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Inledning  

 

Allmänna bestämmelser 

Kommunstyrelsens beslutanderätt framgår av kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente, 

som beslutats av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan i sin tur besluta om att 

beslutanderätten i vissa ärenden ska delegeras till någon annan (KL 6 kap 33-38§§) 

 

Vad innebär delegering? 

Genom delegering flyttas kommunstyrelsens (nämndens) beslutanderätt över från nämnden till 

delegaten. Delegaten företräder kommunstyrelsen, så att delegatens beslut ses som 

kommunstyrelsens beslut. Beslut som fattas av tjänsteman utan delegering i ärendet saknar laga 

verkan.  

 

Kommunstyrelsen kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegationsuppdraget. 

Kommunstyrelsen kan också ta över ett ärende och fatta beslut, förutsatt att delegaten ännu inte 

har fattat något beslut. 

 

Syftet med delegering av beslutanderätten 

Syftet med att delegera beslutanderätten är dels att avlasta nämnden från rutinmässiga frågor för 

att skapa utrymme för en mer omfattande behandling av övergripande frågor och principiella 

ärenden. Ett annat syfte är att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom kortare 

beslutsvägar och snabbare handläggning.  

 

Skillnaden mellan delegation och verkställighet                           

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde förekommer en mängd beslut och avgöranden som 

inte är beslut i kommunallagens mening. Detta är så kallad verkställighet och finns inte upptaget i 

denna delegationsordning.  

Gränsen mellan delegering och ren verkställighet är svår att fastställa. Delegationsbeslut till 

skillnad från ren verkställighet, brukar dock avses att det föreligger alternativa lösningar och att 

beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Den största skillnaden mellan 

delegationsbeslut och verkställighet är att besluten kan överklagas. 

 

Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 

Delegation inom kommunstyrelsen förutsätter alltid beslut i två led. Först måste 

kommunfullmäktige besluta om ett reglemente för kommunstyrelsen som talar om vilka 

verksamhetsområden som kommunstyrelsen ska hantera och i vilka ärenden eller grupper av 

ärenden kommunstyrelsen får besluta i. 

Sedan kan kommunstyrelsen besluta att delegera beslutanderätten. De vanligast förekommande 

ärendena samlas i kommunstyrelsens delegationsordning, men kommunstyrelsen kan också 

bestämma om delegation i en viss fråga enligt särskilt beslut 
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Vem kan kommunstyrelsen delegera till? 

Kommunstyrelsen har möjlighet enligt kommunallagen 6 kap 33 § att delegera beslutsrätten i vissa 

ärenden till ett utskott, en anställd eller en förtroendevald med undantag för vad som föreskrivs i 

kommunallagen 6 kap 34 §.  

 

Det är inte tillåtet att delegera till en grupp av anställda, en anställd tillsammans med en ledamot 

eller ersättare (det kallas blandad delegering) eller en anställd i kommunalt bolag, med undantag 

för vad som föreskrivs i socialtjänstlagen kap 10 där delegering i vissa ärenden är tillåtet till en 

särskild avdelning.  

 

Vid en delegats frånvaro tillåts överordnad chef besluta i ärendet. För kommunchef innebär detta 

att beslut fattas av kommunstyrelsen. 

 

Vidaredelegering  

Den anställd som kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten till (KL 6 kap § 33) är kommunens 

högste tjänsteman, kommunchefen. För att effektivisera och förenkla den kommunala hanteringen 

av vissa ärenden kan kommunchefen med stöd av KL 6 kap § 37 överlämna beslutanderätten till 

en annan anställd inom kommunen, det kallas vidaredelegering. En förutsättning för detta är att 

kommunstyrelsen tillåtit det, vanligtvis genom antagande av särskilt reglemente. Ett sådant saknas 

för närvarande i Nordmalings kommun.  

 

 

Ärenden som inte får delegeras                                               

Kommunallagen anger att beslut i vissa typer av ärenden inte får delegeras (6 kap 34§ KL). Följande 

typer av ärenden får inte delegeras av kommunstyrelsen: 

 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill   

 säga kommunstyrelsens övergripande ansvar för verksamheten 

 Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige 

 Yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats 

 Yttranden med anledning av att kommunstyrelsens egna beslut har överklagats 

  Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt 

 Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter (Lag 2007:68) 

 

 

Det innebär att ärenden som får stora konsekvenser för kommunen eller där politiska bedömningar är 

avgörande, inte kan delegeras från kommunstyrelsen. Förutom de generella reglerna för vad som inte 

får delegeras, så finns det också speciallagstiftning, till exempel socialtjänstlagen och plan- och 

bygglagen, där beslut i vissa ärenden uttryckligen inte får delegeras. 
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Brådskande ärenden 

Kommunstyrelsen och dess utskott får, enligt 6 kap 36 § KL, uppdra åt ordföranden eller annan 

ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens/utskottets beslut inte kan 

avvaktas. Det rör sig bara om ärenden som absolut måste avgöras omgående, till exempel olika 

typer  av omhändertaganden. 

Ärenden som avgörs med den här bestämmelsen, ska anmälas vid kommunstyrelsens/utskottets 

nästa sammanträde och är att anse som ett beslut av kommunstyrelsens/utskottet. 

 

Anmälan av delegationsbeslut  

Kommunstyrelsens presidium beslutar vilka delegationsbeslut, utöver det som kommunallagen 

eller annan lagstiftning föreskriver, som ska redovisas i kommunstyrelsen. Beslut där 

överklagandetid reglerar genom protokollets anslag redovisas även fortsättningsvis 

kommunstyrelsen. Redovisning ska ske vid nästkommande sammanträde och det ska ske i skriftlig 

form.  

 

Delegaten ansvarar för att sammanställa en förteckning över delegationsbesluten och överlämnar 

dessa till kommunstyrelsens kansli. Sekreteraren ansvarar sedan för att delegationsbesluten finns 

tillgängliga under hela sammanträdet. Delegationsbesluten förvaras i särskild pärm på kansliet.  
 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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Förvaltningsövergripande delegationer 

 

Ö Allmän administration 

Ö 1  Allmänna ärenden 

Ö 1.1 Brådskande ärenden där kommunstyrelsens 

eller utskottets avgörande inte kan avvaktas 

 

6 kap. 39 § KL Kommunstyrelsens 

ordförande 

Utskottets ordförande 

Beslut ska anmälas på styrelsens nästa sammanträde  

Ö 1.2 Yttrande ang antagande av hemvärnsmän 

 

 Kommunstyrelsens 

ordförande 

 

Ö 1.3 Tillstånd att använda kommunens heraldiska 

vapen 

 Kommunchef  

Ö 1.4 Tillstånd till externa föreningar, organisationer 

företag etc att använda kommunens logotyp i 

kommersiella sammanhang 

 Informatör  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 

 

 

Sida 10 av 151    

    

 

Ö 1.5 Redaktionella justeringar i styrdokument som 

inte medför materiella förändringar 

Mindre revideringar som inte medför väsentlig 

förändring av verksamhet eller kostnadsökning 

 Handläggare 

 

Respektive utskott 

Exempelvis vid förändring av lagrum o dyl. 

Meddelas utskott vars verksamhet berörs av aktuellt 

styrdokument.  

Större revideringar som medför väsentliga 

förändringar av verksamhet eller kostnader ska 

beslutas av den instans som antog det aktuella 

styrdokumentet. 

Ö 1.6 Initiera uppdrag eller utredning  Respektive utskott När ärenden berör flera utskotts 

verksamhetsområden beslutar kommunstyrelsen om 

uppdrag eller utredning. 

Ö 1.7 Avskriva av kommunstyrelsen och dess utskott 

lämnade utredningsuppdrag som av olika skäl 

är uppenbart inaktuella 

 Kommunchef  

Ö 1.8 Yttranden till myndigheter, av ej principiell 

karaktär 

 Ansvarig 

verksamhetschef 

 

Remisser av tillfällig karaktär eller ringa betydelse 

registreras ej utan gallras vid inaktualitet 

Ö 1.9 Yttranden till myndigheter över remisser, 

statliga utredningar 

 Respektive utskottet Som enligt lagstiftning inte behöver besvaras av 

kommunstyrelsen.  

Ö 1.10 Yttranden till tillsynsmyndighet, av ej 

principiell karaktär 

 Ansvarig sektorchef Myndighetsärenden, ex Skolinspektionen och 

Inspektionen för vård- och omsorg, Länsstyrelsen 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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Ö 1.11 Yttranden angående ansökan om 

kameraövervakning  

19 § 

Kamerabevakningslagen 

(SFS 2018:1200)  

Kommunchef  

Ö 1.12 Tolkning av arvodesreglementet för 

förtroendevalda 

 Allmänna utskottet  

Ö 1.13 Beslut om kommunens officiella flaggning  Kommunchef  

  Bidrag till föreningar, organisationer odyl.   Se punkt A.3.5Gäller samtliga sektorer.  

