 §§ SoL 

Enhetschef 
X 

§ 148 Beslut i fråga om mottagande 
av ärende från annan 
kommun 

2a kap. 10, 
11 §§ SoL 

Enhetschef Efter samråd 
med 
Verksamhetschef X 

§ 149 Beslut om huruvida 
Socialsekreterare är att anses 
vara jäv 

6 kap 30 § KL Närmsta chef 
Grunderna för 
jäv beskrivs i 6 
kap 25-27 §§ KL 

P 

§ 150 Beslut om utreseförbud 31 § LVU a-i Utskott 
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Nämnden för arbete, kompetens och välfärd  

 

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 
 

3. Ekonomiskt bistånd 
 

Ekonomiskt bistånd 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 151  Beslut om att inleda 
utredning  
 

11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   
X 

§ 152  Beslut i ärenden om 
ekonomiskt bistånd 
 
- enligt norm och 
riktlinjer 
 
- utöver norm och 
riktlinjer upp till ½ 
basbelopp 
 
-Upp till 1 basbelopp 
 

 
 
 
 
 
4 kap. 1 § SoL 

 
 
 
-Socialsekreterare 
 
 
-1:e socialsekreterare 
 
 
Enhetschef. Utöver 1 
basbelopp ska ärendet 
till utskott 

 

X 
 

X/U 

§ 153  Ekonomiskt bistånd 4 kap 2 § SoL Enhetschef  X 
§ 154  Beslut om ek bistånd- 

med villkor om praktik 
eller kompetenshöjande 
åtgärd 
 

4 kap. 1 § SoL och 
4 kap. 4 § SoL 
 

Socialsekreterare 
 

 

X 

§ 155  - med vägrande av eller 
nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 
 

4 kap. 5 § SoL Socialsekreterare  

X 

§ 156  Beslut om bistånd i form 
av förmedling av egna 
medel 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 
 

 

X 
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Nämnden för arbete, kompetens och välfärd  

 

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 
 

Ekonomiskt bistånd 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 157  Beslut om  
-bistånd i form av 
tillfälligt boende upp till 4 
veckor 
 
 
- bistånd i form av 
tillfälligt boende utöver 4 
veckor 
 
 
 
-socialt kontrakt 
(andrahandskontrakt) 
samt kostnad för städ 
och/eller renovering som 
härrör till detta 
 

 
4 kap. 1 § SoL 
 
 
 
 
4 kap. 1 § SoL 

 
Socialsekreterare 
 
 
 
 
1:e socialsekreterare 
 
 
 
 
Enhetschef 
 

 

X 

§ 158  Beslut om ekonomiskt 
bistånd till begravnings-
kostnader och utgifter i 
omedelbar anslutning till 
dödsfallet 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Bouppteckning 
eller 
dödsboanmälan 
krävs som 
underlag vid 
biståndsprövning. 
 
 

X 

§ 159  Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd som 
är beviljat enligt 4 kap. 
1 § SoL. 
 

9 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   
 
 X 

§ 160  Besluta om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 
4 kap. 1-2 § § SoL 
 

9 kap. 2 § SoL Socialsekreterare Återkrav får 
endast ske om 
biståndet getts 
under villkor om 
återbetalning 
 

X 

§ 161  Beslut om att föra talan 
hos förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap 2 § 
 

9 kap. 3 § 1 st.  
SoL 

Enhetschef   
 P 

§ 162  Beslut om att föra talan i 
förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap. 1 § 
SoL 
 

9 kap. 3 § SoL Utskott  

U 
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Ekonomiskt bistånd 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 163  Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 
enligt 8 kap. 1 §, 9 kap. 1 
§ och 9 kap. 2 § 
 

9 kap. 4 § SoL Verksamhetschef  

X 

§ 164  Framställan av 
retroaktivt beviljad 
ersättning från 
Försäkringskassan när 
försörjningsstöd 
utbetalats enligt 4 kap 1 § 
SoL 

107 kap. 5 § SFB Socialsekreterare  
 
 
 
 
 

X 

§ 165  Polisanmälan om 
misstänkt brott enligt 
bidragsbrottslagen  
 

Bidragsbrottslagen Enhetschef Mall för anmälan 
följs P 

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

10 kap. 2 § SoL Verksamhetschef Extern ex. 
advokat 

P 

§ 167  Utseende av ombud att 
föra nämndens talan 
 

10 kap. 2 § SoL 
Enhetschef Ska 

dokumenteras P 

§ 168  Överklagande och 
yrkande om inhibition 
när förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat 
nämndens beslut 
och/eller avgivande av 
yttrande i SoL-, LVU-,  
LVM- och LSS ärenden 
där ursprungsbeslutet 
fattats av 
Socialsekreterare/utskott/
nämnd 
 

40-43,48 §§ FL Nivå i ursprungsbeslut  

P/U 

§ 169  Överklagande till 
förvaltningsrätt när IVO 
ändrat nämndens beslut 
avseende överflyttning av 
ärende till kommunen/till 
annan kommun 
 

16 kap 1 § SoL Utskott  

U 

§ 170  Beslut huruvida 
omprövning ska ske 

38-39 §§ FL Socialsekreterare 
 

 X 
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X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 

Ekonomiskt bistånd 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

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

45 § FL Socialsekreterare 

X 

§ 172 Avvisande av ombud och 
biträde 

14 § FL Den som har att fatta 
beslut i ärendet P 

§ 173 Yttrande till allmän 
domstol i brottmål 

12 kap. 10 § SoL, 
10 kap. 23 § OSL 

Verksamhetschef Kan delegeras P 

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

3 § Lagen om 
offentligt biträde 
och 7 § förord-
ningen om offent-
ligt biträde 

Enhetschef 

P 

§ 175 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

6 kap. 9 § 
smittskyddslagen 

Enhetschef 
P 

§ 176 Anmälan till 
smittskyddsläkare när 
smittad inte följer 
förhållningsregler 

6 kap. 12 § smitt-
skyddslagen 

Enhetschef 

P 

§ 177 Dödsboanmälan 20 kap. 8 a § ÄB Av enhetschef utsedd 
Socialsekreterare 

Folkbokföringsm
yndighet skall 
underrättas om 
vem som är 
delegat. 

X 

§ 178 Beslut om att ersätta 
enskild person för 
egendomsskada vid 
verkställighet av 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal 
upp till ett belopp av 
5.000 kr 

3 kap. 2 § skade-
ståndslagen 

Enhetschef Utöver 5.000 
kronor 
verksamhetschef 

P 

§ 179 Yttrande till 
tillsynsmyndighet 

13 kap. 5 § SoL Förvaltningschef Tillsynsmyndighe
t är IVO 
(Inspektionen för 
vård och 
omsorg), JO och 
JK. Yttrande av 
principiell 
betydelse beslutas 
av nämnd. 

