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Allmänt

Delegation innebär rätten att fatta beslut i annans (styrelse/nämnd) ställe. Beslut
fattat av delegat har samma rättsverkan som styrelsens egna beslut. I 6 kap 37-39
§§ kommunallagen finns de bestämmelser som reglerar delegering av ärenden inom
en kommunal nämnd/styrelse. Ansvaret för ett delegationsbeslut vilar alltid på den
som lämnat delegationen, inte på delegaten.
Ett delegationsbeslut kan inte överprövas (ändras) av styrelsen, däremot kan
givet delegationsuppdrag återkallas. Delegaten kan lämna över beslutanderätten
i ett visst ärende till nämnden om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det.
Vid delegationsbeslut ska följande riktlinjer och principer gälla:
• Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas i enlighet med gällande
lagar, avtal, mål, riktlinjer och anvisningar etc.
• Beslutsärende ska behandlas i ett sammanhang, d.v.s. en uppdelning av
ärendet får inte ske i syfte att kringgå gällande delegation.
• Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden där
jäv föreligger (KL 6 kap 28-32 §§).
Den som erhållit beslutanderätt har även en skyldighet att i förekommande fall
ansvara för förhandling och information enligt MBL i förhållande till de
fackliga organisationerna.

Syfte med delegation

Delegation i mindre viktiga ärenden ger de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid åt
planering, riktlinjer och andra principiella frågor. Vidare innebär en delegering av
beslutanderätten att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.

Delegationsbegränsningar

Delegatens befogenheter är begränsade till det egna
verksamhetsområdet och inom verksamhetsområdets budgetram.
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras (KL 6 kap 38 §):
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.
5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
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Rätt att besluta

Delegat i delegationsordningen anges i lägsta nivå. För tjänstemannadelegat innebär detta att
överordnad tjänsteman kan fatta beslut även i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteman.
Berörda utskott har rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som är delegerade till tjänstemän.
Rätt att fatta beslut på delegation innebär inte att delegaten är skyldig att fatta beslut. Om
delegaten anser ärendet svårbedömt eller av annan orsak ej vill besluta i ärendet kan det
överlämnas till närmaste chef eller till utskottet för beslut.
Är delegat på grund av frånvaro förhindrad att utöva sin delegation övertas beslutanderätten
av en ersättare. Ersättare går in i följande ordning:
1. Den som vikarierar för delegaten (om ej inskränkningar i delegationsrätten införts)
2. Den som kommunstyrelsen utsett som ersättare för delegaten
3. Den som kommunchefen utsett genom särskilt beslut

Firmatecknare

Firma tecknas av KSo och Kch gemensamt. Kommunfullmäktige beslutar om firmatecknare.

Vidaredelegation

Ärenden där det särskilt angivits att vidaredelegation kan ske får vidaredelegeras. I beslut om
vidaredelegation skall anges vem som beslutar vid förfall av ordinarie delegat. Enligt 6 kap 37
§ kommunallagen skall beslut som fattats med stöd av vidaredelegation anmälas till
huvuddelegaten, som i sin tur skall anmäla dem till nämnden, d.v.s. kommunstyrelsen.

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut fattade på delegation ska anmälas till Kommunstyrelsen på nästföljande sammanträde
undantaget ärenden markerade med en asterisk. Anmälan sker genom att besluten skrivs in på
blankett för delegationsbeslut och lämnas till kommunsekreteraren senast månaden efter det
att beslutet fattats. En sammanställd lista över delegationsbesluten delges kommunstyrelsen
vid varje sammanträde.
Delegationsbesluten ska numreras i löpande följd årsvis och finnas tillgängliga under
kommunstyrelsens sammanträde. I kommunstyrelsens protokoll antecknas de anmälda
besluten genom hänvisning till delegationsbeslutens nummerordning.

Brådskande ärenden

I ärenden, som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas, beslutar KS
ordförande (KL 6 kap. 39 §). Det gäller dock inte ärenden där beslut enligt speciallagstiftning
måste fattas av styrelsen samfällt.

Förkortningar
*
Ass
Biblch
Ch
Ch pers
DSO
Ech
Enhch
Enhch VoO
Funkch
Handl

Handled
INT
Kanch
Kch
Ich
KSo
KSvo
KSAU
KSIU
KSIUo
KSIUvo
MAS
Pch
Pers
Rektor
Samord AME
Sklsk
Säk
Vhtch

Ärenden markerade med asterisk behöver ej rapporteras till
kommunstyrelsen
Assistent
Bibliotekschef
Närmaste ansvarig chef
Närmaste chef med personalansvar
Dataskyddsombud
Ekonomichef
Enhetschef (tillika rektor inom området skola/förskola)
Enhetschef funktionsstöd, SÄBO, hemtjänst
Funktionsansvarig chef (informationschef, ekonomichef,
personalchef)
Syftar på den handläggare som enligt organisationsplan och
ansvars- och befogenhetsbeskrivning är handläggare för angiven
ärendegrupp. T.ex. integrationssamordnare,
säkerhetssamordnare, ekonom, löneassistent, socialsekreterare,
bistånds-, avgifts-, LSS-handläggare.
Handledare
Annan kommuns intagningsnämnd
Kanslichef
Kommunchef
Kommunikationschef/informationschef
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens individutskott
Kommunstyrelsens individutskotts ordförande
Kommunstyrelsens individutskotts vice ordförande
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Personalchef
Personalsamordnare
Rektor (tillika enhetschef)
Samordnare arbetsmarknadsenheten
Skolsköterska
Säkerhetssamordnare
Verksamhetschef (tillika skolchef inom området skola/förskola)
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Lagrum och övriga förkortningar
AB
AFF 76
BrB
FB
FK
FL
FPL
GyF
IVO
HSL
KF
KKF
KL
KS
KvF
LFF
LOfB
LMA
LPN
LPU
LSS
LuL
LVM
LVU
OSL
PAF
PBB
PSL
RhjL
SF
SFB
SL
SoF
SoL
SOSFS
TF
ÄB

Allmänna bestämmelser
Kollektivavtal om fackliga förtroendemän
Brottsbalk (1962:700)
Föräldrabalk (1949:381)
Försäkringskassan
Förvaltningslag (2017:900)
Förvaltningsprocesslag (1971:29)
Gymnasieförordning (2010:2039)
Inspektionen för vård och omsorg
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Kommunfullmäktige
Körkortsförordning (1998:980)
Kommunallag (2017:725)
Kommunstyrelsen
Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning
Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på
arbetsplatsen
Lag (1996:1020) om offentligt biträde
Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Lag (2016:1013) om personnamn
Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag (1964:167) om unga lagöverträdare
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Offentlighets och sekretesslag (2009:400)
Passförordning (1979:664)
Prisbasbelopp
Patientsäkerhetslag (2010:659)
Rättshjälpslag (1996:1610)
Skolförordning (2011:185)
Socialförsäkringsbalk (2010:110)
Skollag (2010:800)
Socialtjänstförordning (2001:937)
Socialtjänstlag (2001:453)
Socialstyrelsens föreskrifter
Tryckfrihetsförordning (1949:105)
Ärvdabalk (1958:637)
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1. Personalfrågor
1

Personalfrågor

1

Med bindande verkan för kommunen
reglera frågor rörande förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare genom kollektivavtal

Delegat

-

Avtal av icke principiell karaktär

Pch

-

Avtal av principiell karaktär

KSAU

Lagrum/kommentar

2

Tillämpning samt tolkning av icke
principiell karaktär, av lag, avtal och andra
bestämmelser som rör förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare

Pch*

3

Tolkning av lag, avtal och andra
bestämmelser som rör förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare av principiell
karaktär

KSAU

4

Utfärda anvisningar om tillämpning av
personalpolitiska riktlinjer, policy m.m.