Ö 1.14 Beslut om att bestämma ändamål om 

behandling av personuppgifter 

Artikel 25 GDPR Ansvarig sektorchef I samråd med dataskyddsombud 

Ö 1.15 Beslut om radering av personuppgifter Artikel 17 GDPR Ansvarig sektorchef ”Rätten att bli glömd”. Samråd gärna med 

dataskyddsombudet 

Ö 1.16 Beslut om rätt till begränsning av 

personuppgiftsbehandling 

Artikel 18 GDPR Ansvarig sektorchef I samråd med dataskyddsombud 

Ö 1.17 Anmäla inträffad personuppgiftsincident till 

Datainspektionen 

Artikel 33 GDPR Dataskyddsombud Ska anmälas inom 72 timmar. Se rutiner för 

personuppgiftsincident och intern e-tjänst 

Ö 1.18 Beslut om att underteckna 

personuppgiftsbiträdesavtal 

GDPR Undertecknande chef 

eller kommunstyrelsens 

I samråd med dataskyddsombud 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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ordförande beroende på 

grundavtalets dignitet 

Ö 1.19 Beslut om att lämna ut utdrag om 

personuppgiftsbehandlingar till den registrerade 

Artikel 13-14 GDPR Ansvarig sektorchef Så kallat registerutdrag. I samråd med 

dataskyddsombud. 

Ö 1.20 Beslut om att inte lämna ut utdrag om 

personuppgiftsbehandlingar till den registrerade 

Artikel 12 punkt 5 

GDPR 

Ansvarig sektorchef Gäller vid omotiverade upprepade förfrågningar. I 

samråd med dataskyddsombud 

Ö 1.21 Beslut om revidering av Nordmalings 

kommuns registerförteckning över 

personuppgiftsbehandlingar 

Artikel 30 GDPR Dataskyddsombud  

Ö 1.22 Underteckna inkomna delgivningskvitton  Administratör inom 

kansliavdelningen 

Från exempelvis Arbetsmiljöverket osv. 

Ö 2 Juridik 

Ö 2.1 Överklagande av beslut och domar som 

innefattar ändringar av delegats beslut jämte 

yrkande om inhibition.  

 Kommunstyrelsens 

ordförande 

 

Ö 2.2 Avvisande av för sent inkommet överklagande 

avseende förvaltningsbesvär 

§§ 45, 46 FL  Ansvarig sektorchef  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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Ö 2.3 Beslut om att väcka talan i ärenden eller mål 

vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol 

 Kommunstyrelsens 

ordförande 

 

Ö 2.4 Fullmakt för ombud att föra kommunens talan 

inför domstol och myndigheter, bolagsstämmor 

samt förrättningar av skilda slag 

 Kommunstyrelsens 

ordförande 

 

Ö 2.5 Beslut om att ej lämna ut information till den 

registrerade 

GDPR (73) Kommunchef  

Ö 2.6 Besluta i ärenden om att vägra lämna ut allmän 

handling eller lämna ut allmän handling med 

förbehåll som inskränker mottagarens rätt att 

yppa handlingens innehåll eller annars foga 

över handlingen enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 

Offentlighets- och 

sekretesslagen  

Respektive sektorchef Sektorchef som har ansvar för vården av en handling, 

är det i första hand han eller hon som ska pröva om 

handlingen ska lämnas ut.  

Ö 3 Avtal, inköp, upphandling och avyttring 

 

Ö 3.1 
Teckna avtal och överenskommelser av ej  

principiell karaktär, inom beslutad budgetram 

 Ansvarig  

Ansvarig 

verksamhetschef 

Avtal som ej innebär något längre framtida åtagande 

för kommunen eller som innebär större kostnad för 

kommunen.  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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Ö 3.2 Inköp av material och varor  

 

Besluta om Inköp, leasing samt antagande av 

anbud på inventarier, material, varor och 

tjänster samt försäljning av uppdrag och tjänster 

inom vederbörande verksamhetsområde och 

inom ramen för gällande budget, men utanför 

gällande ramavtal eller separat avtal, till ett 

belopp uppgående till  

 

T o m två (2) basbelopp  

 

två (2) basbelopp – 150 000 kronor  

 

150 001 kronor till tröskelvärde 

  

 

 

 

 

Ansvarig sektorchef 

 

Kommunchef 

 

Ansvarigt utskott 

Inköp över tröskelvärde (som ej ingår i befintliga 

ramavtal) sker genom upphandling.   

Godkännande av förfrågningsunderlag vid 

upphandling beslutas av kommunstyrelsen. 

Ö 3.3 Antagande av anbud och teckna 

tilldelningsbeslut vid upphandling av varor och 

tjänster  

 Kommunchef  

Ö 3.4 
Underteckna avtal, kontrakt, 

överenskommelser, skrivelser beslutade av 

kommunstyrelsen eller dess utskott 

 Kommunstyrelsens 

ordförande 

Utskottsordförande 

Gäller ej upphandlingsärenden.  

 

Utskottsordförande undertecknar då ärendet beslutats 

i utskott.  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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Ö 3.5 

Underteckna markavtal avseende bredband 

 Ansvarig datatekniker 

bredband 

 

Ö 3.6 Utse/bemyndiga tjänstemän att kontrasignera 

avtal och andra handlingar 

 Allmänna utskottet  

Ö 3.7 Försäljning av inventarier, utrustning mm   Kommunchef  

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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Ö 3.8 Häva avtal med entreprenör och leverantör samt 

i samband därmed företräda kommunen och 

bevaka dess rätt,  

Till ett värde av högst 2 basbelopp 

2 basbelopp upp till 150 000 kronor 

150 001 kronor till tröskelvärde 

  

 

Ansvarig sektorchef 

Kommunchef 

Ansvarigt utskott 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens delegationer inom allmänna utskottets verksamhetsområde 

 

A 1 Näringsliv och projekt 

A 1.1 Yttranden till länsstyrelsen i ärenden rörande 

företagsstöd 

 Näringslivsutvecklare  

A 1.2 Medfinansiering av externa projekt, upp till en 

summa av 50 000 kronor / år. 

 Allmänna utskottet  

A 1.3 Godkänna/bevilja servicepunkter  Allmänna utskottet  

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A  2 Kollektivtrafik    

A 2.1 Besluta om tillskapande av respektive 

borttagande av hållplats, gäller den lokala 

kollektivtrafiken,  

Inom budgetram.  

 

 

 Allmänna utskottet  

A 2.2 Upprustning av hållplatser, inom budgetram  Sektorchef  

A 2.3 Besluta om ändring av körväg, gäller den lokala 

kollektivtrafiken, 

 

 inom budgetram.  

Utanför budgetram 

  

 

Ansvarig sektorchef 

Allmänna utskottet 

 

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 

 

 

Sida 18 av 151    

    

 

A  Kultur och fritid 

A 3 Bidrag till föreningar och organisationer 

A 3.1 Beslut om projektstöd  

 

 Allmänna utskottet Regler för föreningsstöd, punkt 8-12. Kategorierna: 

ungdom, integration och mångfald, folkhälsa och 

tillfälliga kulturarrangemang.  

A 3.2 Beslut om verksamhetsstöd till kulturföreningar  Allmänna utskottet Regler för föreningsstöd, punkt 13 

A 3.3 Beslut om subventionerad hallhyra för 

föreningar som ej är berättigade till detta enligt 

antagna regler 

 Allmänna utskottet Se Regler för föreningsstöd  

3 3.4 Besluta om övrigt bidrag till föreningar  

Upp till 15 000 kronor (inom befintlig 

budgetram) 

 15 001 kronor och upp till 50 000 kronor 

 

  

 

Föreningshandläggare 

Kommunchef 

 

Gäller idrotts- och kulturföreningar 
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punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 3.5 Bidrag till övriga föreningar, organisationer och 

sammanslutningar  

 

upp till 25 000 kronor (inom befintlig 

budgetram) 

25 001kronor och upp till 50 000 kronor 

  

 

 

Ansvarig sektorchef 

 

Kommunchef 

Gäller föreningar, organisationer och 

sammanslutningar som ej representerar idrotts- eller 

kulturverksamhet, som ej omfattar Regler för 

föreningsstöd. 

A 4 Övrigt    

A 4.1 Anmälan och registrering av lotteritillstånd  Kommunsekreterare  

 

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A Personalärenden  

A 5 Anställningar 

A 5.1 Anställning av personal för 

tillsvidareanställning  

Sektorchefer 

Övriga chefer 

övriga med månadslön och timavlönade 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunchef 

Ansvarig chef 

Ansvarig chef 

 

Vid anställning av sektorchef ska utsedd ledamot av 

Allmänna utskottet ingå i rekryteringsgruppen. 