P 
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X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 
 

Ekonomiskt bistånd 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

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

12 kap. 10 § SoL 
10 kap 2 § OSL 
10 kap. 18a-23 §§ 
OSL 
 

Enhetschef 
 

 

P 

§ 181  

Beslut om utlämnande av 
allmän handling till 
enskild 
 
 
 
till 
- enskild med personakt 
 
 
 
- annan myndighet på 
begäran   
 
- uppställande av 
förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild 
 

2 kap. 14 § TF,  
6 kap. 4 § OSL  
 
 
 
 
12 kap. 1-3 § OSL 
 
 
 
6 kap. 5 § OSL 
 
 
10 kap. 2, 4 §§ 
OSL 
 

Socialsekreterare 
 
 
 
 
 
Socialsekreterare efter 
samråd med 
enhetschef 
 
Socialsekreterare 
 
 
Verksamhetschef 

Om avslutat 
ärende där 
Socialsekreterare 
ej längre finns i 
organisationen 
utser enhetschef 
tjänsteman att 
besluta om 
utlämnande. 

P 

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

12 kap. 6 § SoL Verksamhetschef  

P 

§ 183  Anonymitetsprövning vid 
anmälan 

25 kap 7 § OSL 
och 
26 kap 5 § OSL 
 

Verksamhetschef  

P 

§ 184  Polisanmälan om brott 
som hindrar nämndens 
verksamhet 

12 kap 10 § SoL Enhetschef Av 10 kap 2 § 
OSL framgår att 
Nämnden utan 
hinder av 
sekretess kan 
polisanmäla brott 
som hindrar 
Nämndens 
verksamhet 
 

P 

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

 Utskott  

U 
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Ekonomiskt bistånd 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 186  Beslut om anmälan till 
IVO om allvarliga 
missförhållanden eller 
risk för allvarliga 
missförhållanden samt 
inleda utredning enligt 
Lex Sarah. 

14 kap 6-7 § SoL 
Lex Sarah 

SAS Rapport till SN 

P 

§ 187  Beslut om framställan om 
överflyttning av ärende 
till annan kommun 
 

2a kap. 10, 11 §§ 
SoL 

Enhetschef  

X 

§ 188  Beslut i fråga om 
mottagande av ärende 
från annan kommun 
 

2a kap. 10, 11 §§ 
SoL 

Enhetschef Efter samråd 
med 
Verksamhetschef X 

§ 189  Beslut om huruvida 
Socialsekreterare är att 
anses vara jäv 

6 kap 30 § KL Närmsta chef 
Grunderna för 
jäv beskrivs i 6 
kap 25-27 §§ KL 

P 

§ 190  Beslut om intern 
öppenvårdsinsats  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  X 
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X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 
 

4. Vuxen 
 

Vuxen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 191  Beslut om att inleda 
utredning 
 

11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  
X 

§ 192  Beslut om att utredning inte 
ska inledas eller att inledd 
utredning skall läggas ned 
 

11 kap. 1 § SoL 1:e 
socialsekreterare 

 

X 

§ 193  Beslut om att utredning inte 
ska föranleda åtgärd 
 

11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  
X 

§ 194  Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  
X 

§ 195  Beslut om att bistånd i form 
av kontaktperson ska 
upphöra 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

X 

§ 196  Beslut om förordnande och 
entledigande av 
kontaktperson/kontaktfamilj 
 

 Socialsekreterare  

X 

§ 197  Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson 

- enligt riktlinje 
- utöver riktlinje 
 

  
 
 
Socialsekreterare 
Utskott 

 

X 
U 

§ 198  Beslut om bistånd i form av 
arbete, sysselsättning, 
rehabilitering  
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

X 

§ 199  Beslut om korttidsplats för 
psykiskt funktionshindrade 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  
X 

§ 200  Beslut om bistånd i form av 
särskilt boende för psykiskt 
funktionshindrade 
 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

X 

§ 201  Teckna och säga upp 
hyresavtal avseende 
brukares boende inom och 
utom kommunen 
 

 Boendesamordnare  

X 
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Vuxen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 202  Beslut om bistånd till vuxna 
i form av vård och 
behandling i hem för vård 
eller boende eller i 
familjehem 
 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef 6 
månader 
 
Utskott utöver 6 
månader 

 X 
 
 
 

U 

§ 203  Beslut om upphörande av 
bistånd i form av vård i hem 
för vård eller boende eller i 
familjehem, för vuxna 

4 kap. 1 § SoL 1:e 
socialsekreterare 
 
 

 

X 

§ 204  Beslut om öppenvårdsinsats  4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Ej boende eller 
skyddat 
boende vilket 
regleras i 
andra punkter 
i delegations-
ordningen. 

X 

§ 205  Beslut om  
-bistånd i form av tillfälligt 
boende upp till 4 veckor 
 
 
- bistånd i form av tillfälligt 
boende utöver 4 veckor 
 
 
 
-socialt kontrakt 
(andrahandskontrakt) samt 
kostnad för städ och/eller 
renovering som härrör till 
detta 
 

 
4 kap. 1 § SoL 
 
 
 
 
4 kap. 1 § SoL 

 
Socialsekreterare 
 
 
 
1:e 
socialsekreterare 
 
 
 
 
Enhetschef 
 

 

X 
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X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 

Vuxen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 206 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare 

13 § LVM Utskott 

Ordförande, vice 
ordförande samt 
av Nämnden 
utsedd ledamot 
om utskottets 
beslut ej kan 
avvaktas. 

Beslutet ska 
dokumenteras 
och skrivas 
under av 
beslutsfattaren
. Muntliga 
beslut bör 
endast ske i 
sådana akuta 
situationer när 
dokumentation 
och 
underskrift 
inte kan 
avvaktas. 
Sådana beslut 
dokumenteras 
i efterhand. 
Beslutet 
anmäls till 
nästkommand
e 
nämndsamma
nträde.  