Pch

5

Tvisteförhandlingar inom personalområdet

Pch

6

Ledighet för fackligt
förtroendemannauppdrag

Ch pers*

LFF/AFF 76

7

Lön under ledighet för facklig verksamhet

Handl*

AFF 76

8

Reglering av uppkommen löneskuld

Handl*

9

Besluta om inriktning för årlig löneöversyn KSAU

10

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

KSo*

11

Uppsägning på grund av personliga skäl
och avsked av personal som inte är Kch
eller Vhtch

KSAU

12

Anställning av chefer undantaget
kommunchef, verksamhetschef och
tecknande av chefsförordnande

KSAU

Arbetsmiljöuppgifter
kan vidaredelegeras

7 kap. 1 § KL
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13

Anställning av personal inom ramen för
fastställd budget och personalram

Ch*

Efter samråd med Pch

14

Anställning, överstigande 1 månad, utöver
fastställd budget och/eller personalram

KSAU

Efter samråd med Pch

15

Omreglering av anställningsavtal

Ch pers*

Efter samråd med Pch

16

Lönesättning vid nyanställning

Ch pers*

Efter samråd med Pch

17

Lönesättning för
-

Kch

KSAU*

-

Vhtch

Kch*

Efter samråd med KSo

-

Funkch

Kch*

Efter samråd med KSo

-

Enhch

Vhtch*

Efter samråd med KSo
och Pch

-

Övrig personal

Ch pers*

Efter samråd med
Vhtch och Pch

18

Pröva löneförmån under ledighet för
offentligt förtroendemannauppdrag eller
uppdrag av vikt för kommunen

KSAU*

AB § 31 mom 1 och 2

19

Anställdas deltagande i konferenser,
utbildningar, kurser eller dylikt

Ch pers

Rapportering för belopp
under 5 tkr per anställd
och år behöver inte ske

20

Politikers deltagande i konferenser,
utbildningar, kurser eller dylikt

KSo*

21

Bidrag till studier på fritiden, av vikt för
verksamheten

Ch pers

22

Förändring av tjänstgöringens förläggning
vid övertalighet och omplacering mellan
områden

Vhtch

23

Fastställande av arbetsår för
uppehållsanställd personal

Enhch*

24

Förbud mot bisyssla för
-

Kch och Vhtch

KSAU

Rapportering för belopp
under 5 tkr per anställd
och år behöver inte ske
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25

26

27

-

Enhch

Kch

-

Övrig personal

Vhtch

Avstängning och varning av:
-

Kch

KSo

-

Vhtch

Kch

-

Övrig personal

Vhtch

Efter samråd med Pch

Uppsägning på grund av arbetsbrist
-

Kch och Vhtch

KSAU

-

Övrig personal

Vhtch

Efter samråd med Pch
Efter samråd med KSo

Beslut om särskild avgångsersättning
-

Ersättning upp till 6 månadslöner:
beslutsnivå

Kch

-

Ersättning överstigande 6
månadslöner

KSAU

28

Pensionsbeslut

Pch

29

Beslut om PAN-anställning överstigande
en månad och utöver personalbudget

Enhch

30

Fackligt arbete enligt samverkansavtal.
Information och förhandling enligt MBL

Kch/Vhtch/
Enhch/Pch*

I samråd med KSAU
Enligt PAN-avtal

2. Ledigheter/semester
2

Ledigheter/semester

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Tjänstledighet (ej lagreglerad)
enhetschefer, < 6 månader

Vhtch

I samråd med KSo

2

Beviljande av tjänstledighet/semester

Kch

I samråd med KSo

Beviljande av tjänstledighet/semester övrig
personal < 6 månader

Enhch

Ledighet under sex
veckor rapporteras ej

Beviljande av tjänstledighet/semester övrig
personal > 6 månader

Enhch

Funktionsansvarig chef, verksamhetschef
< 6 månader
3
4

Funkch
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5

Krav om förstadagsintyg vid frånvaro (se
AB samt LAS)

Enhch*

3. Arbetsmarknad & integration
3

Arbetsmarknad & integration

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Beslut att teckna samverkansavtal inom
sysselsättningsområdet

KSo och Kch

2

Beslut att teckna överenskommelser inom
sysselsättningsområdet

KSo och Kch

3

Beslut om BEA-anställning

Enhch*

Med möjlighet att
vidaredelegera

4

Krav om förstadagsintyg vid frånvaro
(BEA-anställda)

Enhch*

Med möjlighet att
vidaredelegera

5

Beslut om uppsägning av BEA-anställning

Enhch*

6

Anställnings och arbetsmiljöansvar BEAanställning

Enhch*

7

Teckna hyreskontrakt till nyanlända/
flyktingar

Handl*

8

Beslut om att ingå lokal överenskommelse

Enhch

Med möjlighet att
vidaredelegera

4. Ekonomi
4

Ekonomi

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Omfördelning av anslag inom budgetram
för respektive program (två positioner
verksamhet) av icke principiell verksamhet

Kch*

Under förutsättning att
beslutade mål bedöms
kunna uppnås
I samråd med KSo

2

Fastställa attestförordning

3

Teckna kommunens plusgiro samt konton i
olika kreditinrättningar

4

Kch

≤ 3 PBB

Handl*

> 3 PBB

Ech*

Försäljning och överlåtelse av utrangerade
inventarier och material i enlighet med
fastställd rutin

Enhch
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5

6

Fatta beslut om avskrivningar av fordringar
enligt fastställd rutin
≤ 2500 kr

Handl

≤ 1 PBB

Ech

> 1 PBB

KSAU

Utge skadeersättning
≤ 1 PBB

Enhch*

> 1 PBB

KSAU

7

Godkännande av ersättning för skada från
försäkringsbolag eller annan aktör

Enhch*

8

Statsbidragsfrågor

Vhtch/MAS/
Enhch/Us

5. Finans
5

Finans

Delegat

1

Omsättning av kortfristiga och långsiktiga
lån och behörighet att underteckna sådana
låneförbindelser för kommunens räkning

Ech

2

Upptagande av nytt lån och behörighet att
underteckna sådana förbindelser för
kommunens räkning i enlighet med beslut
av behörigt politiskt organ

Ech

3

Placering av donationsmedel

Ech*

4

Utsträcka, nedsätta, döda och relaxera
inteckningar samt utbyta pantbrev och
andra därmed jämförliga åtgärder

KSAU

Lagrum/kommentar

6. Avtal, inköp och upphandling
6

Avtal, inköp och upphandling

1

Fastställa förfrågningsunderlag för
upphandlingar enligt eventuella riktlinjer:
≤ 5 PBB

Delegat

Lagrum/kommentar

Enhch*

Efter samråd med
Kanch
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≤ 25 PBB