 

 

 

 

A 5.2 Besluta om tillfällig anställning p g a 

arbetsanhopning inom verksamhet eller 

styrelses fastställda personalbudget 

 

 

Ansvarig chef 

 

 

A 

 

5.3 Tillfällig utökning av sysselsättningsgrad   Ansvarig chef 

 

 

 

 

 



 

Delegations 

punkt 
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Delegat Kommentar 
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A 2 Lön 

 

A 2.1 Löneutrymme i samband med lönerevision 

 

 Förhandlingsstrateg Samråd med verksamhetschef 

A 2.2 Ändring av befattning i samband med 

löneöversyn 

 

 

 

Förhandlingsstrateg  

A 2.3 Lönesättning vid nyanställning av 

tillsvidareanställd och timavlönade (under 

förutsättning att lönenivån inte överstiger 

medellön i berörd yrkesgrupp) och inom givna 

ramar och enligt träffade överenskommelser 

- kommunchef 

- -sektorchef 

- projektanställningar 

- övriga med månadslön 

- timavlönade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna utskottet 

Kommunchef 

Ansvarig chef 

Ansvarig chef 

Ansvarig chef 

 

 

 

 

 

Samråd med  

förhandlingsstrateg/personalstrateg 

 

 

P 2.4 Förskott på lön 

 

 Chef på 

löneadministration, 

Ekonomichef 
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punkt 
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A 2.5 Besluta om lönetillägg   Förhandlingsstrateg Samråd med berörd verksamhetschef 

A 2.6 Tvisteförhandlingar angående brott mot  

Kollektivavtal eller arbetsrättslag 

 

 Förhandlingsstrateg  

 

A 3 Arbetsmiljö 

A 3.1 Beslut om åtgärder för arbetsanpassning och 

rehabilitering 

 Personalstrateger, 

förhandlingsstrateg  

Chefer på alla nivåer 

A 3.2 Ansvar inom arbetsmiljöområdet  Kommunchef Chefer på alla nivåer 

 

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 4 Åtgärder inom HR-området 

A 4.1 Beslut i förflyttnings- och omplaceringsärenden  Personalstrateger, 

förhandlingsstrateg 

 

A 4.2 Besluta om tillfällig max 6 mån förflyttning av 

befattningshavare  

- inom verksamheten 

 

 

- utom verksamheter 

 

 

 

 

 

 

Chefer på alla nivåer 

Förhandlingsstrateg/pers

onalstrateg 

 

A 4.3 Avsked av personal  Förhandlingsstrateg  

A 4.4 Disciplinär åtgärd enligt avtalets bestämmelser 

om skriftlig varning 

 Personalstrateger, 

förhandlingsstrateg 

 

A 4.5 Uppsägning av personal på grund av personliga 

skäl 

 Personalstrateger, 

förhandlingsstrateg 

 

A 4.6 Överenskommelse om avslut mellan 

Nordmalings kommun och anställd 

 Personalstrateger, 

förhandlingsstrateg 
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punkt 
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A 4.7 Besluta om avgång med ålderspension, 

sjukpension och förtida uttag av ålderspension 

 Personalstrateger, 

förhandlingsstrateg 

 

A 4.8 Avstängning av anställd  Personalstrateger, 

förhandlingsstrateg 

 

 

 

 

A 5 Avslut 

A 5.1 Uppsägning av personal på grund av arbetsbrist  Förhandlingsstrateg  

A 5.2 Varsel och underrättelse enligt LAS om att 

visstidsanställning ej kommer att förnyas 

 Ansvarig chef  

A 6 Övrigt 

A 6.1 Själv eller genom ombud föra kommunens talan 

i frågor som rör förhållandet mellan kommunen 

som arbetsgivare och dess arbetstagare där mer 

än en sektor berörs 

 Förhandlingsstrateg  

A 6.2 Prövning av bisysslor  Förhandlingsstrateg  
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punkt 
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A 6.3 Beslut om tillfällig tjänstgöring från bostaden  Närmaste chef  

A 6.4 Enskilda angelägenheter  Närmaste chef Max 10 dagar / år i samband med nära anhörigs 

svårare sjukdom, bortgång, begravning och 

bouppteckning. 

A 6.5 Tjänstledighet med lön för förstagångsbesök 

hos läkare vid akut sjukdom eller olycksfall. 

 Närmaste chef Om så nödvändigtvis måste ske under arbetstid, 

beviljas bibehållen lön för arbetstagare vid akut 

sjukdom eller olycksfall 

A 6.6 Tjänstledighet för facklig verksamhet utan lön  Närmaste chef Kallelse / inbjudan och program bifogas ansökan. 

Närmaste chef tillstyrker ledigheten som beviljas av 

personalchefen. 

A 6.7 Tjänstledighet för facklig verksamhet med lön  Chefer på alla nivårer Kallelse / inbjudan och program bifogas ansökan. 

Närmaste chef tillstyrker ledigheten som beviljas av 

personalchefen. 

A 6.8 Studieledighet Studieledighetslagen Närmaste chef Ledighet söks enligt studieledighetslagen 

A 6.9 Tjänstledighet för att prova annat arbete  Chefer på alla nivåer Prövas i varje enskilt fall. Ledigheten beviljas vid 

pågående rehabilitering, starta eget företag eller om 

ett nytt arbete avsevärt påverkar medarbetarens 

livssituation. 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 6.10 Information och förhandling angående löne- 

och anställningsvillkor enligt 19 och 11 §§ 

MBL 

 Ansvarig chef 

Personalstrateg 

Verksamhetsfrågor förhandlas av ansvarig chef. 

Chefen kan begära biträde från personalavdelningen.  

Övergripande frågor förhandlas av 

förhandlingsstrateg, personalstrateg 

A 6.11 Förhandling enligt 14 § MBL  Personalstrateg Förhandlingen sker med biträde av chef i den 

verksamhet förhandling enligt 11 § MBL ägt rum. 

A 6.12 Besluta om överenskommelser 

rekommenderade av Sveriges kommuner och 

landsting 

 Allmänna utskottet Gäller överenskommelser som SKL träffat med 

fackförbund som de rekommenderar kommunerna att 

anta.  

 

 

A Ekonomi 

A 7 Allmänt  

A 7.1 Placering av donationsmedel  Ekonomichef  

A 7.2 Bevilja förskott  Ekonomichef  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 8 Lån 

A 8.1 Upptagande av långfristiga lån inom den låneram 

som kommunfullmäktige fastställt 

 Ekonomichef  

 

 

 

A 8.2 Omsättning av lån utifrån fullmäktiges beslut om 

ramar för omsättning 

 Ekonomichef  

A 8.3 Upptagande av kortfristiga lån, högst sex (6 ) 

månader och högst 10 Mkr 

  

Kommunchef 

 

A 9 Fordringar och anstånd 

A 9.1 Bokföringsmässig avskrivning av fordringar   Ekonomichef  

A 9.2 Beslut att avskriva utestående fordringar 

Upp till ett belopp av 5 000 kr per kund 

 

På belopp mellan 5 001 kr och 25 000 kr per 

kund 

 

 

 

Kommunchef 

 

Respektive utskott 
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punkt 
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Delegat Kommentar 
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A 9.3 Bevilja anstånd med betalning av fodringar upp 

till två månader från förfallodag 

Högst 7 500 kr 

Högst 25 000 kr 

Mer än 25 001 kr 

  

 

Ekonomi adm. 

 

Kommunchef 

Respektive utskott 

 

A 9.4 Bevilja avbetalningsplan 

På belopp om högst 25 000 kr 

på belopp mellan 25 001 kr och 50 000 kr 

  

Kommunchef 

Allmänna utskottet 

 

A 9.5 Nedsätta eller avstå från dröjsmålsränta i 

samband med beviljande av anstånd eller 

avbetalningsplan 

 Ekonomichef 

 

 

A 9.6 Att besluta om borgen vid omsättning av lån där 

borgen tidigare beviljats 

 Ekonomichef 

 

 

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 10 Medelsförvaltning 

A 10.1 Placering av likvida medel  Ekonomichef  

A 11 Övriga ekonomiska ärenden 

A 11.1 Tekniska anvisningar för budget och bokslut  Ekonomichef  

A 11.2 Bevilja förskott   Ekonomichef  

A 11.3 Utse beslutsattestanter  Kommunchef 

 

 

A 11.4 Besluta om rätten att teckna kommunens 

bankkonto 

 Allmänna utskottet  
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punkt 
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Delegat Kommentar 
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A Mark- och fastighetsärenden 

A 12 Arrende, uthyrning och överlåtelse 

 

A 12.1 Arrendering och utarrendering av kommunens 

mark när det gäller upplåtelser; 

- Tillfällig markupplåtelse för tillfällig handel 

     o dyl. 

- Högst två(2) år 

 

- Över två (2)år 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsledare 

 

 

Samhällsbyggnadschef 

 

Allmänna utskottet 

 

A 12.2 Uthyrning av bostäder och andra lokaler 

- mindre än tre (3) år 

- över tre (3) år 

 

 

 

 

Fastighetsingenjör 

Allmänna utskottet 

 

A 12.3 Extern hyra av bostäder och andra lokaler 

- mindre än ett (1) år 

- över ett (1) år 

 

 

 

Fastighetsingenjör 

 

Allmänna utskottet 
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A 12.4 Hyra och uthyrning av industri- och 

hantverkslokaler 

 Allmänna utskottet  

A 12.5 Överlåtelse eller upplåtelse av industrimark 

enligt kommunfullmäktiges fastställda regler 

 Allmänna utskottet  

A 12.6 Överlåtelse till enskilda av mark för villa eller 

egnahemsbebyggelse 

 Samhällsbyggnadschef  

A 12.7 Försäljning av tomter som är detaljplanelagd 

samt där det finns ett politiskt fastställt belopp 

för försäljning (sk. listpris) 

 Samhällsbyggnadschef  

A 13 Taxor, bidrag 

A 13.1 Beslut om anläggningsavgiftens storlek eller 

va-debitering då taxa ej är tillämplig 

 Allmänna utskottet  

 

 

 

 

 

 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A Plan- och byggverksamhet 

A 14 Allmänna ärenden 

A 14.1 Beslut om anläggningsavgiftens storlek eller 

va-debitering då taxa ej är tillämplig 

 Allmänna utskottet  

A 14.2 Besluta om vite och handräckning 

- upp till 10 000 kronor 

- över 10 000 kronor  

10 kap. PBL   

Byggnadsinspektör 

Allmänna utskottet 

 