U/P 

§ 207 Beslut om att inleda 
utredning om det finns skäl 
för tvångsvård 

7 § LVM Enhetschef 
X 

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

7 § LVM Enhetschef 

X 

§ 209 Beslut om 
läkarundersökning samt 
utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare 

X 

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

45 § 1 st p. 1 LVM 1:e 
socialsekreterare X 

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

45 § 2. LVM 1:e 
socialsekreterare 

X 
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Vuxen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 212  Beslut om ansökan hos 
Förvaltningsrätt om vård 
enligt LVM 
 

11 § LVM Utskott  

U 

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

8 kap. 1 § SoL 
6 kap. 1 § SoF 

Socialsekreterare  

X 

§ 214  Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode, 
omkostnadsersättning)  

- enligt riktlinje 
- utöver riktlinje 

  
 
Socialsekreterare 
Utskott 

Uppdraget ska 
regleras genom 
avtal med 
familjehemmet 
 
 
 

X 
U 

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

8 kap. 1 § 1st SoL 
6 kap. 1 § SoF 

Socialsekreterare 
 
 
 

 

X 

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

106 kap. 13 §, 38-40 
§§ SFB 

Socialsekreterare  

X 

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

31 kap. 2 § 1st BrB Verksamhetschef Kan delegeras 

P 

§ 218  Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning 
 

46 § LVM Enhetschef  
P 

§ 219  Yttrande i körkortsärende 
 

3 kap 8 §, 5 kap 2 § 
Körkortsförordningen  

Socialsekreterare 
 
 
 

 

P 
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Vuxen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 220  Upplysningar i 
vapenärenden 
 

 Socialsekreterare  
P 

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

10 kap. 2 § SoL Verksamhetschef Extern ex. 
advokat 

P 

§ 222  Utseende av ombud att föra 
nämndens talan 
 

10 kap. 2 § SoL 
Enhetschef Ska 

dokumenteras P 

§ 223  Överklagande och yrkande 
om inhibition när 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och/eller 
avgivande av yttrande i SoL-
, LVU-,  LVM- och LSS 
ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av 
Socialsekreterare/utskott/nä
mnd 
 

40-43, 48 §§ FL Nivå i 
ursprungsbeslut 

 

U/P 

§ 224  

Beslut om framställan om 
överflyttning av ärende till 
annan kommun 
 

2a kap. 10, 11 §§ SoL Enhetschef  X 

§ 225  

Beslut i fråga om 
mottagande av ärende från 
annan kommun 
 

2a kap. 10, 11 §§ SoL Enhetschef 

Efter samråd 
med 
Verksamhetsc
hef 

X 

§ 226  Beslut huruvida omprövning 
ska ske 

38-39 § FL Socialsekreterare 
 

 X 

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

45 § FL Socialsekreterare  

X 

§ 228  Avvisande av ombud och 
biträde 

14 § FL Den som har att 
besluta i ärendet 
 

 
 P 

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

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

Enhetschef 
 

 

P 
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Vuxen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 230 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

6 kap. 9 § 
smittskyddslagen 

Enhetschef 
P 

§ 231 Anmäla till 
smittskyddsläkare när 
smittad inte följer 
förhållningsregler 

6 kap. 12 § smitt-
skyddslagen 

Enhetschef 

P 

§ 232 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada 
vid verkställighet av 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp 
till ett belopp av 5.000 kr 

3 kap. 2 § skade-
ståndslagen 

Enhetschef Utöver 5.000 
kronor 
verksamhetsch
ef P 

§ 233 Yttrande till 
tillsynsmyndighet 

Vid ej verkställda beslut - 
IVO 

13 kap. 5 § SoL Förvaltningschef 

Enhetschef 

Tillsynsmyndi
ghet är IVO 
(Inspektionen 
för vård och 
omsorg), JO 
och JK. 
Yttrande av 
principiell 
betydelse 
beslutas av 
nämnd. 

P 

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

12 kap. 10 § SoL 
10 kap 2 § OSL  
10 kap. 18 a-23§§
OSL 

Enhetschef 

P 

§ 235 Beslut om utlämnande av 
allmän handling till enskild 

till 
- enskild med personakt

- annan myndighet på
begäran

- uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande
till enskild

2 kap. 14 § TF, 
6 kap. 4 § OSL 

12 kap. 1-3 § OSL 

6 kap. 5 § OSL 

10 kap. 2, 4 §§ OSL 

Socialsekreterare 

Socialsekreterare 
efter samråd med 
enhetschef 

Socialsekreterare 

Verksamhetschef 

Om avslutat 
ärende där 
Socialsekreter
are ej längre 
finns i 
organisationen 
utser 
enhetschef 
tjänsteman att 
besluta om 
utlämnande. 

P 
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Vuxen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

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

12 kap. 6 § SoL Verksamhetschef  

P 

§ 237  Anonymitetsprövning vid 
anmälan 

25 kap. 7 § OSL och 
26 kap. 5 § OSL 
 

Verksamhetschef  
P 

§ 238  Beslut om polisanmälan om 
vissa brott som hindrar 
nämndens verksamhet 

12 kap 10 § SoL Enhetschef Av 10 kap 2 § 
OSL framgår 
att Nämnden 
utan hinder av 
sekretess kan 
polisanmäla 
brott som 
hindrar 
Nämndens 
verksamhet 
 

P 

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

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare Vuxen, Barn 
och Ungdom, 
Familjerätt, 
LSS, 
Äldreomsorg 
 

X 

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

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare Vuxen, Barn 
och Ungdom, 
Familjerätt, 
LSS, 
Äldreomsorg 
 

X 

§ 241  Yttrande i ärende om 
förordnande av god man 
eller förvaltare för någon 
som fyllt 16 år 

11 kap 6 § 2st FB Socialsekreterare Vuxen, Barn 
och Ungdom, 
Familjerätt, 
LSS, 
Äldreomsorg 
 

X 

§ 242  Beslut om skyddat boende 
för personer utsatta för våld 
i nära relation 
 

- tillfälligt upp till 2 
veckor 

- Upp till 2 månader 
- Utöver 2 månader 

4 kap. 1 § SoL  
 

 
 
 
 
Socialsekreterare 
 
1:e socialsekr. 
Enhetschef 

 

X 

§ 243  Stöd till anhöriga  
 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  Bistånd med 
stöd av 5 kap 
10 § SoL 

X 
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Vuxen 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 244  Beslut om anmälan till IVO 
vid allvarliga 
missförhållanden eller risk 
för allvarliga 
missförhållanden samt 
inleda utredning enligt Lex 
Sarah. 

14 kap 6-7 § SoL 
Lex Sarah 

SAS Rapport till 
SN 

P 

§ 245  Beslut om huruvida 
Socialsekreterare är att 
anses vara jäv 

6 kap 30 § KL Närmsta chef 

Grunderna för 
jäv beskrivs i 6 
kap 25-27 §§ 
KL 

P 
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5. Alkohol, läkemedel, tobak och spel 
 

Alkohol, läkemedel, tobak och spel 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 246  ALKOHOLLAGEN 
(AL) 
 

   
 

§ 247  Beslut i ärenden rörande 
stadigvarande 
serveringstillstånd 
 

8 kap. 2 §  2 
st. AL 

Socialsekreterare 
vid gynnande 
beslut, annars 
socialnämnd. 
 