Enhch teknisk
drift*

I samråd med KSo

> 25 PBB

Kch*

I samråd med KSo

2

Ingå och tecknande av avtal om varor och
tjänster

Kch och KSo

KF § 211 2007

3

Inköp och avrop gentemot ramavtal

4

5
6
7

≤ 5 PBB

Enhch*

≤ 25 PBB

Enhch teknisk
drift*

≤ 50 PBB

Kch*

> 50 PBB

Kch och KSo

Undertecknande av upphandling/avtal/
tilldelningsbeslut inom ramen för befintlig
upphandlingssamverkan
Undertecknande av avtalsförlängningar

Kch och KSo

Undertecknande av samverkansavtal eller
motsvarande
Skriva under personuppgiftsbiträdesavtal

Kch och KSo

Kch och KSo*

KSo och Kch*

7. Skydd och säkerhet
7

Skydd och säkerhet

Delegat

1

Interna skydds- och säkerhetsåtgärder i
Handl
kommunens verksamhet upp till en kostnad
av 1 prisbasbelopp

2

Utse brandskyddsombud

Lagrum/kommentar
Efter samråd med Kch

Säk

8. Frågor gemensamma för skolformerna
8

Frågor gemensamma för skolformerna

Delegat

1

Beslut gällande läsårstider, lovdagar och
kompetensutvecklingsdagar

Vhtch

2

Beslut om organisation av kommunens
skolskjutsverksamhet

Vhtch

3

Beslut om beviljande/avslag av skolskjuts

Handl

Lagrum/kommentar

Beviljande rapporteras
ej
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4

Enskilda skjutsfrågor förskola/skola
utanför fastställda normer

Handl

9. Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg
9

Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Beslut om mottagande av barn från annan
kommun

Rektor

8 kap. 13 § SL

2

Beslut om placering i annan kommuns
förskoleverksamhet

Rektor

8 kap. 12 § SL

3

Beslut om avgiftsbefrielse för
skolbarnsomsorg

Rektor

4

Beslut om avstängning av barn vid
utebliven betalning

KSAU

10. Förskoleklass, grundskola
10

Förskoleklass, grundskola

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Beslut om försöksperiod i annan skolform

Rektor

7 kap. 8 § SL

2

Beslut om mottagande av barn/elev från
annan kommun

Rektor

10 kap. 25 § SL

3

Beslut om barn/elevs skolgång i annan
kommun

Rektor

10 kap. 24 § SL

4

Beslut om placering vid viss skola, efter
önskemål

Rektor*

10 kap. 30 § SL

5

Beslut om skolpliktens fullgörande på
annat sätt enligt skollagen

Rektor

24 kap. 23 § SL

6

Beslut angående tidigare skolstart

Rektor

7 kap. 11 § SL

7

Beslut angående uppskjuten skolplikt

Rektor

7 kap. 10 § SL

8

Beslut om skolpliktens senare upphörande

Rektor

7 kap. 13 § SL

9

Beslut om skolpliktens tidigare upphörande Rektor

7 kap. 14 § SL

10

Beslut om rätten att slutföra den högsta
årskursen även om skolplikten upphör
dessförinnan

7 kap. 15 § SL

Rektor
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11

Yttranden över överklaganden hos allmän
förvaltningsdomstol och skolväsendets
överklagandenämnd

Rektor

28 kap. 5, 9, 12, 16 §
SL

12

Beslut om fördelningen av antalet timmar
för ämnen, ämnesgrupper, språkval och
elevens val

Vhtch

9 kap. 4 § SF

11. Särskola
11

Särskola

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Beslut om inskrivning av elever i
grundsärskolan under skolpliktstid

Rektor

7 kap. 5 § SL

2

Beslut om skolpliktens fullgörande på
annat sätt enligt skollagen

Rektor

7 kap. 21 § SL

3

Beslut om elevs skolgång i annan kommun

Rektor

11 kap. 25 § SL

12. Gymnasieskola
12

Gymnasieskola

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Beslut om att ingå samverkansavtal
gällande enskild elev

Rektor

15 kap. 30 § SL

2

Beslut i den anordnande kommunen att en
sökande inte skall tas emot därför att
individen inte är behörig

INT

15 kap. 33 § SL

3

Beslut om fastställande av plan för
utbildning på introduktionsprogrammen

Rektor

17 kap. 4 § SL

4

Beslut om intagning till utbildning på
introduktionsprogrammen

Rektor

17 kap. 14 § SL

5

Beslut om inskrivning av elever i
gymnasiesärskolan

Rektor

18 kap. 8 § SL

6

Beslut om inackorderingstillägg

Rektor

18 kap. 32 § SL

13. Kommunal vuxenutbildning
13

Kommunal vuxenutbildning

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Åtgärder för att informera om rätt till
grundläggande vuxenutbildning, Sfi och
särvux

Rektor

20 kap. 10 § SL
21 kap. 10 § SL
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2

Beslut om mottagande av elev till
grundläggande vuxenutbildning och Sfi

Rektor

20 kap. 22 § SL

3

Beslut om att utbildning för elev ska
upphöra och att på nytt bereda elev
utbildning

Rektor*

20 kap. 9 § SL

4

Begäran om ersättning från elevs
hemkommun

Rektor

20 kap. 15 § SL

5

Mottagande till gymnasial
vuxenutbildning/särvux av sökande från
annan kommun när hemkommunen åtagit
sig att svara för kostnaderna

Rektor

20 kap. 22 § SL

6

Beslut om intagning till gymnasial
vuxenutbildning/särvux

Rektor*

20 kap. 22 § SL

Beslut om fastställande av lokala
kursplaner

Rektor*

8

Beslut om hur urvalet skall göras
respektive hänsyn till intresse för sökt
utbildning och verksamhet utöver
grundskole- och gymnasieutbildning inom
intresseområdet

Rektor*

3 kap. 7-8 §§ KvF

9

Utredning gällande skiljande från
utbildningen, avstängning eller förvisning

Rektor

7 kap. 4 § KvF

7

21 kap. 7 § SL
2 kap. 14 § KvF
21 kap. 5 § SL

14. Patientsäkerhetslagen
14

Patientsäkerhetslagen

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Utredning av vårdskada

MAS

3 kap. 3 § PSL

2

Beslut om anmälan av allvarlig vårdskada
till IVO

MAS

3 kap. 5 § PSL

Medicinskt ledningsansvar för att främja
god kvalitét, hög patientsäkerhet och
främja kostnadseffektivitet inom den
kommunala hälso- och sjukvården

Enhch VoO

3

I samråd med Vhtch
3 kap. 5 § PSL
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15. Hälso- och sjukvårdslagen
15

Hälso- och sjukvårdslagen

Delegat

1

Fastställande av HSL-riktlinjer*

MAS

2

Fastställande av HSL-rutiner*

MAS

Lagrum/kommentar

16. Medicinska elevhälsan
16

Medicinska elevhälsan

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Medicinskt ledningsansvar för medicinska
elevhälsan

Sklsk

2

Verksamhetsansvar för medicinska
elevhälsan

Vhtch

3

Utredning av vårdskador eller risk för
vårdskador enligt Lex Maria

Sklsk

14 kap. 6 § SoL

4

Beslut om anmälan av vårdskador eller risk Vhtch
för vårdskador enligt Lex Maria

14 kap. 7 § SoL

17. Socialtjänstlagen, SoL
17

Socialtjänstlagen, SoL

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Beslut om att inleda utredning