A 14.3 Antagande av fastighetsplan som ej antas 

samtidigt med detaljplan 

 Allmänna utskottet  

A 14.4 Pröva ansökan om nylokaliseringar 

(förhandsbesked eller lov) som inte avgjorts i 

detaljplan 

 Byggnadsinspektör  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 

 

 

Sida 33 av 151    

    

 

A 14.5 Medge mindre avvikelser från Boverkets 

Byggnadsregler, BBR 

 Byggnadsinspektör  

A 15 Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

SFS 1998:814 

A 15.1 Besluta i ärendet om tillstånd till skyltning 

varigenom allmänheten avvisas från visst 

område av betydelse för friluftslivet 

5 § SFS 1998:814 Byggnadsinspektör  

A 15.2 Besluta i ärende om tillstånd att ha tavla, skylt, 

inskrift eller därmed jämförlig anordning för 

reklam, propaganda eller liknande ändamål 

varaktigt uppsatt utomhus 

6 § SFS 1998:814 Byggnadsinspektör   

 

A 16 

Förordningen om hissar och vissa anordningar i byggnadsverk (1999:371) 

A 16.1 Åläggande om s k särskild besiktning  8 § lagen (1999:371) Byggnadsinspektör  

A 16.2 Förbud mot användning av hissar och andra 

motordrivna anordningar i strid mot förordning 

12 § (1999:371) Byggnadsinspektör  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 16.3 Medgivande till att hissar och andra 

motordrivna anordningar med smärre brister 

under vissa villkor får användas 

3 § 1 st. (1999:371) Byggnadsinspektör  

A 16.4 Medgivande av längre besiktningsintervall och 

anstånd med besiktning 

 Byggnadsinspektör  

A 16.5 Utfärdande av besiktningsskylt  Byggnadsinspektör  

A 16.6 Beslut om mindre avsteg  Byggnadsinspektör  

A 17 Skyddsrumsförordningen  

A 17.1 Skyddsrumsbesked 32 §  Byggnadsinspektör  

A 18  

Trafikförordningen SFS 1998:1276 

A 18.1 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 

förbud mot trafik med fordon, förbud att stanna 

eller parkera fordon eller tillåtelse att stanna 

eller parkera fordon med avvikelse från 

bestämmelserna i 3 kap 48 eller 52 §, 53 §, 2-5, 

10 kap. 1 § Produktionsledare 

 

 



 

Delegations 

punkt 
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54 § eller 55 § 3 eller 4, 8 kapitlet 1 § eller 

lokala trafikföreskrifter  

A 18.2 Dispenser; 

- axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller 

bruttovikt med begränsning till lägre vikter än 

som följer av 4 kap 12 §  

- insänkning till mindre bredd eller längd på 

fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 

kap 15 och 17 § 

  

Produktionsledare 

 

 

Produktionsledare 

 

 

A 18.3 Besluta om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade 

13 kap. 8 § Administratör  Beviljande och avslag 

A 18.4 Besluta kring överklagade ärenden gällande 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

13 kap . 8 § Administratör  

A 18.5 Besluta i ärenden som gäller omskrivning av 

lokala trafikföreskrifter som inte innebär 

nämnvärda förändringar av tidigare gällande 

lokala trafikföreskrifter, tex mindre justeringar 

av hastigheten inom tätbebyggt område 

 Produktionsledare 

 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 19 Lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) 

A 19.1 Bemyndigande av parkeringsvakt  Samhällsbyggnadschef  

 

 

A Plan- och bygglagen (PBL) och speciallagstiftning 

A 20 PBL 5 kap   

A 20.1 Beslut om överenskommelser med sökande att 

planbesked får lämnas senare än inom fyra (4) 

månader 

5 kap. 4 § PBL  Byggnadsinspektör  

A 20.2 Beslut om planbesked i de fall stöd för en 

avsedda åtgärden finns i en aktuell eller 

aktualitetsförklarad översiktsplan  

5 kap. 2 §  PBL 

5 kap. 5 § PBL 

Byggnadsinspektör  

A 20.3 Beslut om huruvida genomförandet av en 

regionplan kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan 

7 kap. 5 § och 3 kap. 9 § 

andra stycket PBL 

Byggnadsinspektör Sådant beslut får inte överklagas särskilt, 13 kap. 2 § 

tredje stycket PBL Äldre bestämmelser gäller för 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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ärenden som har påbörjats före den 1 april 2020, 

övergångs-bestämmelse 3 till SFS 2020:76. 

A 20.4 Beslut om huruvida genomförandet av en 

översiktsplan kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan 

3 kap. 9 § andra stycket 

PBL 

Byggnadsinspektör Sådant beslut får inte överklagas särskilt, 13 kap. 2 § 

tredje stycket PBL Äldre bestämmelser gäller för 

ärenden som har påbörjats före den 1 april 2020, 

övergångs-bestämmelse 3 till SFS 2020:76. 

A 20.5 Beslut om huruvida genomförandet av en 

detaljplan kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan 

5 kap. 11 a § andra 

stycket PBL 

Byggnadsinspektör Sådant beslut får inte överklagas särskilt, 13 kap. 2 § 

tredje stycket PBL Äldre bestämmelser gäller för 

ärenden som har påbörjats före den 1 april 2020, 

övergångs-bestämmelse 3 till SFS 2020:76. 

A 21 PBL  6  kap  

A 21.1 Anmälan till inskrivningsmyndigheten 6 kap. 6 § PBL Allmänna utskottet  

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 21.2 Beslut om att göra anmälan till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

fastighetsregistrets allmänna del när frågan om 

prövning enligt 6 kap 5 § PBL har väckts i 

byggnadsnämnden (styrelsen) 

6 kap. 6 § PBL Allmänna utskottet  

A 22 PBL 9 kap  

A 22.1 Besluta om bygglov inom ramen för de 

föreskrifter som anges i 9 kap 30-32 §§ PBL i 

följande ärenden: 

9 kap. 2 § 1 st. 1 och 2 Byggnadsinspektör  

A 22.2 Besluta om att ej bevilja (avslå) bygglov inom 

ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap 30-

32 §§ PBL i följande ärenden: 

9 kap. 2 § 1 st. 1 och 2 Byggnadsinspektör  

A 22.3 Nybyggnad en- eller tvåbostadshus utanför 

område med detaljplan, inom ramen för de 

villkor som bestämts i bindande 

förhandsbesked eller områdesbestämmelser 

 Byggnadsinspektör  

A 22.4 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus inom 

område med detaljplan.  

 

 Byggnadsinspektör  
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A 22.5 Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan 

för handel, kontor, hantverk eller industri  

 Byggnadsinspektör  

A 22.6 Nybyggnad eller tillbyggnad utom detaljplan 

för handel, kontor, hantverk eller industri. 

 Byggnadsinspektör  

A 22.7 Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus  Byggnadsinspektör  

A 22.8 Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad  Byggnadsinspektör  

A 22.9 Ny- eller tillbyggnad av kiosk, 

transformatorstation, avloppspumpstation eller 

därmed jämförliga byggnader 

 Byggnadsinspektör   

A 22.10 Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller 

delvis för väsentligen annat ändamål inom 

område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser 

9  kap 2 § 1 st. 3a Byggnadsinspektör   

A 22.11 Inredande av någon ytterligare bostad eller 

någon ytterligare lokal för handel, hantverk 

eller industri 

9 kap. 2 § 1 st. 3b Byggnadsinspektör  



 

Delegations 

punkt 
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A 22.12 Byte av färg, fasadklädnad, 

taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som 

avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende 

9 kap. 2 § 1 st. 3c och 8 

§ 1 st.  2c 

Byggnadsinspektör  

A 22.13 Ärende om att i område av värdefull miljö 

underhålla ett byggnadsverk eller ett 

bebyggelseområde som avses i 8 kap 13 § PBL 

i den utsträckning som framgår av detaljplan  

eller områdesbestämmelser 

9 kap. 8 § 1 st. 2b Byggnadsinspektör  

A 22.14 Ändring av gällande bygglov inom ramen för 

tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven 

avvikelse från detaljplan eller 

områdesbestämmelser. 