 

P 

§ 248  Beslut om serveringstillstånd 
om verksamheten förändras till 
sin omfattning avseende 
serveringstider och 
serveringslokaler 
 

9 kap. 11 § 
2 st. AL 

Socialsekreterare 
 

 

P 

§ 249  Beslut om tillfälligt 
serveringstillstånd till 
allmänheten 
 
- Bifall samt bifall med avslag i 
vissa delar 
 
- Avslag 
 

8 kap 2 § 1 
st. AL 

 
 
 
 
Socialsekreterare 
 
 
Nämndens ordf. 
och vice ordf. 
 

 

P 

§ 250  Beslut om tillfälligt 
serveringstillstånd till slutna 
sällskap 

8 kap 2 § 1 
st. AL 

Socialsekreterare 
 
 

 
P 

§ 251  Beslut om fortsatt 
serveringstillstånd med 
anledning av ansökan från 
konkursbo 

9 kap 12 § 2 
st. AL 

Socialsekreterare Ärendet ska 
behandlas 
med förtur 
 
 

P 

§ 252  Beslut om ändring av tidigare 
meddelat serveringstillstånd att 
även avse andra alkoholhaltiga 
drycker 
 

8 kap 2 § 3 
st. AL 

Utskott  

U 

§ 253  Beslut om serveringstillstånd 
under paus till teater eller 
konsert 
 

8 kap 15 § 4 
st. AL 

Utskott  

U 

§ 254  Beslut om tillfälligt 
serveringstillstånd avseende 
provsmakning 
 

8 kap 6 § 
p.2 AL 

Socialsekreterare  

P 
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Alkohol, läkemedel, tobak och spel 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 255  Beslut om tillfälligt tillstånd för 
provsmakning av 
gårdstillverkade 
alkoholdrycker vid 
tillverkningsstället 
 

8 kap 7 § 2 
st. AL 

Utskott  

U 

§ 256  Beslut om permanent 
serveringstillstånd till 
cateringföretag 
 

8 kap 4 § 
AL 

Utskott Lokal ska 
anmälas 
 U 

§ 257  Beslut om återkallelse av 
serveringstillstånd 

9 kap 18 § 
p. 2-3 AL 
 

Socialnämnd  
- 

§ 258  Beslut om återkallelse av 
serveringstillstånd då 
nämndens beslut inte kan 
avvaktas 
 

9 kap 18 § 
p. 2-3 AL 

Nämndens ordf. 
Vice ordf 

 

P 

§ 259  Beslut om återkallelse av 
serveringstillstånd på grund av 
att tillståndet inte längre 
utnyttjas 
 

9 kap 18 § 
p.1 AL 

Socialsekreterare  

P 

§ 260  Beslut om begränsning av 
serveringstid av särskilda skäl 
 

8 kap 19 § 1 
st. AL 

Utskott  
U 

§ 261  Beslut om att meddela 
tillståndsinnehavare erinran 
 

9 kap 17 § 
AL 

Socialsekreterare  
P 

§ 262  Beslut om att meddela 
tillståndsinnehavare varning  

9 kap 17 § 
AL 

Socialnämnd 
 
 

 
- 

§ 263  Beslut om att meddela varning 
till den som bedriver 
detaljhandel med eller 
servering av öl 
 

9 kap 19 § 
AL 

Socialnämnd 
 

 

- 

§ 264  Beslut om att förbjuda 
detaljhandel av öl eller 
servering av öl 
 

9 kap 19 § 
AL 

Socialnämnd 
 

 

- 

§ 265  Beslut om förbud eller 
inskränkning av försäljning av 
alkoholdrycker för visst tillfälle 

3 kap. 10 § 
2 st. AL 

Socialnämnd 
 
 

 
- 

§ 266  Beslut om att förordna extern 
tillsynspersonal 

9 kap 6 § 
AL 

Socialsekreterare 
 

 P 
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Alkohol, läkemedel, tobak och spel 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

  
 
LOTTERILAGEN 
 

   

 

§ 267  Yttrande angående 
värdeautomatspel 

44 § 
Lotterilagen 

Socialsekreterare 
 

 P 

§ 268  Lag om tobak och 
liknande 
produkter (2018:2088) 

   
 

§ 269  Bevilja tillstånd för 
tobaksförsäljning 

5 kap 3 § 2 
st 

Socialsekreterare  
 

§ 270  Beslut att bevilja 
Försäljningstillstånd efter 
ansökan från konkursbo 

5 kap 9 § Socialsekreterare  
 

§ 271  Beslut att återkalla tillstånd 
för tobaksförsäljning när 
tillståndet inte längre 
utnyttjas 

7 kap 10 § 
1 p 

Socialsekreterare  

 

§ 272  Beslut att återkalla tillstånd 
för tobaksförsäljning när 
tillståndshavaren inte 
uppfyller de krav som gällde 
vid tillståndets meddelande, 
det förekommit brottslig 
verksamhet på 
försäljningsstället med 
tillståndshavarens vetskap 
eller tillståndshavaren 
tilldelats varning utan att 
förhållanden som föranlett 
varningen rättats till. 

7 kap 10 § 
2, 3 4 p 

Ordförande/SN  

 

§ 273  Beslut att meddela varning 
avseende tobaksförsäljning 

7 kap 11 § Socialsekreterare  
 

§ 274  Beslut att meddela 
föreläggande eller förbud 
avseende elektroniska 
cigaretter och 
påfyllningsbehållare (E-c + 
p) 

7 kap 12 § Ordförande/SN  

 

§ 275  Beslut att meddela varning 
avseende E-c + p 

7 kap 13 § Socialsekreterare  
 

§ 276  Beslut om föreläggande eller 
förbud förenat med vite 
avseende E-c + p 

7 kap 15 § Ordförande/SN  
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Alkohol, läkemedel, tobak och spel 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 277  Meddela föreläggande eller 
förbud, samt sätta ut vite 

7 kap 9§ Ordförande/SN  
 

§ 278  Begäran att få in 
upplysningar, handlingar, 
varuprover och liknande 

7 kap 17§ Socialsekreterare  
 

 LAG OM HANDEL 
MED VISSA 
RECEPTFRIA 
LÄKEMEDEL 
 

   

 