Handl*

11 kap. 1 § SoL

2

Beslut om bistånd i form av särskild
boendeform/hemtjänstinsatser/avlastning
eller social svikt/dagverksamhet/
ledsagare/trygghetslarm/matdistribution
enligt riktlinje

Handl*

4 kap. 1 § SoL

3

Beslut om avgift

Handl*

8 kap. 2 § SoL

4

Jämkning av avgift för hemtjänst, service
och omvårdnad samt boende

Handl*

8 kap. 6 § SoL

5

Beslut om bistånd med anledning av
ansökan från boende i annan kommun
enligt 2 a kap. 8 § SoL om insatser enligt 4
kap. 1 § SoL i Storfors kommun

Handl*

4 kap. 1 § SoL

6

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

KSIUo

2 a kap. 4 § SoL

7

Utredning av missförhållanden

Enhch IFO

14 kap. 6 § SoL

2 a kap. 8 § SoL
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(Lex Sarah)
8

Beslut om anmälan av allvarligt
missförhållande till IVO

Enhch IFO

14 kap. 7 § SoL
(Lex Sarah)
I samråd med Vhtch

18. Försörjningsstöd
18

Försörjningsstöd

1

Beslut i ärende om ekonomiskt bistånd
under eller enligt riksnorm och riktlinjer
-

2

Beviljande
Avslag

Delegat

4 kap. 1 § SoL
Handl*
Handl*

Beslut i ärende om ekonomiskt bistånd
över riksnorm och riktlinjer
-

Beviljande
Avslag

Lagrum/kommentar

4 kap. 1 § SoL
KSIU
Handl*

3

Bistånd utöver vad handläggare kan
besluta enligt delegation och riktlinjer när
utskottets beslut inte kan avvaktas

Enhch IFO

4 kap. 1-2 §§ SoL

4

Avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd
för belopp upp till ett basbelopp

Handl*

4 kap. 1 § SoL

5

Besluta i ärenden om försörjningsstöd över
norm i akut skede upp till 1000 kr

Handl*

4 kap. 1 § SoL

6

Besluta i ärenden om försörjningsstöd över
norm med beaktande av barnperspektivet
upp till 1000 kr

Handl*

4 kap. 1 § SoL

7

Beslut i ärende om försörjningsstöd med
villkor om praktik eller kompetenshöjande
åtgärder

Handl*

4 kap. 1, 4 §§ SoL

8

Beslut om vägrande av eller nedsättning av
fortsatt försörjningsstöd

Handl

4 kap. 1, 5 §§ SoL

9

Beslut om ekonomiskt bistånd
-

Förmedling av egna medel,
begravningskostnader, möbler inkl.
husgeråd, flyttkostnader, glasögon,
TV, spädbarnsutrustning.

4 kap. 1 § SoL
Handl*
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-

Tandvård upp till 5000 kr

Handl*

-

Tandvård 5000–10 000 kr

Enhch IFO*

-

Tandvård över 10 000 kr

KSIU

-

Hyresskyld/elskuld upp till 5000 kr

Handl*

-

Hyresskuld/elskuld upp till 10 000
kr

Enhch IFO

-

Hyresskuld/elskuld över 10 000 kr

KSIU

-

Skuldsanering, alt. medicinsk
behandling, rekreation, semester,
upphörande av biståndsinsats jml. 4
kap. 1 § SoL mot den enskildes
vilja.

KSIU

10

Beslut om bistånd enligt LMA

Handl*

3 a § LMA

11

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

KSIU

9 kap. 3 § 1 st. SoL

19. Ersättningsskyldighet enligt SoL
19

Ersättningsskyldighet enligt SoL

Delegat

Lagrum/kommentar

1

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

KSIU*

9 kap. 3 § SoL

2

Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet enligt 9 kap. 1-2 §§,
8 kap. 1 § SoL med summor över 5000 kr

KSIU

9 kap. 4 § SoL

3

Beslut om att återkräva försörjningsstöd
jml. 4 kap. 1 § SoL som utgått obehörigen
eller med för högt belopp

Enhch IFO*

9 kap. 1 § SoL

4

Beslut om att återkräva försörjningsstöd
jml. 4 kap. 2 § SoL som getts under villkor
om återbetalning

Handl*

9 kap. 2 § SoL

5

Beslut om att återkräva försörjningsstöd
jml. 4 kap. 1 § SoL som lämnats som
förskott på förmån e. dyl.

Handl*

9 kap. 2 § SoL

6

Eftergift av försörjningsstöd med högst
5000 kr utgivet mot återkrav

Enhch IFO*

9 kap. 4 § SoL

Se även 32:2
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7

Eftergift av försörjningsstöd över 5000 kr
utgivet mot återkrav

KSIU

9 kap. 4 § SoL

20. Utredningsskyldighet
20

Utredningsskyldighet

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Beslut om att göra skyddsbedömning och
inleda utredning

Handl*

11 kap. 1-2 § SoL

2

Beslut att inte inleda utredning, att inledd
Enhch IFO*
utredning ska läggas ned eller avslutas utan
att föranleda åtgärd

11 kap. 1 § SoL

3

Förlängning av utredningstid 1 månad i
ärenden som rör barn

Enhch IFO*

11 kap. 2 § SoL

KSIU*

11 kap. 2 § SoL

-

Ytterligare förlängning

4

Beslut om att begära utlåtande från BUP

Handl*

5

Beslut om framställan gällande
överflyttning till annan kommun

Enhch IFO*

2 a kap. 10 § SoL

6

Beslut om att motta/inte motta ärende från
annan kommun

Enhch IFO*

2 a kap. 10 § SoL

7

Beslut att ansöka hos IVO om
överflyttande av ärende

KSIU*

2 a kap. 11 § SoL

8

Beslut att överklaga IVO:s beslut om
överflyttning

KSIU*

2 a kap. 11 § SoL

9

Beslut om uppföljning av ett barn situation
efter avslutad utredning

Enhch IFO*

11 kap. 4 a § SoL

10

Beslut om uppföljning av ett barn situation
efter avslutad placering

Enhch IFO*

11 kap. 4 b § SoL

Efter samråd Vhtch

21. Stödinsatser
21

Stödinsatser

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson/kontaktfamilj

Enhch IFO*

4 kap. 1 § SoL

2

Beslut att kontaktperson/kontaktfamilj
fortsätter efter uppföljning

Handl*

4 kap. 1 § SoL
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3

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till
kontaktperson/kontaktfamilj
-

Enligt norm och riktlinjer

Handl*

-

Utöver norm och riktlinjer

KSIU

4

Beslut om förordnande och entledigande
av kontaktperson/familj

Handl*

4 kap. 1 § SoL

5

Beslut om upphörande av biståndsinsats
enligt 4 kap. 2 § SoL

Handl*

4 kap. 2 § SoL

6

Beslut om upphörande av biståndsinsats
trots att den enskilde önskar att insatsen
ska fortsätta