9 kap 2 § 1st. 1 och 2 Byggnadsinspektör  

A 22.15 Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag 

eller materialgårdar, fasta cisterner, samt murar 

och plank 

9 kap. 8 § 1 st. 1 PBL 

16 kap. 7 § PBL   

6 kap. 1-2 § PBF 

Byggnadsinspektör  

A 22.16 Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar 

eller ljusanordning 

9 kap 8 § 1 st. PBL  

16 kap. 7 § PBL  

6 kap. 3-4 § PBF 

Byggnadsinspektör  

A 22.17 Beslut om rivningslov inom ramen för de 

föreskrifter som anges i 9 kap 34 § PBL, dock 

ej rivning av byggnad som ur historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

9 kap. 10 § PBL Byggnadsinspektör  
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punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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synpunkt har större värde eller rivning som 

kräver beslut enligt annan författning 

A 22.18 Besluta om att ej bevilja (avslå) rivningslov 

inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 

kap 34 § PBL, dock ej rivning av byggnad som 

ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt har större värde eller 

rivning som kräver beslut enligt annan 

författning 

9 kap. 10 § PBL Byggnadsinspektör  

A 22.19 Beslut om marklov inom ramen för 

föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL 

9 kap. 11-13 § PBL Byggnadsinspektör  

A 22.20 Besluta om att ej bevilja (avslå) marklov inom 

ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL 

9 kap. 11-13 § PBL Byggnadsinspektör  

A 22.21 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov 9 kap. 14 § PBL Byggnadsinspektör  

A 22.22 Beslut om villkorsbesked inom ramen för 

föreskrifterna i 9 kap 19 §  

9 kap. 19 § PBL Byggnadsinspektör  
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punkt 
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A 22.23 Beslut om att förlänga handläggningstiden för 

ärende om lov eller förhandsbesked med högst 

10 veckor utöver de ursprungliga 10 veckorna 

9 kap. 27 § PBL Byggnadsinspektör  

A 22.24 Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen 

för föreskrifterna i 9 kap 33 § PBL i de fall 

åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse 

om tillfällig användning av byggnad eller mark 

eller om åtgärden har ringa påverkan på 

omgivningen 

9 kap. 33 § PBL Byggnadsinspektör  

A 22.25 Anmälningsärenden enligt 9 kap 45 §. I 

specifika situationer, delegation för att förkorta 

handläggningstiden (t ex. kompletterande 

kulturmiljöbedömning från 

Länsstyrelse/Västerbottens museum) 

9 kap. 45 § Byggnadsinspektör   

A 22.26 Föreläggande om komplettering 9 kap. 22 § Byggnadsinspektör   

A 23 PBL 10 kap 

A 23.1 Rätten att förbjuda att byggnadsarbeten fortsätts 

enligt 3 § samt användningsförbud enligt 16 §  

10 kap. PBL Byggnadsinspektör  
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A 23.2 Ansökan om handräckning när någon har 

underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd 

som har förelagts honom enligt 15 §, 16 § första 

stycket eller 17 §  

10 kap. 10 § PBL 

10 kap. 12 § PBL  

Allmänna utskottet  

A 23.3 Besluta om ändring i kontrollplan (i samband 

med ingripande)  

10 kap. 3 § PBL Byggnadsinspektör  

A 23.4 Förbud att fortsätta arbetet som inte följer 

kontrollplan 

10 kap. 3 § PBL Byggnadsinspektör  

A 23.5 Föreläggande att fortsätta arbetet som inte följer 

kontrollplan 

10 kap. 3 § PBL  Byggnadsinspektör  

A 23.6 Föreläggande att inom vill tid vidta rättelse 10 kap. 14 § PBL  Byggnadsinspektör  

A 23.7 Utfärda sakkunnighetsbevis med lokal 

behörighet för funktionskontroll samt utfärda 

intyg över godkänd ventilationsanläggning  

10 kap. 3 § PBL Byggnadsinspektör  

A 23.8 Lämna medgivande av längre 

besiktningsintervall och anstånd med besiktning 

av ventilationsanläggning  

10 kap. 3 § PBL Byggnadsinspektör  
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A 23.9 Startbesked i enlighet med 10 kap. 23 § PBL 10 kap. 23 § PBL Byggnadsinspektör  

A 23.10 Slutbesked i enlighet med 10 kap. 34-36 §§ 10 kap. 34-36 §§ Byggnadsinspektör  

A 24 PBL 11 kap  

A 24.1 Avge ingripandebesked inom ramen för 

föreskrifterna  

11 kap. 7 § PBL Byggnadsinspektör  

A 24.2 Beslut att av polismyndigheten begära det 

biträde som behövs för tillträde 

11 kap. 8 och 9 § PBL Samhällsbyggnadschef  

A 24.3 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd 

har vidtagits utan lov, om det är sannolikt att 

lvo kan ges för åtgärden och delegaten har 

befogenhet att besluta i lovärendet 

11 kap. 17 § PBL Byggnadsinspektör  

A 24.4 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss 

tid  ge synpunkter på övervägt uppdrag åt 

sakkunnig att utreda behovet av 

underhållsåtgärder och vem som ska betala 

kostnaderna för uppdraget 

11 kap. 17 § PBL Byggnadsinspektör  
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A 24.5 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller 

åtgärd, även förbud som förenas med vite 

11 kap. 30-32 § PBL Byggnadsinspektör  

A 24.6 Beslut om förbud mot användning av 

byggnadsverk om byggnadsverket har 

säkerhetsbrister, även förbud som förenas med 

vite 

11 kap. 33 § 1 st. PBL Byggnadsinspektör  

A 24.7 Beslut om förbud mot användning av 

byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar 

för att ge slutbesked 

11 kap. 33 § 2 st. PBL Byggnadsinspektör  

A 24.8 Beslut att utse annan funktionskontrollant inom 

ramen för föreskrifterna i 10 kap 11 § och 11 

kap 35 § PBL och, efter förslag av byggherren, 

beslut om ny kontrollansvarig 

11 kap. 35 § PBL Byggnadsinspektör  

A 24.9 Beslut att ansöka om handräckning hos 

kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 

kap 8 § eller när någon har underlåtit att utföra 

arbete eller vidta en åtgärd som har föreslagits 

honom eller henne enligt 10 kap 19,21 eller 22 

§§ PBL 

11 kap. 39 § PBL Samhällsbyggnadschef  
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A 25 PBL 12 kap 

A 25.1 Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med 

tillämpning av kommunens plan- och 

bygglovstaxa 

12 kap. 8-11 § samt 

kommunens plan och 

bygglovstaxa 

  

A 26 Ärenden enligt speciallagstiftning  

A 26.1 Tillstånd till försäljning och förvaring av 

brandfarliga varor samt förlängning eller 

återkallande av sådant tillstånd 

LBE 17 §  Räddningschef FSO 17 § 

A 26.2 Generellt undantag från förbudet att föra öppen 

eld (heta arbeten tillstånd) 

F B E 13, 24 §§ Räddningschef  

A 26.3 Samråd med Fastighetsbildningsmyndigheten 

samt rätt att vid detta samråd begära att ärendet 

hänskjuts till kommunstyrelsen eller allmänna 

utskottet för prövning enligt FBL 4 kap 25 § a, 

AL 23 § resp L L 21 §  

FBL 4 kap 25 §a, AL 21 

§, L L 19 §  

Byggnadsinspektör  

A 26.4 Godkänna förrättning, fastighetsbildningsbeslut 

och gränsmätning 

15 kap. 11 § FBL 

30 §, L L 28 § AL 

Byggnadsinspektör  
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A 26.5 Påkalla fastighetsreglering som behövs för att 

mark och vatten skall kunna användas för 

bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt 

5 kap. 3 § 3 st. FBL Allmänna utskottet  

A 26.6 Påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller 

område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser eller område beträffande 

vilken fråga väcks om upprättande av sådana 

bestämmelser  

14 kap 1 § 2 st. FBL Allmänna utskottet  

A 26.7 Påkalla anläggningsförrättning 18 § AL Allmänna utskottet  

A 26.8 Rätt att lämna medgivande vid bildande av 

gemensamhetsanläggning 

23 § AL Samhällsbyggnadschef  

 

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 

 

 

Sida 48 av 151    

    

 

A Räddningstjänsten 

 

Lagen (SFS 2003:708) om skydd mot olyckor (LSO), förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), Lagen (SFS 1988: 868) om brandfarliga 

och explosiva varor (LBE), förordningen (SFS 1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor (FBE) 

A 27.1 Meddela föreläggande och förbud i 

tillsynsärenden.  

5 kap. 2 § FSO Räddningschef & 

ställföreträdande (stf) 

räddningschef 

Ett sådant föreläggande eller förbud får inte förenas 

med vite 

Reviderat beslut i KS 2017-04-10 § 66 

A 27.2 Meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis 

mot eldning utomhus samt liknande beredskap 

förebyggande åtgärder mot brand  

2 kap. 7 § FSO Räddningschef & 

ställföreträdande (stf) 

räddningschef 

Reviderat beslut i KS 2017-04-10 § 66 

A 27.3 Besluta om ersättning till enskilda vid 

deltagande i räddningstjänst enligt 4, 6 och 8 §§ 

7 kap. 8 § 1 st. LSO  Räddningschef   

A 27.4 Utse räddningsledare för räddningsinsatser 3 kap. 16 § LSO Räddningschef  

A 27.5 Dispens för fastighetsägare att själva 

rengöra/sota eldningsanordningar på egen 

fastighet 

3 kap. 4 §  LSO  Räddningschef & 

ställföreträdande (stf) 

räddningschef 

Reviderat beslut i KS 2017-04-10 § 66 
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A 27.6 Meddela föreläggande och förbud i 

tillsynsärenden  

18 § LBE Räddningschef & 

ställföreträdande (stf) 

räddningschef 

Sådant föreläggande eller förbud får inte förenas med 

vite eller förordna om rättelse på den enskildes 

bekostnad 

Reviderad beslut i KS 2017-04-10 § 66 

A 27.7 Medge undantag från krav på anslag om förbud 

att föra öppen eld 

13 § FBE Räddningschef & 

ställföreträdande (stf) 

räddningschef 

Reviderad beslut i KS 2017-04-10 § 66 

A 27.8 Medge undantag från krav på varningsanslag 14 § FBE Räddningschef & 

ställföreträdande (stf) 

räddningschef 

Reviderad beslut i KS 2017-04-10 § 66 

A 27.9 Medge undantag från förbud att föra öppen eld 

vid enstaka tillfällen och vid hantering som inte 

är tillståndspliktig 

24 § FBE Räddningschef & 

ställföreträdande (stf) 

räddningschef 

Reviderad beslut i KS 2017-04-10 § 66 

A 27.10 Medge försöksdrift innan anläggning blivit 

avsynad 

30 § FBE Räddningschef & 

ställföreträdande (stf) 

räddningschef 

Reviderad beslut i KS 2017-04-10 § 66 

A 27.11 Yttrande i tillståndsärenden eller 

förhandsbesked 

26 § FBE Räddningschef & 

ställföreträdande (stf) 

räddningschef 

Reviderad beslut i KS 2017-04-10 § 66 
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A 28 Heta arbeten 