§ 279  Kontroll av efterlevnad 
avseende lag och föreskrift 
 

20 § Lag om 
handel med 
vissa 
receptfria 
läkemedel 
 

Socialsekreterare  

P 

§ 280  Rapportering av brister i 
efterlevnad av lag och 
föreskrift till Läkemedelsverket 
 

21 § Lag om 
handel med 
vissa 
receptfria 
läkemedel 
 

Socialsekreterare Rapport till 
SN 

P 

§ 281  
Beslut om huruvida 
Socialsekreterare är att anses 
vara jäv 

6 kap 24 § 
KL Närmsta chef 

Grunderna 
för jäv 
beskrivs i 6 
kap 25-27 §§ 
KL 

P 

 LAG (2017:425) OM 
ELEKTRONISKA 
CIGARETTER OCH 
PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE 

    

§ 282  
Kontroll av efterlevnad 
avseende lag och föreskrift 

5 – 10 samt 
14, 17, 18 
20 och 23 
§§ 

Socialsekreterare  p 

§ 283  Beslut om föreläggande, 
varning eller förbud 
 

31och 32 
§§ Socialnämnd  - 

§ 284  Beslut om vite 34 § Socialnämnd  - 
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6. Övrigt

Övrigt 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 285 Vidaredelegering av 
beslutanderätt i de ärenden 
Förvaltningschefen äger 
rätt att fatta beslut. 

7 kap 6 
§ KL

Förvaltningschef Nämnden ska hela 
tiden vara informerad 
om vem som fattar 
beslut i 
förvaltningschefens 
ställe. Beslut som 
fattas med stöd av 
vidaredelegering ska 
anmälas till 
förvaltningschefen. 
Vidaredelegering 
gäller i ett led. 

P 

§ 286 Godkännande av externa 
utförare och tecknande av 
avtal med dessa 

Förvaltningschef Efter samråd med 
ordförande vid extern 
utförare av 
brukarnära insatser. 

P 

§ 287 Svar på detaljplaner till 
annan nämnd inom 
Kristinehamns kommun då 
de inte rör någon 
verksamhet under 
nämndens ansvarsområde 

Förvaltningschef 

P 

§ 288 Yttrande av ej principiell 
natur eller av ej större 
betydelse 

Förvaltningschef 
P 

§ 289 Beslut om ändrad 
organisationsstruktur inom 
nämndens förvaltning a 
icke principiell betydelse. 

Förvaltningschef 

p 

§ 290 Beslut om att utse 
attestanter 

Förvaltningschef Årlig sammanställning 
till nämnd P 

§ 291 Genomföra 
direktupphandling 
- Upp till 100 000kr

- Över 100 000kr

Enhetschef 

Verksamhetschef 

Upphandlingar över 
100 000kr ska särskilt 
dokumenteras. P 

§ 292 Teckna leverans- eller 
leasingavtal vid avrop ur 
genomförd upphandling 

Respektive 
budgetansvarig P 

§ 293 Teckna 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Förvaltningschef I samråd med 
personuppgifts-
samordnare 

P 
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Övrigt 
Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 

§ 294 Avge remissvar i ärenden 
som är så brådskande att 
Socialnämndens avgörande 
inte kan avvaktas 

Utskott 

U 

§ 295 Underteckna 
delgivningskvitto 

Ansvarig 
enhetschef - 

§ 296 Yttrande till 
tillsynsmyndighet i ärenden 
av administrativ karaktär á 
icke principiell art 

Förvaltningschef 

P 

§ 297 Beslut om fördelning av 
fondmedel från Barn- och 
ungdomsfonden samt dess 
påverkan på 
försörjningsstödets storlek 

Förvaltningschef/ 
Förvaltningschef 

P 
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7. Personal 
Personal 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 
§ 298  Anställning/entledigande av 

verksamhetschef 
 Förvaltningschef  P 

§ 299  Anställning/entledigande av 
enhetschef 

 Verksamhetschef  P 

§ 300  Anställning/entledigande av 
övrig personal 

 Respektive chef  P 

§ 301  Lönesättning vid 
nyanställning 

 Respektive chef I samråd med 
personalstrateg P 

§ 302  Beslut att ingå kollektivavtal  Kommunens 
personalchef 

 P 

§ 303  Beslut om riktlinjer och 
ramar vid årlig 
lönerevidering 

 Kommun-
styrelsens 
personalutskott 

Lönerevidering 
blir därmed 
verkställighet 

P 

§ 304  Beslut om ledighet utan lön 
 
Upp till 6 månader 
 
Utöver 6 månader 

  
 
Enhetschef 
 
Förvaltningschef 

 
 
  

 

8. Personal – Bemanningscentrum 
Personal 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmälan 
§ 305  Beslut om timanställning, 

vikariat och allmän 
visstidsanställning 
 

 Bemanningsplanerare 
/ Bemanningschef 

 

P 

§ 306  Beslut om lön vid 
anställning 
 
 

 Bemanningsplanerare 
/ Bemanningschef 

 

P 
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9. Vuxenutbildning 

       

Beslut avseende Lag-
rum 

Ansvar enligt 
Lag 

Delegeras till Över-
klaga
s till 

Anm 
XXX 

Får 
vidare- 
delegeras 

Anm. 

   Huvud
-man 

Rektor      

 ARBETSGIVARFRÅGOR         
1 Organisation         
1.1 Beslut om 

organisationsförändring 
 X  Skolchef   Nej  

          
1.2 Anställa och entlediga 

personal 
        

1.2.1 Anställning av rektorer KL 6:6 
SL 2:9 

X  Skolchef     

1.2.2 Anställning av pedagogisk 
personal förskola och skola 

SL 2 kap X  Rektor 
Bitr rektor 

  Nej Se 4.1.3 

Beslut avseende Lag-
rum 

Ansvar enligt 
Lag 

Delegeras till Över-
klaga
s till 

Anm 
XXX 

Får 
vidare- 
delegeras 

Anm. 

   Huvud
-man 

Rektor      

1.2.3 Entledigande på egen begäran KL 6:6 
Reglm. 

X  Resp. chef   Nej  

1.2.4 Uppsägning pga personliga skäl KL 6:6 
Reglm. 

X  Skolchef   Nej  

1.2.5 Uppsägning pga arbetsbrist KL 6:6 X  Resp. chef   Nej  
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Reglm. 
1.2.6 Frågor kring avstängning samt 

beordra läkarundersökning i 
samband härmed 

KL 6:6 
Reglm.