KSIU*

4 kap. 1 § SoL

7

Beslut om tillfälligt boende och
bostadssociala kontrakt

Enhch IFO*

4 kap. 1 § SoL

8

Beslut om bistånd i form av arbete,
sysselsättning, rehabilitering för vuxna

Enhch IFO*

4 kap. 1 § SoL

9

Beslut om bistånd i form av boendestöd för Handl*
vuxna

4 kap. 1 § SoL

10

Beslut om öppenvård för vuxna

Handl

4 kap. 1 § SoL

11

Beslut om öppenvård för barn

Handl

4 kap. 1 § SoL

12

Beslut om extern öppenvård

Enhch IFO

4 kap. 1 § SoL

13

Beslut om öppna insatser utan
vårdnadshavares samtycke

Enhch IFO*

4 kap. 1 § SoL

22. Placering
22

Placering

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Beslut om bistånd i form av vård på HVBhem eller familjehem för stadigvarande
vård och fostran, barn och ungdom

KSIU

4 kap. 1 § SoL

2

Beslut om placering i familjehem eller
HVB-hem, vuxna

KSIU

4 kap. 1 § SoL
Efter samråd med
Vhtch
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3

Beslut om tillfällig vistelse i jour/akuthem
eller utredningshem, högst fyra månader

Enhch IFO*

4 kap. 1 § SoL

4

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

Enhch IFO

4 kap. 1 § SoL

5

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

Enhch IFO

6

Beslut om arvodes- och
omkostnadsersättning till familjehem
-

Enligt riktlinjer

Handl*

-

Över riktlinjer

KSIU

7

Beslut om ersättning för förlorad
arbetsinkomst till familjehem

KSIU

8

Beslut om akut ersättning för förlorad
arbetsinkomst till familjehem

Enhch IFO

9

Beslut om arvodes- och
omkostnadsersättning till privat hem för
vård och boende

KSIU

10

Beslut om ekonomiskt bistånd till barn och
ungdom i samband med placering,
omplacering eller flytt från familjehem
eller HVB-hem
-

Enligt kommunens riktlinjer

Handl*

-

Under placering max 5000 kr

Enhch IFO*

-

Utöver kommunens riktlinjer

KSIUo

4 kap. 1 § SoL

11

Beslut om omkostnadsersättning till
familjehem ”särskilda kostnader”

KSIUo*

4 kap. 1 § SoL

12

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

KSIU*

16 kap. 8 § SFB
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13

Beslut om ersättning från föräldrar vid vård Handl*
av underårig i annat hem än det egna, samt
beslut

8 kap. 1 § 2 st. SoL

14

Beslut om ersättning till särskilt förordnad
vårdnadshavare
-

Enligt kommunens riktlinjer

Handl*

-

Utöver kommunens riktlinjer

KSIU

6 kap. 11 § SoL

15

Beslut om tillnyktring/avgiftning, högst 21
dagar

Enhch IFO

4 kap. 1 § SoL

16

Beslut om ersättning från enskild vid
vistelse i HVB- eller familjehem

Enhch IFO*

8 kap. 1 § 1 st. SoL, 6
kap. 1 § SoF

17

Beslut om anmälan till FK att uppbära
sjukpenning för den som bereds vård och
behandling för missbruk

Enhch IFO*

106 kap. 12-13, 38-40
§§ SFB

18

Beslut om att underrätta FK om att
nämnden ska uppbära ersättning enligt
SFB

Handl*

107 kap. 2 § SFB, 9
kap. 2 § SoL

19

Övervägande om fortsatt vård för en
KSIU*
underårig som är placerad med stöd av SoL
och privat placering

6 kap. 8 § SoL

20

Beslut om fortsatt vård efter 18 år

KSIU*

4 kap. 1 § SoL

21

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

KS

6 kap. 8 § FB

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

KS

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

KS

22

23

OBS! Övervägande är
inget beslut

OBS! Beslutet får inte
delegeras!
6 kap. 8 a § FB
OBS! Beslutet får inte
delegeras
6 kap. 9 § FB
OBS! Beslutet får inte
delegeras
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24

24

25

Beslut om att väcka talan i domstol om
överflyttning av vårdnad från särskild
förordnad vårdnadshavare

KS

6 kap. 10 § FB
OBS! Beslutet får inte
delegeras

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

16 kap. 18 § SFB

Beslut om framställning till CSN om
ändring av betalningsmottagare för
studiebidrag när barn är placerade utom
hemmet

16 kap. 18 § SFB

KS

OBS! Beslutet får inte
delegeras

OBS! Beslutet får inte
delegeras

23. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
23

Lagen med särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU)

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Beslut att göra SoL-utredning och ansöka
hos förvaltningsrätten om vård enligt LVU

KSIU*

4 § LVU

2

Beslut om omedelbart omhändertagande
enligt 2, 3, 6 §§ LVU

KSIU/

6 § 1-2 st. LVU

3
4
5
6
7

KSIUo

Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka Enhch IFO*
om förlängning av utredningstiden för
ansökan om vård
Beslut om att omhändertagande enligt 6 §
KSIU/
LVU ska upphöra
KSIUo*
Beslut om hur vården ska ordnas och var
den unge ska vistas under vårdtiden

KSIU/

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

KSIU/

Övervägande om vård med stöd av 2 §
LVU fortfarande behövs

KSIU*

8 § LVU
9 § 3 st. LVU
11 § 1, 3 st. LVU

KSIUo*
11 § 2-3 st. LVU

KSIUo*
13 § 1 st. LVU
6-månadersregeln
OBS! Övervägande är
inget beslut

8

Prövning om vård med stöd av 3 § LVU
ska upphöra

KSIU*

13 § 2 st. LVU
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9

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

KSIU*

Övervägande av om beslut beträffande
umgänge eller hemlighållande av
vistelseort jml. 14 § 2 st. 1-2 p. LVU
fortfarande behövs

KSIU*

11

Beslut att vården ska upphöra

KSIU *

21 § 1 st. LVU

12

Beslut om kontaktperson eller öppen
behandling jml. 22 § 1 st. 1-2 p. LVU

KSIU *

22 § 1 st. LVU

13

Prövning om beslut jml. 22 § LVU
fortfarande behövs

KSIU *

22 § 3 st. LVU

14

Beslut om att förebyggande insats jml. 22 § KSIU *
1 st. LVU skall upphöra

22 § 3 st. LVU

15

Ansökan hos förvaltningsrätt om
flyttningsförbud

KSIU *

24 § LVU

16

Övervägande om flyttningsförbud
fortfarande behövs

KSIU *

26 § 1 st. LVU

17

Beslut att flyttningsförbud ska upphöra

KSIU *

26 § 2 st. LVU

18

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

KSIU/

27 § 2 st. LVU

10

13 § 3 st. LVU
3-årsregeln
OBS! Övervägande är
inget beslut
14 § 3 st. LVU
OBS! Övervägande är
inget beslut

OBS! Övervägande är
inget beslut

KSIUo*
19

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud
ska upphöra

KSIU/

30 § 2 st. LVU

20

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

KSIU*

31 § LVU

21

Beslut om läkarundersökning, utse läkare
samt plats för läkarundersökning

Enhch IFO*

32 § 1 st. LVU

KSIUo*
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22

Beslut att begära polishandräckning för att
genomföra läkarundersökning

Enhch IFO*

43 § 1 p. LVU

23

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

Enhch IFO*

43 § 2 p. LVU

24

Beslut att initiera rättshjälp genom
offentligt biträde hos förvaltningsrätt i
LVU-ärenden

Handl*

43 § RhjL

25

Beslut om hur rätt till umgänge med den
unge skall utövas
När överenskommelse ej kan nås
med vårdnadshavaren eller
föräldern

KS

14 § 2 st. 1 p. LVU

När överenskommelse ej kan nås
med vårdnadshavaren eller
föräldern, i avvaktan på KS beslut

KSo

-

-

26

OBS! Beslutet får inte
delegeras!
OBS! Beslutet får inte
delegeras!