A 28.1 Samordningsansvarig 

 Räddningschef & 

ställföreträdande (stf) 

räddningschef 

 

 

A Miljöbalkens område 

A 29 Allmänt  

A 29.1 

Besluta att på ansökan av tillståndshavaren 

upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i 

ett tillståndsbeslut  

24 kap. 8 § MB Miljöinspektör 

 

A 29.2 

I den mån inte annat framgår av den aktuella 

ärendegruppen omfattar delegation av rätten att 

”besluta i tillsynsärende” rätt att besluta att 

lämna klagomål utan åtgärd 

 Miljöinspektör 

 

A 29.3 Besluta att meddela föreläggande och förbud  26 kap. 9 § MB Miljöinspektör  
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punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 29.4 

Besluta att ålägga ägare eller 

nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny 

ägares eller nyttjanderättshavares namn och 

adress 

26 kap. 13 § MB Miljöinspektör 

 

A 29.5 

Besluta att sända föreläggande eller förbud, 

som meddelats mot någon i egenskap av ägare 

till fastighet m m till inskrivningsmyndigheten 

för anteckning i inskrivningsregistret 

26 kap. 15 § MB Miljöinspektör 

 

A 29.6 

Besluta att begära att den som bedriver 

verksamhet som kan befaras medföra olägenhet 

för människors hälsa eller påverka miljön skall 

lämna förslag till kontrollprogram eller 

förbättrande åtgärder 

26 kap. 19 § 3 st. MB Miljöinspektör 

 

A 29.7 

Besluta att förelägga den som bedriver 

verksamhet eller vidta åtgärder att lämna de 

uppgifter och handlingar som behövs för 

tillsynen 

26 kap. 21 § MB  Miljöinspektör 

 

A 29.8 Besluta om att vidta rättelse på den felandes 

bekostnad  

26 kap. 18 § MB Miljöinspektör 

 

A 29.9 

Besluta förelägga den som bedriver verksamhet 

eller vidta åtgärd eller upplåter byggnad för 

bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana 

26 kap. 22 § 1 st, första 

och andra meningen MB 

Miljöinspektör 
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undersökningar av verksamheten och dess 

verkningar som behövs för tillsynen   

A 29.10 

Besluta att föreskriva  att undersökning av 

verksamhet och dess verkningar i stället skall 

utföras av någon annan och att utse någon att 

göra sådan undersökning, om kostnaden för 

undersökningen inte överstiger 10 000 kronor 

26 kap 22 § 1 st. tredje 

meningen MB 

 Miljöinspektör 

 

A 29.11 

Besluta att förena beslut om undersökning med 

förbud att överlåta berörd fastighet eller 

egendom till dess undersökningen är slutförd 

26 kap. 22 § 3 st. MB Miljöinspektör 

 

A 29.12 

Besluta att meddela förbud vid vite att rubba 

eller skada mätapparat eller liknande utrustning 

som behöver sättas ut vid undersökningar  

28 kap. 1 och 5 § MB Miljöinspektör 

 

A 29.13 

Besluta att förena föreläggande eller förbud 

med vite om högst 5 000 kronor i varje enskilt 

ärende eller löpande vite om högst 1000 kronor 

per överträdelse eller 500 kronor per månad om 

föreläggande inte åtlytts etc.  

 Miljöinspektör 
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A 29.14 

Besluta om avgift för tillsyn inom miljöbalkens 

område 

 Miljöinspektör 

 

A 29.15 

Besluta om avgift för tillståndsprövning inom 

miljöbalkens område 

 Miljöinspektör 

 

A  29.16 

Besluta om avgift för anmälan inom 

miljöbalkens område 

 Miljöinspektör 

 

A 30 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 

A 30.1 

Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en 

verksamhet eller åtgärd kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan  

6 kap. 4 § 3 st. MB  Miljöinspektör 

 

A 30.2 

Avge yttrande till verksamhetsutövare med 

anledning av utökat samråd med 

miljökonsekvensbedömning 

6 kap. 8 § MB och         

7 § förordningen om 

miljökonsekvensbeskriv

ningar 

Miljöinspektör 

 

A 30.3 

Avge yttrande över 

miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs 

tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende 

6 kap 8 § MB och          

7 § förordningen om 

miljökonsekvensbeskriv

ning 

Miljöinspektör 
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A 31 Naturvård  

A 

 

31.1 

 

Besluta i ärende om dispens från 

strandskyddsbestämmelser för obebyggda 

tomter/tomtplatser (nylokalisering) 

7 kap. 18, 31 § MB Byggnadsinspektör  

A 

 

31.2 

Besluta i ärende om dispens från 

strandskyddsbestämmelser för redan 

ianspråktagna tomter/tomtplatser 

7 kap. 18, 31 § MB  Byggnadsinspektör  

A 

 

31.3 

Besluta i ärende om dispens från 

strandskyddsbestämmelser för 

muddring/kajanläggning vid redan 

ianspråktagen strandremsa 

7 kap. 18, 31 § MB Byggnadsinspektör  

A 

 

31.4 

Besluta i ärende om dispens från föreskrifter 

som kommunen meddelat för naturreservat, 

kulturreservat och naturminne  

7 kap. 7, 9 och 10 § MB Allmänna utskottet  

A 

 

31.5 

Besluta i ärende om dispens från föreskrifter 

som kommunen meddelat för djur- och 

växtskyddsområde  

9 § förordningen om 

områdesskydd 

Allmänna utskottet  
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A 

 

31.6 

Besluta i ärende om dispens från föreskrifter 

som kommunen meddelat för 

vattenskyddsområde 

7 kap. 22 § MB Allmänna utskottet  

A 

 

31.7 

Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande 

av föreskrift som gäller för område som 

omfattas av skydd enligt 7 kap miljöbalken  

7 kap. MB Miljöinspektör  

A 

 

31.8 

Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande 

av föreskrifter som gäller enligt 8 kap 

miljöbalken 

8 kap. MB Miljöinspektör  

A 

 

31.9 

Besluta i tillsynsärende angående skötsel av 

jordbruksmark enligt 7, 8 och 12 kap 

miljöbalken 

7, 8 och 12 kap. MB Miljöinspektör  

A 

 

31.10 

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om 

dispens från strandskyddsbestämmelserna  

23 § förordningen om 

områdesskydd 

Byggnadsinspektör   

A 

 

31.11 

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 

angående dispens från andra föreskrifter om 

områdesskydd 

23 § förordningen om 

områdesskydd och  

5 § nationalparks-

förordningen 

Miljöinspektör  
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A 

 

31.12 

Avge yttrande till skogsvårdsstyrelsen i ärende 

om dispens från föreskrifter om biotopskydd 

 Miljöinspektör   

A 32 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

A 

 

32.1 

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

13 § 1 st. och 2 st. 

förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

Miljöinspektör  

A 

 

32.2 

Besluta i ärende om tillstånd att ansluta 

vattentoalett till befintligt avloppsanordning  

13 § 1 st. och 2 st. 

förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

Miljöinspektör  

A 

 

32.3 

Besluta om villkor av mindre betydelse som 

miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om 

tillstånd till miljöfarlig verksamhet överlåtit åt 

tillsynsmyndigheten att fastställa  

22 kap. 25 § 3 st. MB  Miljöinspektör  

A 

 

32.4 

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 

grundvattentäkt inom område där knapphet på 

sött grundvatten råder eller befaras uppkomma 

 

9 kap. 10 § MB Miljöinspektör  
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Delegat Kommentar 

 

 

Sida 57 av 151    

    

 

A 

 

32.5 

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan att 

inrätta annan avloppsanordning än till vilken 

vattentoalett är ansluten 

13 § 3 st. förordningen 

om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd 

Miljöinspektör  

A 

 

32.6 

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan att 

inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av 

värme ur mark, ytvatten eller grundvatten  

17 § förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

Miljöinspektör  

A 

 

32.7 

Besluta i ärende om tillstånd att inom område 

med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla  

nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur 

eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur och orm 

39 § förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

Miljöinspektör   

A 

 

32.8 Besluta i ärende om tillstånd eller dispens att  

- sprida visst gödsel, slam eller annan 

orenlighet inom område med detaljplan eller 

intill sådant område eller inom annat tätbebyggt 

område 

- inrätta annat slag av toalett än vattentoalett 

- uppföra anläggning eller anordning som 

utnyttjar grundvatten, ytvatten eller mark som 

värmekälla eller värmemagasin inom område 

där yt- eller grundvattentäkt kan förorenas  

40 och 42 § 

förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

Miljöinspektör  
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A 

 

32.9 

 

Besluta i tillsynsärende om åtgärder för 

bekämpning av ohyra och andra skadedjur 

Jfr 9 kap. 9 § MB Miljöinspektör  

A 

 

32.10 

Besluta i andra tillsynsärenden angående 

hälsoskyddet 

Miljöbalken och 

föreskrifter meddelade 

med stöd av miljöbalken 

Miljöinspektör  

A 

 