X Skolchef/ 
Resp chef 

Nej 

1.2.7 Disciplinärenden KL 6:6 
Reglm.

X Har ändrat från 
Skolchef/  
Resp chef  

Nej 

1.2.8 Fastställande av arbetsår för 
uppe- hållsanställd personal 

KL 6:6 
Reglm. X Pers.strateg 

Nej 

1.2.9 Godkännande av bisyssla KL 6:7 
Reglm. 

X Resp chef Nej 

1.2.10 Lönesättning vid nyanställning Anställande chef Nej I samråd med HR 

1.3 Förhandlingar/samverkan 
med fackliga organisationer 

1.3.1 Samverkan – övergripande 
frågor 

X Skolchef Ja 

1.3.2 Samverkan verksamhetsfrågor X Resp. chef Nej 
1.3.3 Förhandla enl MBL § 10-12, 38 X Skolchef/ 

Pers.strateg 
Nej 
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Beslut avseende Lag-
rum 

Ansvar enligt 
Lag 

Delegeras till Över-
klagas 
till 

An
m 
XX
X 

Får 
vidare- 
delegera
s 

Anm. 

Huvud
-man

Rektor 

2 UPPHANDLING/INKÖP 
2.1 Beslut om att genomföra 

upphandling och teckna 
ramavtal/ avtal av varor och 
tjänster vars värde överstiger 
586 907 kr 
(direktupphandlingsgränsen) 
som avser förvaltningen 

KS 
beslut 

X Skolchef I samråd med ordförande och 
vice ordförande samt 
Inköpsenheten 

2.2 Beslut att genomföra direkt-
upphandlingar och teckna 
avtal/beställning vars värde 
ligger mellan 100 000 kr – 586 
907 kr som avser förvaltningen 

KS 
beslut 

X Bitr. skolchef, 
strateg 
var för sig 

I samråd med  
Inköpsenheten 

2.3 Beslut att genomföra direkt-
upphandlingar vars värde 
understiger 100 000 kr, som 
avser förvaltningen 

KS 
beslut 

X Resp chef 
med 
ekonomiskt 
ansvar 

I samråd med  
Inköpsenheten 
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Beslut avseende Lag-
rum 

Ansvar enligt 
Lag 

Delegeras 
till 

Över- 
klagas 
till 

An
m 
XX
X 

Får 
vidare- 
delegeras 

Anm. 

Huvud
-man

Rektor 

3 ÖVERGRIPANDE 
ÄRENDEN 

3.1 Allmänna ärenden 
3.1.1 Besluta i ärenden som är av så 

brådskande karaktär att 
nämndens sammanträde ej kan 
avvaktas 

KL 
6:39 

X Ordförande X Nej I samråd med skolchef 

3.1.2 Yttrande vid 
anmälningsärenden, tillsyns- och 
inspektionsärenden från 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet och Skolväsendets 
överklagandenämnd 
Yttranden till Barn- och 
elevombudet 

KL 7:5 
SL 26:4 

X Nämnd X Nej 

3.1.3 Avge yttranden till 
förvaltningsrätten och 
kammarrätten 

KL 7:5 Nämnd X 

3.1.4 Anmälan av 
personuppgiftsombud 

Art 37-
39 
GDPR 

X Skolchef Ja 
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3.1.5 Teckna personuppgiftsbiträdes- 
avtal 

GDPR X     Nej  

3.1.6 För personuppgiftsansvarig ta 
emot anmälan om behandling av 
personuppgifter enligt GDPR  

GDPR X     Ja Registerförteckning ska 
upprättas 
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Beslut avseende Lagru
m 

Ansvar enligt 
Lag 

Delegeras 
till 

Över- 
Klagas till 

An
m. 
XX
X 

Får 
vidare- 
delegera
s 

Anm. 

  Huvud
- 
Man 

Rektor      

3.1.7 Beslut att lämna ut allmän 
handling/uppgifter i allmän 
handling 

TF 
2:15-18  
OSL 
6:3 

  Skolchef Nämnden X  Ansvarig för utlämnande är den 
som har handlingen i sin vård. 
Utlämning sker i samråd med 
ansvarig chef/förv.sekr. 
 

3.1.8 Myndighetens beslut att inte 
lämna ut allmän 
handling/uppgifter i allmän 
handling med stöd av TF och 
OSL 

TF 
2:15-18 
OSL 
6:3 

X  Skolchef Kammar- 
rätten 

X Ja  

3.1.9 Beslut om avvisande av ombud 
och biträde  

FL § 14 X  Skolchef *) X Nej Beslut om avvisande skall 
fattas i samråd med 
kommunjurist 

3.1.10 Prövning av överklagande och 
om överklagandet kommit in i 
rätt tid 

FvL § 
44-46 

X  Skolchef Förvalt- 
tingsrätten 

X Nej  

3.1.11 Beslut att anföra besvär FvL § 
40-43 

X  Skolchef  X Nej  

3.1.12 Beslut att utse arkivansvarig ArkL § 
4 

X  Skolchef  X Nej 
 

 

3.1.13 Beslut om gallring av handlingar 
som inte är överlämnande till 

TF 2:18 X  skolchef   Ja  
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arkivmyndighet (utöver det som 
står i 
dokumenthanteringsplanen) 

ArkL 
1990:782 

3.1.14 Revidering av 
delegationsordning och 
dokumenthanteringsplan vid 
ändring av lagar, förordningar 
och vid 
organisationsförändringar 

 X  Skolchef  X Nej  

*) Överklagas i samma ordning som det beslut som varigenom myndigheten avgör ärendet  
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Beslut avseende Lagrum Ansvar enligt 
Lag 

Delegeras till Över-
klagas  
till 

An
m 
XX
X 

Får 
vidare- 
delegeras 

Anm. 

   Huvud
-man 

Rektor      

3 ÖVERGRIPANDE 
ÄRENDEN 

        

3.2 Ekonomiska frågor         
3.2.1 Besluta/teckna avtal inom 

nämndens ansvarsområde 
 X  Skolchef   Ja  

3.2.2 Utse attestanter  X  Skolchef  X Ja Löpande under året, efter 
nämndens beslut 
 

          
3.3 Planfrågor         
3.3.1 Yttrande över utställda förslag 

till detaljplaner 
 X  Skolchef   Ja Samråd med AU 
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Beslut avseende Lagrum Ansvar enligt 
Lag 

Delegeras till Över- 
klagas  
till 

An
m 
XX
X 

Får 
vidare- 
delegeras 

Anm. 