Beslut om att den unges vistelsort inte skall KS
röjas för förälder eller vårdnadshavare
-

I avvaktan på KS beslut

14 § 2 st. 1 p. LVU

KSo

14 § 2 st. 2 p. LVU
OBS! Beslutet får inte
delegeras!
14 § 2 st. 2 p. LVU
OBS! Beslutet får inte
delegeras!

24. Medgivande
24

Medgivande

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Beslut att lämna medgivande åt enskilt
hem att bereda en underårig stadigvarande
vård och fostran

KSIU*

6 kap. 6 § SoL

2

Beslut att förbjuda/begränsa enskilt hem att KSIU*
ta emot ett underårigt barn

5 kap. 2 § SoL
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25. Handläggning av särskilda utredningar i samband med brottsmål
25

Handläggningar av särskilda utredningar i
samband med brottsmål

Delegat

Lagrum/kommentar

1

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

Enhch IFO*

31 kap. 2 § 2 st. BrB

Lämnande av upplysningar och förslag på
åtgärder till åklagaren, domstol eller
frivårdsmyndigheter

Handl*

3

Beslut att polisanmäla brott som hindrar
verksamhet

Enhch IFO

12 kap. 10 § SoL
10 kap. 2 § OSL

4

Beslut att polisanmäla brott mot underåriga Enhch IFO
samt vissa grövre brott

12 kap. 10 § SoL
10 kap. 21 § OSL

2

OBS! Yttrande är inget
beslut
6 § LPU
OBS! Upplysningar är
inga beslut

26. Socialtjänstförordningen
26

Socialtjänstförordningen

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Framställan till domstol om behov av
målsägandebiträde för underårig

Handl*

5 kap. 2 § SoF

2

Beslut att anmäla till tingsrätt behov av
åtgärd rörande vårdnad eller
förmynderskap för underårig

Handl*

5 kap. 2 § SoF

3

Beslut om anmälan till överförmyndaren
om förhållande beträffande förvaltningen
av underårigs egendom

Handl*

5 kap. 3 § SoF

4

Beslut att anmäla till överförmyndare
behov av god man, förvaltare eller
upphörande av omyndigförklaring

Handl*

5 kap. 3 § SoF

5

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

Handl*

5 kap. 3 § SoF

6

Beslut om att upprätta vårdplan

Handl

5 kap. 1 a § SoF

11 kap. 3 § SoL
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27. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
27

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM)

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Beslut om att utredning ska inledas om det
finns skäl för tvångsvård

Enhch IFO*

7 § LVM

2

Beslut att utredning ej ska inledas eller att
inledd utredning skall läggas ned eller
övergå i utredning enligt SoL

Enhch IFO*

7 § LVM

3

Beslut om läkarundersökning samt utse
läkare för undersökningen

Enhch IFO*

9 § LVM

4

Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätt
om vård jml. LVM

KSIU

11 § LVM

5

Beslut om omedelbart omhändertagande

KSIU

13 § 1 p. LVM

6

Beslut om att föranstalta om vård på
sjukhus efter nämndens,
polismyndighetens eller förvaltningsrättens
beslut om omedelbart omhändertagande

Handl*

19 § LVM

7

Beslut att begära polishandräckning för att
genomföra läkarundersökning

Enhch IFO*

45 § 1 p. LVM

8

Beslut att begära biträde av polismyndighet Enhch IFO*
för verkställande av beslut om vård eller
omhändertagande

45 § 2 p. LVM

9

Yttrande till åklagarmyndigheten
beträffande den som har vårdats jml. LVM

46 § LVM

Enhch IFO*

OBS! Yttrande är inget
beslut

28. Unga lagöverträdare
28

Unga lagöverträdare

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Yttrande till åklagarmyndighet

Enhch IFO*

11 § 1 st. LUL
OBS! Yttrande är inget
beslut

-

med anledning av eventuell
utredning beträffande misstänkt
under 15 år

Handl*

31 § LUL
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2

Beslut att till polismyndighet begära att
polisutredning inleds

KSIU*

13 § LUL

3

Begäran hos åklagare om förande av
bevistalan

Enhch IFO*

38 § LUL

29. Familjerätt
29

Familjerätt

Delegat

Lagrum/kommentar

1

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

Handl*

2 kap. 1, 4 §§ FB

2

Godkännande av faderskapsbekräftelse

Handl*

1 kap. 4 § 1 st, 2 kap. 5
§ FB

3

Godkännande av faderskapsbekräftelse/

Handl*

1 kap. 9 § FB

föräldraskapsbekräftelse vid insemination
4

Beslut om att återuppta nedlagd utredning

Enhch IFO*

2 kap. 1 § FB

5

Beslut att ej återuppta nedlagd utredning

KSIU*

2 kap. 9 § FB

6

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

Handl*

2 kap. 9 § 1 st. FB

7

Beslut om initiativ till rättsgenetisk
undersökning

Handl*

2 kap. 6 § FB

8

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

Enhch IFO*

3 kap. 5 § 2 st, 6 § 2 st.
och 8 § FB

9

Beslut att godkänna föräldrars avtal om
vårdnad, boende och umgänge

Handl*

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

10

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

Enhch IFO*

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

11

Beslut att utse utredare i vårdnads och
umgängesärenden

Enhch IFO*

6 kap. 19 § FB

12

Lämnande av upplysningar till tingsrätt

OBS! Upplysningar är
inga beslut
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-

inför interimistiskt beslut i tingsrätt
beträffande vårdnad, boende eller
umgänge

Handl*

6 kap. 20 § FB

-

i vårdnads-, boende- och
umgängesmål

Handl*

6 kap. 19 § FB

13

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

Handl*

7 kap. 7 § 2 st. FB

14

Beslut om att lämna medgivande för att
emotta ett barn med hemvist utomlands i
syfte att adoptera

KSIU*

6 kap. 12 § SoL

15

Prövning av samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande

6 kap. 14 § SoL

-

Vid samtycke

Handl*

-

Ej samtycke

KSIU*

16

Återkallelse av medgivande att ta emot
adoptivbarn

KSIU*

6 kap. 13 § SoL

17

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

Handl*

11 kap. 16 § 2 st. FB
OBS! Yttrande är inget
beslut

30. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
30

Lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS)

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Beslut om personkretstillhörighet

Handl*

1, 7 §§ LSS

2

Beslut om personlig assistent

Handl

7 §, 9 § 2 p. LSS

Handl

7 §, 9 § 2 p. LSS

-

Ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig assistent

3

Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig
assistent vid tillfälligt utökade behov

Handl

7 §, 9 § 2 p. LSS

4

Beslut om ledsagarservice

Handl*

7 §, 9 § 3 p. LSS

5

Beslut om kontaktperson

Handl*

7 §, 9 § 4 p.