32.11 

Besluta i tillsynsärende angående 

avloppsanordningar dimensionerade för högst 

24 personekvivalenter  

Jfr 7 § MB och 12-16 § 

förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

Miljöinspektör   

A 

 

32.12 

 

Besluta i tillsynsärende angående värmepumpar 

Jfr 17-19 § förordningen 

om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd 

Miljöinspektör  

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 

 

32.13 

Besluta i tillsynsärende angående 

-miljöfarlig verksamhet som i 

miljöprövningsförordningen har beteckningen 

A eller B 

-miljöfarlig verksamhet som i 

miljöprövningsförordningen har beteckningen 

C, U 

- förelägga den som bedriver miljöfarlig 

verksamhet att avge miljörapport 

26 kap. 29 § MB Miljöinspektör  

A 

 

32.14 

Meddela föreskrifter om begränsningar av eller 

villkor för utövande av gatumusik på viss 

offentlig plats om det behövs för att hindra att 

olägenheter för människors hälsa uppkommer 

40 § tredje stycket 

förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

Miljöinspektör  

A 

 

32.15 

Avge yttrande till miljödomstol eller 

länsstyrelse i s k kompletteringsyttrande vid 

prövning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig 

verksamhet 

 Miljöinspektör  

A 

 

32.16 

Avge yttrande till länsstyrelsen i 

anmälningsärende angående mindre ändring av 

tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 

5 § 2 st. samt 21, 22 och 

26 § förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

Miljöinspektör  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 

 

32.17 

Avge yttrande angående bygglov, rivningslov 

och marklov 

 Miljöinspektör  

A 

 

32.18 

Avge yttrande angående ändring av detaljplan 

och områdesbestämmelser samt i ärende där 

enkelt planförfarande tillämpas 

 Miljöinspektör  

A 

 

32.19 

Avge yttrande över detaljplaner och 

områdesbestämmelser i samband med 

utställning när förvaltningen tidigare avgett 

yttrande i samrådsskedet  

 Miljöinspektör  

A 33 Förorenade områden 

A 

 

33.1 

Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av 

åtgärder inom förorenade områden som avses i 

10 kap miljöbalken 

Jfr 28 § förordningen om 

miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 

Miljöinspektör  

A 

 

33.2 

Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av 

åtgärder inom miljöriskområde  

Jfr 10 kap. 12 § MB Miljöinspektör  

A 

 

33.3 

Besluta i tillsynsärende om ansvar för 

verksamhetsutövare eller den som annars är 

ansvarig för efterbehandling att utreda 

föroreningar 

10 kap 8 § 1 st. MB Miljöinspektör  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 

 

33.4 

Besluta o tillsynsärende om ansvar för 

verksamhetsutövare eller den som annars är 

efterbehandlingsansvarig att utöva eller bekosta 

efterbehandlingsåtgärder 

10 kap. 2-4 § MB Miljöinspektör  

A 

 

33.5 

Avge yttrande till länsstyrelsen om samråd 

avseende förklaring av område som 

miljöriskområde 

3 § förordningen om 

miljöriskområde 

Miljöinspektör  

A 34 Vattenverksamhet  

A 34.1 Besluta om villkor av mindre betydelse som 

miljödomstol i beslut om tillstånd till 

vattenverksamhet överlåtit åt 

tillsynsmyndigheten att fastställa 

22 kap. 25 § 3 st. MB Miljöinspektör  

A 34.2 Besluta i tillsynsärende angående 

vattenverksamhet i övrigt 

 Miljöinspektör  

A 34.3 Avge yttrande till miljödomstol i ärende 

angående tillstånd till vattenverksamhet 

 Miljöinspektör  

A 34.4 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende 

angående tillstånd till markavvattning 

 Miljöinspektör  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 35 Jordbruk och annan verksamhet  

A 35.1 Besluta i tillsynsärende angående täkt som 

avses i 12 kap miljöbalken 

 Miljöinspektör  

A 35.2 Besluta i tillsynsärende angående vilthägn eller 

stängselgenombrott/dikesgenombrott  (12 kap 

11 § och 26 kap 11 § miljöbalken) dock inte om 

beslutet innebär att pågående markanvändning 

avsevärt försvåras (jfr 31 kap 11 § miljöbalken) 

12 kap. 11 § MB           

26 kap. 11 § MB 

jfr 31 kap. 11 § MB 

 

Miljöinspektör  

A 35.3 Besluta i tillsynsärende angående verksamhet 

eller åtgärd som kan väsentligt ändra eller 

skada naturmiljön, dock inte om beslutet 

innebär att pågående markanvändning avsevärt 

försvåras  

12 kap. 6 § MB                    

jfr 31 kap. 4 § 5 MB,     

31 kap. 7 § MB 

Miljöinspektör  

A 35.4 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om 

tillstånd till täkt  

 Miljöinspektör  

A 35.5 Avge yttrande till länsstyrelsen angående 

dispens för djurhållning och gödselhantering  

9 § förordningen om 

miljöhänsyn i jordbruket 

Miljöinspektör  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 35.6 Avge yttrande till länsstyrelsen eller 

skogsvårdsstyrelsen angående anmälan för 

samråd för verksamhet/åtgärd som väsentligt 

kan komma att ändra eller skada naturmiljö 

12 kap. 6 § MB och 9 § 

förordningen om täkter 

och anmälan för samråd 

Miljöinspektör  

A 36 Kemiska produkter och biotekniska organismer 

A 36.1 Besluta i ärende om tillstånd till spridning av 

kemiska bekämpningsmedel 

14 § SNFS 1997:2 Miljöinspektör  

A 36.2 Besluta i tillsynsärende om spridning av 

kemiska bekämpningsmedel 

Jfr 11 §§ SNFS 1997:2 Miljöinspektör  

A 36.3 Besluta i tillsynsärende om skydd mot 

vattenförorening vid hantering av brandfarliga 

vätskor 

Jfr SNFS 1990:5 Miljöinspektör  

A 36.4 Besluta i tillsynsärende om anläggningar som 

innehåller HCFC, halogener och HFC 

Jfr 28 § SNVFS 1996:16 Miljöinspektör  

A 36.5 Besluta i tillsynsärende angående kemiska 

produkter och biokemiska organismer i övrigt 

 Miljöinspektör  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 36.6 Avge yttrande till kemikalieinspektionen i 

tillståndsärenden och övriga ärenden där 

yttrande begärs avseende kemiska produkter 

eller biokemiska organismer 

 Miljöinspektör  

A 37 Avfall och producentansvar 

A 37.1 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själva 

återvinna och bortskaffa avfall  

15 kap. 18 § 3 st. och     

4 st. MB  

Miljöinspektör  

A 37.2 Besluta i ärende om dispens från vad 

kommunfullmäktige föreskrivit i fråga om att 

transportera bort avfall 

8 § renhållnings-

förordningen 

Miljöinspektör  

A 37.3 Besluta om dispens eller undantag i övrigt från 

bestämmelserna i renhållningsförordningen 

 Miljöinspektör  

A 37.4 Besluta att fastställa krav på mätningar vad 

avser provtagnings- och mätmetoder samt 

provtagnings- och mätpunkternas placering 

32 § och bilaga 3 till 

förordningen om 

förbränning av farligt 

avfall 

Miljöinspektör  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 37.5 Besluta att medge när tillförseln av farligt avfall 

får återupptas, efter det att mätningar visat att 

gränsvärden för utsläpp har överskridits 

41 § förordningen om 

förbränning av farligt 

avfall 

Miljöinspektör  

A 37.6 Besluta att fastställa den längsta tillåtna tid i 

samband med tekniskt oundvikliga driftstopp, 

driftstörningar eller felfunktioner som 

koncentrationer som släpps ut till luften får 

överskrida de fastställda gränsvärdena  

42 § förordningen om 

förbränning av farligt 

avfall 

Miljöinspektör  

A 37.7 Besluta i tillsynsärende om kompostering, 

nedgrävning eller annat återvinnande eller 

bortskaffande av hushållsavfall på fastighet 

Jfr 16 § renhållnings-

förordningen 

Miljöinspektör  

A 37.8 Besluta i tillsynsärende angående hushållsavfall 

i övrigt, industriavfall, producentansvar, 

hantering av avfall i övrigt 

 Miljöinspektör  

A 37.9 Begära uppgifter av den som i yrkesmässig 

verksamhet ger upphov till eller omhändertar 

annat avfall än hushållsavfall och meddela 

föreläggande med vite om sådan 

uppgiftsskyldighet  

15 kap. 17 § MB,          

36 § renhållnings-

förordningen 

Miljöinspektör  

A 37.10 Besluta i tillsynsärende om tillfälliga åtgärder 

som är nödvändiga för att förhindra eller 

förebygga skador på människors hälsa eller 

miljö till följd av särskilda omständigheter vid 

hantering av avfall  

34 § förordningen om 

farligt avfall 

Miljöinspektör  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 37.11 Besluta i tillsynsärende om dumpning av avfall 15 kap 31-33 § MB Miljöinspektör  