   Huvud
-man 

Rektor      

4 PEDAGOGISK 
VERKSAMHET, 
gemensamma frågor 

        

4.1 2 kap Huvudmän och 
ansvarsfördelning 

        

4.1.1 Utse ställföreträdare för rektor SL 2:9 X  Skolchef      
4.1.2 Besluta att en person som 

saknar lärarlegitimation och 
behörighet kan anställas för 
undervisning under längre tid 
än sex månader 

SL 2:19 X  Rektor   Nej  

4.1.3 Läsårstider, skolårets 
förläggning, lov- och 
studiedagar, ped.pers. arbetsår 

SF 3:2-4 
SL 10:5 
GyF 3:1-
2 

X  Nämnd    Nej  

 
 
 
 
 
 
    



54(65) 

 
Nämnden för arbete, kompetens och välfärd  

 

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 
 

 
 
Beslut avseende Lagrum Ansvar enligt 

Lag 
Delegeras till Över-

klagas  
till 

An
m 
XX
X 

Får  
vidare- 
delegeras 

Anm. 

  Skollage
n 

Huvud
-man 

Rektor      

4.2 4 kap Kvalitet och inflytande         
4.2.1 Varje huvudman inom 

skolväsendet ska på 
huvudmannanivå systematiskt 
och kontinuerligt planera, följa 
upp och utveckla utbildningen 

4:3 X  Nämnd   X Ja Anm via 
Verksamhetsplan 
och Årshjul 

4.2.2 Sådan planering, uppföljning 
och utveckling av utbildningen 
som anges i § 3 ska 
genomföras även på förskole- 
och skolenhetsnivå. 
Kvalitetsarbetet ska 
genomföras under medverkan 
av lärare, för- skollärare, övrig 
personal och elever. 
Barn/elever, deras 
vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta i arbetet. 
Rektor ansvarar för att kvalitets 
arbete på enheten genomförs 

4:4  X Rektor   Ja  
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enligt första och andra 
styckena. 

4.2.3 Det systematiska 
kvalitetsarbetet enligt §3 och 4 
ska dokumenteras 

4:6  X Rektor    Ja  
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Beslut avseende Lagrum Ansvar enligt 
Lag 

Delegeras till Över-
klagas till 

An
m 
XX
X 

Får 
vidare- 
delegeras 

Anm. 

  Skollage
n 

Huvud
- man 

Rektor      

4.2.4 Om det vid uppföljning, genom 
klagomål eller på annat sätt 
kommer fram att det finns 
brister i verksamheten, ska 
huvud-mannen se till 
nödvändiga åtgärder vidtas. 
 

4:7 X  Nämnd  X Nej Rapporter enligt 
årshjul 

 
4.2.5 

Rutiner för klagomål 
Huvudmannen ska ha skriftliga 
rutiner för att ta emot och 
utreda klagomål mot 
utbildningen. Information om 
rutiner ska lämnas på lämpligt 
sätt 

 
4:8 

 
X 

  
Nämnd 

  
X 

 
Ja 
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Lagrum Ansvar enligt 
Lag 

Delegeras till Överklagas 
till 

Anm 
XXX 

Får 
vidare- 
delegeras 

Anm. 

4.3 5 kap. Trygghet och studiero Skollagen Huvud-
man 

Rektor      

4.3.1 Avstängning av elev i de frivilliga 
skolformerna, punkt 2-4  
Huvudmannen får besluta om 
omedelbar avstängning om det är 
nödvändigt med hänsyn till andra 
elevers trygghet och studiero 

5:17  
p 2-4 

X  Rektor  Allmän 
förvaltnings-
domstol 
enligt 
Skollagen 
28:5 

X Nej  *) 

4.3.2 Förlängning av avstängning får ske 
om syftet med avstängning inte 
nåtts eller det av någon anledning 
bedöms nödvändigt med hänsyn 
till elevens uppträdande.  

5:18  X  Rektor  X Nej *) 

4.3.3 Huvudmannen får besluta att helt 
eller delvis stänga av en elev från 
viss utbildning i gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, komvux eller 
särskild utbildning för vuxna, om 
det i utbildningen ingår praktik 
eller delar av utbildningen är 
arbetsplatsförlagd och det är 
uppenbart olämpligt att eleven 
deltar i den praktiska tjänst-
göringen. Huvudmannen får 
besluta att ett beslut ska gälla 
omedelbart. Om det är pga 
brådskande omständigheter får 

5:19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektor Allmän 
förvaltnings-
domstol 
enligt 
Skollagen 
28:5 

X Nej *) 
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*) Om beslut krävs med hänsyn till elevernas trygghet och studiero får rektor besluta om omedelbar avstängning. Rektors beslut gäller till dess huvudmannen har prövat beslutet 
och får ej avse längre tid än en vecka (SL:5:20). Om huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet får beslutet förlängas ytterligare en vecka. 
 
 
  

rektorn besluta om omedelbar 
avstängning. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  Lagrum Ansvar enligt 
Lag 

Delegeras till Överklagas 
till 

Anm 
XXX 

Får 
vidare 
delegeras 

Anm. 

   Huvud
- 
Man 

Rektor 
 

     

4.3.4 Rektors beslut om avstängning 
enligt 19 § gäller till dess 
huvudmannen har prövat 
saken och får inte avse längre 
tid än en vecka. Om 
huvudmannens beslut inte kan 
avvaktas med hänsyn till andra 
personers säkerhet får 
beslutet förlängas ytterligare 
en vecka. 

5:20 X  Rektor  X Nej  
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Beslut avseende Lagrum Ansvar enligt 
Lag 

Delegeras till Över-
klagas  
till 

An
m 
XX
X 

Får  
vidare- 
delegeras 

Anm 

  Skollage
n 

Huvud
-man 

Rektor      

4.4 6 kap Åtgärder mot 
kränkande behandling 

        

4.4.1 Huvudmannen ska se till att det 
varje år upprättas en plan med 
översikt över de åtgärder som 
behövs för att förebygga och 
förhindra kränkande 
behandling av barn och elever. 
En redo-görelse för hur de 
planerade åtgärderna har 
genomförts ska tas in i 
efterföljande års plan. 

6:8 X  Rektor    Ja  

4.4.2 Personal som får kännedom om 
att ett barn eller elev anser sig 
ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med 
verksamheten är skyldig att 
anmäla detta till rektorn. En 
rektor som får kännedom om 
detta ska skyndsamt anmäla till 
huvudmannen.  

6:10   X   X Ja Anmäls till skolnämnden 
enligt särskild rutin. 
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4.4.3 Huvudmannen är skyldig att 
skyndsamt utreda 
omständigheterna kring och 
vidta åtgärder för att förhindra 
kränkande behandling i 
framtiden 

6:10 X  Rektor  X Ja Anmäls till skolnämnden 
enligt särskild rutin. 
 