6

Beslut om avlösarservice i hemmet

Handl*

7 §, 9 § 5 p.
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7

Beslut om korttidsvistelse utanför det egna
hemmet

Handl*

7 §, 9 § 6 p.

8

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

Handl*

7 §, 9 § 7 p. LSS

9

Beslut om boende i familjehem för barn
och ungdomar

KSIU

7 §, 9 § 8 p. LSS

10

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

KSIU

7 §, 9 § 8 p. LSS

11

Beslut om boende i bostad med särskild
service för vuxna

Handl

7 §, 9 § 9 p. LSS

12

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

Handl*

7 §, 9 § 10 p. LSS

13

Besluta om att betala assistansersättning
till annan person än den som är berättigad
till insatsen

Enhch IFO

11 § LSS

14

Beslut om återbetalningsskyldighet

Enhch IFO*

12 § LSS

15

Anmälan till överförmyndare om behov av
förvaltare eller god man

Handl*

15 § 6 p. LSS

16

Anmälan till överförmyndare att behov av
förvaltare eller god man ej längre
föreligger

Handl*

15 § 6 p. LSS

17

Beslut om att anmäla behov av
assistansersättning till FK

Handl*

15 § 8 p. LSS

18

Beslut om att underrätta FK när någon som
får assistansersättning enligt 51 kap. SFB
får insats beviljad som kan påverka
behovet av personlig assistans

Handl

15 § 9 p. LSS

19

Beslut om anmälan till FK om det finns
anledning att anta att assistansersättningen
enligt 51 kap. används för annat än köp av
personlig assistans eller kostnader för
personlig assistans

Handl

15 § 10 p. LSS
Samråd med Enhch IFO

Sida 32 (40)

STORFORS
KOMMUN

20

Beslut om anmälan till IVO om det finns
anledning att anta en tillståndshavares
lämplighet att bedriva verksamhet med
personlig assistans kan ifrågasättas

Handl

15 § 11 p. LSS

21

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

Handl*

16 § 2 st. LSS

22

Beslut om ersättning från förälder (beslutet
är ej överklagningsbart)

Handl

20 § LSS, 5 §
Förordning 1993:1090
om stöd och service,
6 kap. 2-4 §§ SoF

23

Överklagande och yrkande om inhibition
samt yttrande till en förvaltningsrätt eller
kammarrätt i LSS-ärenden där
ursprungsbeslutet fattats av utskott

KSIUo

27 § LSS, 6 kap. 36 §
KL

24

Beslut om ekonomiskt stöd för att bekosta
merkostnader i samband med sjuklöner för
privata utförare

Handl*

7 §, 9 § 2 p.

25

Utredning av missförhållande

Enhch IFO

24 e § LSS,

Samråd med Enhch IFO

SOSFS 2011:5
26

Beslut om anmälan av allvarligt
missförhållande till IVO

Enhch IFO

24 f § LSS,
SOSFS 2011:5
I samråd med Vhtch

31. HVB – hem för vård och boende
31

HVB

Delegat

1

Utfärdande av ordningsregler för boende
på HVB-hem

Enhch*

2

Beslut om bistånd i form av placering vid
boende för ensamkommande barn

Handl

Lagrum/kommentar

Sida 33 (40)

STORFORS
KOMMUN

32. Särskilda överklaganden, yttranden och anmälningar till myndigheter i
socialtjänstärenden
32

Särskilda överklaganden, yttranden och
anmälningar till myndigheter i
socialtjänstärenden

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Beslut om att föra talan i ärenden mål vid
tingsrätt eller förvaltningsdomstol

Enhch IFO

10 kap. 2 § SoL

2

Utfärdande av fullmakt att föra nämndens
talan vid andra förrättningar än de som
avses i 10 kap. 2 § SoL

Enhch IFO

3

Yttrande till passmyndighet

Handl*

3 § 2 st. PAF
OBS! Yttrande är inget
beslut

4

Yttrande enligt Lag om personnamn

Handl*

44-45 §§ LPN
OBS! Yttrande är inget
beslut

5

Yttrande till transportstyrelsen, annan
myndighet eller tingsrätt i körkortsärende

Handl*

3 kap. 8 §, 5 kap. 2 §
KKF
OBS! Yttrande är inget
beslut

6

Beslut med anledning av
dödsboförvaltning

Handl*

18 kap. 2 § 2 st. ÄB

7

Dödsboanmälan till skatteförvaltning

Handl*

20 kap. 8 a § ÄB

8

Yttrande över ansökan om bostadsbidrag
till familj, där barn vistas på institution,
familjehem eller där någon familjemedlem
är handikappad

Handl*

SFB

9

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

Vhtch*

10

Uppgiftslämnare till smittskyddsläkare

MAS*

11

Yttrande till tillsynsmyndighet

Enhch IFO*

OBS! Yttrande är inget
beslut
12 kap. 6 § SoL

13 kap. 5 § SoL
OBS! Yttrande är inget
beslut
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12

Anmälan till IVO om missförhållanden i
kommunens egen verksamhet

KSIU

14 kap. 7 § SoL

13

Anmälan till IVO om missförhållanden i
enskild verksamhet

KSIU

14 kap. 5 § SoL

14

Beslut om yttrande till förvaltningsdomstol
i överklagat biståndsärende oavsett om
beslutet fattats av tjänsteman eller utskott

Enhch IFO

13 § FPL

33. Övriga yttranden, anmälningar, överklaganden, etc.
33

Övriga yttranden, anmälningar,
överklaganden, etc.

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Yttrande till tillsynsmyndighet som inte är
av principiell beskaffenhet eller större
betydelse

Kch*

OBS! Yttrande är inget
beslut

Yttrande till annan myndighet som inte är
av principiell beskaffenhet eller större
betydelse

Kch*

3

Anmälan om behov av offentligt biträde

Handl*

4

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

2

Med möjlighet att
vidaredelegera
OBS! Yttrande är inget
beslut
Med möjlighet att
vidaredelegera
LOfB
3 § LOfB
OBS! Yttrande är inget
beslut

5

Befullmäktigande av ombud att föra
kommunens talan inför domstol och andra
myndigheter samt vid förrättningar av
skilda slag

Kch

6

Avge yttrande med anledning av
överklagande över beslut som fattats med
stöd av delegation

Delegat

OBS! Yttrande är inget
beslut

7

Överklagande av beslut från
Migrationsverket

Kch

I samråd med KSo

8

Besluta om anmälan av personuppgiftsincident till Datainspektionen

DSO*
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34. Förvaltningslagen
34

Förvaltningslagen

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Beslut i fråga om jäv

Vhtch

16 § FL

2

Besluta att avvisa ombud/biträde

Vhtch

14 § FL

3

Beslut att överklaga dom av
förvaltningsdomstol

KSo/KSIUo

40, 43 §§ FL

4

Prövning av att överklagande har skett i
rätt tid och avvisa försent inkommen
överklagan

Enhch/Funkch

45 § FL

5

Beslut att begära inhibition av
förvaltningsdomstols dom

Instans som har 48 § FL
fattat
ursprungsbeslut

6

Beslut om rättelse av beslut pga. uppenbar Ch inom
oriktighet
respektive
ansvarsområde