 
Beslut avseende Lagrum Ansvar enligt 

Lag 
Delegeras till Över-

klagas  
till 

An
m 
XX
X 

Får vidare- 
delegeras 

Anm. 

 Skollagen och Vuxen- 
utbildningsförordningen 
 

SL 
VuxF 

Huvud
-man 

Rektor      

5 Kommunal vuxenutbildning         
5.1 20 kap Kommunal vuxen- 

utbildning 
        

 Allmänna bestämmelser         
 Hemkommunen ansvarar för 

att den som har rätt att delta i 
utbildning för vuxna enligt 
skollagen får delta i sådan 
utbildning.   

SL 
20:10-
11d 

X  Rektor     

          
5.1.1 Ansökan om delta i utbildning 

på grundläggande nivå 
SL 20:13 X  Rektor Skolväsen-

dets 
överklagand
enämnd 

 Nej  
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enligt 
Skollagen 
28:12  

5.1.2 Ansökan och mottagande 
Ansökan som avser en 
utbildning hos annan 
huvudman  

SL 20:14 X  Rektor SÖN enligt 
28:12 2 st 

 Nej  

5.1.3 Ansökan om deltagande i 
utbildning på gymnasial nivå 

SL 20:22 X  Rektor SÖN enligt 
28:12 

 Nej  

5.1.4 Huvudmannens beslut om en 
sökande ska tas emot till SFI 

SL 20:33 X  Rektor SÖN enligt 
28:12 

 Nej  

5.1.5 Huvudmannen får bestämma 
om böcker och andra 
lärverktyg får behållas av 
eleverna eller ska anskaffas av 
eleverna själva eller erbjudas 
mot avgifter som högst 
motsvarar huvudmannens 
anskaffningskostnader. Elever 
inom SFI ska utan kostnad ha 
tillgång till läromedel. 

SL 20:7 X  Rektor   Ja  

 Hemkommunen ansvarar för 
att det upprättas en individuell 
studieplan för varje elev 

SL 20:8 X  Rektor   Ja  

5.1.6 Beslut om upphörande av elevs 
utbildning samt beslut att på 
nytt bereda elev utbildning 

SL 20:9 X  Rektor Skolväsen-
dets 
överklagand
enämnd 

 Nej  
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enligt 
skollagen  
28:12  

Beslut avseende Lagrum Ansvar enligt Lag Delegeras till Överklagas 
till 

An
m 
XX
X 

Får 
vidare-
delegeras 

Anm. 

 Skollagen och Vuxen- 
utbildningsförordningen 

SL 
VuxF 

Huvud
- man 

Rektor      

5.1.7 Beslut om vilka nationella 
kurser som skall erbjudas 

VuxF 
2:9 

X  Skolchef   Ja  

5.1.8 Beslut om kurser och verksam-
hetspoäng  
Delning av nationella kurser 

VuxF 
2:10 

 X    Ja  

5.1.9 Revidering av individuella 
studie- planer 

VuxF 
2:16 

 X    Ja  

5.1.10 Utse ansvarig lärare för 
komvuxarbetet 

VuxF 
2:20,23 

 X    Ja  

5.1.11 Beslut om att sätta betyg i 
särskilda fall 

VuxF 
4:3 

 X    Nej  

5.1..12 Ansvar för betygskatalog förs 
samt betygssättning i särskilda 
fall 

VuxF 
4:11, 16 

 X    Nej  

5.1.13 Avstängning av elev och 
avstängningstidens längd 

SL 5:17, 
18 

X  Rektor Allmän 
förvaltnings
-domstol 
enligt 

X Nej Enl. 
särskild 
rutin 
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skollagen 
28:5  

5.1.14 Avstängning av elev från 
utbildning med praktiska inslag 
och avstängningstiden längd 

SL 5:19, 
20 

X  Rektor Allmän 
förvaltnings
-domstol 
enligt 
skollagen 
28:5  

X Nej Enl. 
särskild 
rutin 

 
  
 
 
 
 
Beslut avseende Lagrum Ansvar enligt 

Lag 
Delegeras 
till 

Överklagas 
till 

Anm 
XXX 

Får 
vidare- 
delegeras 

Anm. 

Skollagen och 
Vuxenutbildningsförordningen 

Skollage
n 

Huvud
-man 

Rektor      

 Kommunal vuxenutbildning 
på grundläggande och 
gymnasial nivå 

        

5.1.15 Beslut om interkommunal 
ersättning  

SL 
20:15, 21 

X  Nämnd   Nej  

          
  



64(65) 

 
Nämnden för arbete, kompetens och välfärd  

 

X=VERKSAMHETSYSTEM, P=PÄRM, U=UTSKOTTSPROTOKOLL 
 

 
Beslut avseende Lagrum Ansvar enligt 

Lag 
Delegeras till Över- 

klagas till 
An
m 
XX
X 

Får 
vidare- 
delegeras 

Anm. 

   Huvud
- man 

Rektor      

6 20 kap Komvux som särskild 
utbildning 

        

6.1 Mottagning och antagning till 
Komvux som särskild 
utbildning på grundläggande- 
och gymnasial nivå 

SL 
20:11a 
20a 

X  Rektor Skolväs-
endets 
överklaga
ndenämnd 
enligt 
skollagen 
28:12 

 Nej  

6.2 Beslut om upphörande av 
utbildning samt på nytt bereda 
elev utbildning 

21:9 X  Rektor SÖN enl 
Skollagen 
28:12  

 Ja  

 
 
Beslut avseende Lagrum Ansvar enligt 

Lag 
Delegeras till Över- 

klagas till 
An
m 
XX
X 

Får 
vidare- 
delegeras 

Anm. 

 Yrkeshögskola  Huvud
- man 

Rektor      

7 Förordning om 
yrkeshögskolan 
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7.1 Utse ansvarig utbildnings- 
anordnare 

FyH 2:3 
4:6 

X  Skolchef   Nej  

7.2 Fastställa utbildningsplan FyH2:7 X  Rektor   Nej  
7.3 Utfärda examens- och utbildnings-

bevis 
FyH 
2:15-16 

X  Rektor Överklaga
ndenämnd
en för 
högskolan 

 Nej  

7.4 Urval av sökande – antagning FyH 3:5-
7 

X  Rektor   Nej  

 Besluta om anstånd eller 
studieuppehåll för antagen till 
utbildningen 

FyH 3:8 X  Rektor   Nej  

7.5 Ansökan om statsbidrag FyH 5 
kap 

X  Rektor   Ja  
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