36 § FL

35. Allmänna handlingar
35

Allmänna handlingar

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Beslut om utlämnande av allmän handling
till enskild eller annan myndighet,
utlämnande av sekretessbelagd handling
samt uppställande av förbehåll i samband
med utlämnande till enskild

Registrator/
Handl

2 kap. 14 § TF
26 kap. 1 § OSL

2

Beslut om vägran att lämna ut allmän
handling eller utlämnande av
sekretessbelagd handling samt utlämnande
av handling med visst förbehåll

Kanch/Vhtch

2 kap. TF

Beslut om tillämpning av taxa för
utlämnande av allmän handling

Kanch

2 kap. 13 TF

Lagrum/kommentar

3

6 kap. 2-3 §§ OSL

36. Teknik, vatten och avlopp (VA)
36

Teknik, vatten och avlopp (VA)

Delegat

1

Tillämpning och tolkning av VA-taxa samt
allmänna bestämmelser för brukande av
kommunens vatten- och

Enhch teknisk
drift*
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avloppsanläggningar (ABVA) som ej är av
principiell karaktär
2

Akuta åtgärder som är tvingande enligt
lagstiftning kopplat till den tekniska
verksamheten och som inte ryms inom
budget. Upp till ett belopp om 5 basbelopp

Enhch teknisk
drift

37. Gator och parker
37

Gator och parker

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Bevilja dispensansökningar enligt 3 §
lokala föreskrifter om gatu- och
gångbanerenhållning

Enhch teknisk 17 FS 1997:70
drift

38. Mark och planärenden
38

Mark och planärenden

1

Yttrande som avses i 4 § de lokala
ordningsföreskrifterna

Delegat

Lagrum/kommentar
17 FS 2007:89

-

Rörande lokalisering

Enhch teknisk I samråd med KSo
drift*

-

För övrigt

KSo*

2

Upplåtande av allmän plats för särskilda
ändamål och allmänna sammankomster

Enhch teknisk I samråd med KSo
drift*

3

Teckna servitutsavtal för elektriska
ledningar, telefonledningar och VAanläggningar m.m.

Enhch teknisk
drift

4

Framställningar, ansökningar m.m. till
lantmäterimyndigheten angående
fastighetsbildning och dylikt inom ramen
för fattade beslut

Enhch teknisk
drift*

5

Utfärda grävtillstånd

Enhch teknisk
drift*

6

Arrende kommunal mark

Enhch teknisk I samråd med KSO/Kch
drift
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39. Fastigheter
39

Fastigheter

1

Besluta och verkställa korttidsuthyrning
(maximalt ett år) av kommunens lokaler

Delegat

Lagrum/kommentar

Hyrestid ≤ 1 månad

Enhch teknisk
drift*

Hyrestid > 1 månad

Enhch teknisk I samråd med KSo
drift*

2

Korttidsuthyrning (maximalt ett år) av
Enhch teknisk I samråd med KSo/Kch
externa lokaler för kommunens verksamhet drift

3

Besluta i ärenden gällande
lägenhetsregister

Enhch teknisk 10, 11 och 13 § lagen
drift
2006:378 om
lägenhetsregister

4

Teckna hyreskontrakt av lokaler enligt
beslut

Enhch teknisk
drift*

40. Fordon
40

Fordon

Delegat

1

Beslut om köp av leasingbilar

Enhch teknisk
drift

Lagrum/kommentar

41. Trafik
41

Trafik

Delegat

1

Beslut om tillfälliga lokala
trafikföreskrifter och dispenser enligt vid
var tid gällande Trafiklagstiftning

Enhch teknisk
drift

2

Utfärda tillfälliga parkeringstillstånd (ej
Enhch teknisk
parkeringstillstånd för rörelsehindrade,
drift*
detta görs av tillväxt- och tillsynsnämnden)

Lagrum/kommentar

42. Kost
42

Kost

Delegat

1

Ändring av priset för personalkost

Enhch teknisk
drift

Lagrum/kommentar
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43. Bibliotek
43

Bibliotek

1

Tillfälliga förändringar av bibliotekets
öppettider

Delegat

≤ 2 dagar

Biblch

> 2 dagar till och med en månad

KSAU

Lagrum/kommentar

44. Kultur och fritid
44

Kultur och fritid

Delegat

1

Beslut om bidrag/förlustbidrag för
kulturarrangemang

Enhch kultur
och fritid

2

Tillståndsgivning enligt Spellagen

Enhch kultur
och fritid

3

Bevilja föreningsstöd enligt vid var tid
gällande riktlinjer

Handl*

4

Bevilja bidrag till studieförbund

Handl*

Lagrum/kommentar

6 kap. 9-11 §§
Spellagen (2018:1138)

45. Övriga ärenden
45

Övriga ärenden

Delegat

Lagrum/kommentar

1

Representation och uppvaktning av
mindre omfattning i enlighet med
riktlinjer

KSo*

Var och en för sig

Ch*

KF § 121, 1999

Representation och uppvaktning av större
omfattning inklusive beslut angående
representation med alkohol i enlighet
med riktlinjer

KSo

3

Besvarande av enkäter

Ch inom
Ansvaret kan
respektive
vidaredelegeras till
ansvarsområde* annan anställd inom
kommunen

4

Lämna direktiv till ombud vid bolagsoch föreningsstämmor

KSAU

5

Utse skiljemän

KSAU

2

KF § 64, 2003
KF § 121, 1999
KF § 64, 2003
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6

Utseende av delegat att företräda
kommunstyrelsen vid kongresser och
dylikt där kommunen har inbjudits att
delta

KSAU*

7

Avvisa försent inkommen överklagan

Kch

8

Beslut om flaggning på annan dag än
allmän flaggdag

KSo*

9

Tillfällig ändring av tider för
öppethållande i kommunhuset

Kch

10

Beslut om tillstånd att nyttja kommunens
heraldiska vapen och logotyp
(Stortrivssymbolen)

Ich*

11

Beslut om tillämpningsföreskrifter för
användandet av kommunens grafiska
profil

KSAU

12

Beslut om ändrad organisationsstruktur
inom kommunstyrelsens verksamhet som
inte är av principiell betydelse

Kch

13

Fastställande av planer

Ch pers*

14

Fastställande av riktlinjer

Ch pers*

15

Fastställande av rutin

Ch pers*

16

Fastställande av anvisning

Ch pers*

17

Beslut att ge behörighet till nätverk, epost, system samt behörighetskort
(SITHS)

KSo/Kch/
Vhtch/Ch/

Bevilja tillstånd enligt lokala föreskrifter
om torghandelsstadga för Storfors
kommun

Enhch teknisk
drift

17 FS 1997:58

19

Beslut om utökning/neddragning av
verksamhetslokaler

Vhtch

I samråd med KSo

20

Avyttring av material
Enhch

Summorna i
marknadsvärde

18

-

Upp till 50 000 kr
Upp till 100 000 kr

I samråd med KSo

Mas*

Vhtch

I samråd med KSo

Sida 40 (40)

STORFORS
KOMMUN

21

Förordnande av kommunskytt

Enhch teknisk
drift*