A 37.12 Förelägga den som är ansvarig för 

nedskräpning att iordningställa platsen samt 

vidta erforderliga förebyggande åtgärder 

15 kap. 30 § MB Miljöinspektör  

A 37.13 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om 

tillstånd till yrkesmässig transport av avfall  

29 § renhållnings-

förordningen 

Miljöinspektör  

A 37.14 Besluta i ärende om ändrat 

slamtömningsintervall 

19 § renhållnings-

förordningen 

Miljöinspektör  

A 38 Sanktioner  

A 38.1 Besluta att begära hjälp av polismyndigheten 

för att få tillträde till fastigheter, byggnader, 

andra anläggningar samt transportmedel och att 

där utföra undersökningar och andra åtgärder 

28 kap. 1, 6 och 8 § MB, 

jfr 31 kap. 10 § MB 

Miljöinspektör  

A 38.2 Besluta om miljösanktionsavgifter som ingår i 

kommunens tillsyn enligt miljöbalken 

30 kap. 3 § MB och 

förordningen om 

miljösanktionsavgifter 

Miljöinspektör  

A 38.3 Förelägga bidragsskyldig till 

miljöskadeförsäkring eller saneringsförsäkring 

33 kap. 4 § MB Miljöinspektör  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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att fullgöra sin skyldighet att bidra till 

försäkringarna 

A 39 Brådskande ärenden 

A 39.1 Besluta om förelägganden och förbud med vite 

eller förordna om rättelse på den ansvariges 

bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet 

överklagas samt ansöka om verkställighet eller 

särskild handräckning 

26 kap. 17 § MB  Miljöinspektör  

A 40 Föreskrifter för skyddsområden för grundvattentäkter  

Fastställda med stöd av vattenlagen 

A 40.1 Meddela undantag (i förekommande fall)  Miljöinspektör  

A 41 Kommunal renhållningsordning  

A 41.1 Besluta om tillstånd, undantag eller dispens 

från renhållningsordningen 

 Miljöinspektör  

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 

 

 

Sida 68 av 151    

    

 

A Livsmedelsområdet m.m.  

A 42 Registrering av livsmedelsanläggning  

A 42.1 Besluta om fastställande av 

provtagningspunkter samt frekvens av normal 

respektive utvidgad kontroll av dricksvatten 

11 § dricksvatten-

föreskrifterna LIVSFS 

2005 

Miljöinspektör  

A 42.2 Besluta i ärende om registrering av 

livsmedelsanläggning 

Art. 31.1 a) och b) i EG-

förordningen 882/2004 

samt artikel 6.2 i EG-

förordningen 852/2004, 

23 § 

livsmedelsförordningen 

Miljöinspektör  

A 42.3 Besluta i ärende om godkännande av 

livsmedelsanläggning 

Art. 3..1 a) EG-

förordningen 854/2004 

samt art 60 3) EG-

förordningen 882/2004, 

23 § 

livsmedelsförordningen 

Miljöinspektör  

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 42.4 Besluta i ärende om godkännande av 

anläggning för animaliska livsmedel 

Art. 3.1 a) EG-

förordning 854/2004 

samt art 60 3) EG-

förordning 882/2004,  

23 § livsmedels-

förordningen 

Miljöinspektör   

A 42.5 Besluta i ärende om villkorat godkännande av 

livsmedelsanläggning 

Art. 3.1 d) EG-

förordningen 882/2004, 

23 § 

livsmedelsförordningen 

Miljöinspektör   

A 42.6 Besluta i ärende om villkorat godkännande av 

anläggning för animaliska livsmedel 

Art. 3.1 b) EG-

förordning 854/2004 

samt art 60 3) EG-

förordning 882/2004, 23 

§ livsmedels-

förordningen 

Miljöinspektör  

A 42.7 Besluta om tillfälligt upphävande av 

godkännande av livsmedelsanläggning 

ASrt 31.2 e) EG-

förordningen 882/2004, 

24 § livsmedels-

förordningen 

Miljöinspektör   



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 42.8 Besluta om permanent upphävande av 

godkännande av anläggning när verksamheten 

upphöret  

Art. 31 EG-förordning 

882/2004, Art 4 i EG-

förordning 853/2004  

Miljöinspektör   

A 43 Åtgärder vid bristande efterlevnad m.m, livsmedel 

A 43.1 Meddelande av förelägganden och förbud som 

behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut 

som har meddelats med stöd av lagen, EG-

bestämmelser som kompletterats av lagen pch 

de beslut som har meddelats med stöd av EG-

bestämmelserna skall följas 

22 § livsmedelslagen Miljöinspektör   

A 43.2 Meddelande av föreläggande och förbud enligt 

22 § eller enligt de EG-bestämmelser som 

kompletteras av lagen, förenat med vite om 

högst 5 000 kronor i varje enskilt ärende eller 

löpande vite om högst 1000 kronor per 

överträdelse eller 500 kronor per månad om 

föreläggande inte åtlytts etc. 

 

 

23 § livsmedelslagen Miljöinspektör   

A 43.3 Beslut om skyldighet att genomgå 

läkarundersökning 

8 § livsmedels-

förordningen 

Miljöinspektör  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 43.4 Beslut att ta hand om en vara som  

a) har släppts ut på marknaden, eller 

uppenbarligen är avsedd att släppas ut på 

marknaden i strid med 10 § livsmedelslagen 

eller de EG-bestämmelser som kompletteras av 

lagen, eller 

b) avses med ett föreläggande eller ett förbud 

enligt 22 §§, om föreläggande eller förbud inte 

följs 

24 § livsmedelslagen Miljöinspektör  

A 43.5 Beslut om att på ägarens bekostnad låta förstöra 

omhändertagen vara, eller varor som omfattas 

av ett förbud enligt föreskrifter meddelade med 

stöd av 6 § livsmedelslagen 

24 § livsmedelslagen Miljöinspektör  

A 43.6 Beslut om sanering eller andra åtgärder som 

anses vara nödvändiga för att se till att foder 

eller livsmedel är säkra eller att lagstiftning 

följs 

Art 54.2 a) EG-

förordningen 882/2004 

Miljöinspektör   

A 43.7 Beslut om att begränsa eller förbjuda 

utsläppande av foder eller livsmedel på 

marknaden och import eller export av foder, 

livsmedel eller djur 

Art. 54.2 b) EG-

förordningen 882/2004 

Miljöinspektör   



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 43.8 Beslut om att beordra att foder eller livsmedel 

återkallas, dras tillbaka från marknaden 

och/eller destrueras 

Art. 54.2 c) EG-

förordningen 882/2004 

Miljöinspektör  

A 43.9 Beslut om tillstånd till att foder eller livsmedel 

används för andra ändamål än dem som de 

ursprungligen var avsedda för 

Art. 54.2 d) EG-

förordningen 882/2004 

Miljöinspektör   

A 43.10 Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller 

stänga hela eller delar av det berörda företaget 

under en lämplig tidsperiod 

Art. 54.2 e) EG-

förordningen 882/2004 

Miljöinspektör   

A 43.11 Beslut om åtgärder som avses i artikel 19 i EG-

förordningen 882/2004 för sändningar från 

tredjeländer 

Art. 54.2 g) EG-

förordningen 882/2004 

Miljöinspektör   

A 43.12 Beslut om andra åtgärder som anses vara 

motiverade 

Art. 54.2 h) EG-

förordningen 882/2004 

Miljöinspektör  

A 43.13 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad 26 § livsmedelslagen Miljöinspektör  

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 43.14 Beslut om åtgärder som behövs för att spåra 

smitta eller undanröja risk för att smittspridning 

efter underrättelse från smittskyddsläkaren om 

att smitta sprids eller misstänks spridas genom 

livsmedel   

25 § livsmedelslagen Miljöinspektör  

A 44 Åtgärder vid bristande efterlevnad, foder  

A 44.1 Meddelande av föreläggande och förbud som 

behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut 

som meddelats med stöd av lagen, de EG-

bestämmelser som kompletteras av lagen och 

de beslut som har meddelats med stöd av EG-

bestämmelser, skall följas 

23 § lag om foder och 

animaliska biprodukter 

Miljöinspektör   

A 44.2 Meddelande av föreläggande och förbud enligt 

23 § eller enligt de EG-bestämmelser som 

kompletteras av lagen, förenat med vite  

24 § lag om foder och 

animaliska biprodukter 

Miljöinspektör   

A 44.3 Beslut att ta hand om en vara som har släppts ut 

på marknaden eller som uppenbart är avsedd att 

släppas ut på marknaden eller används i strid 

med 7 och 8 §§, de föreskrifter som meddelats 

med stöd av 9 eller 11 § eller de EG-

bestämmelser som kompletteras av lagen samt 

25§ första stycket lag 

om foder och animaliska 

biprodukter 

Miljöinspektör   



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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avses med ett föreläggande eller förbud enligt 

23 § om föreläggande eller förbud inte följs  

A 44.4 Beslut om att låta förstöra en vara på ägarens 

bekostnad 

25 § andra stycket lag 

om foder och animaliska 

biprodukter 

Miljöinspektör  

A 44.5 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad 26 § lag om foder och 

animaliska biprodukter 

Miljöinspektör   

A 45 Kontroll av införsel av foder och livsmedel från tredjeländer 

A 45.1 Beslut om omhändertagande av livsmedel  eller 

foder från tredjeländer som inte 

överensstämmer med bestämmelserna i foder- 

eller livsmedelslagstiftningen samt beslut om 

att:  

a) Förordna om att fodret/livsmedlet destrueras, 

blir föremål för särskild behandling i enlighet 

med art. 20 eller återsänds utanför 

gemenskapen i enlighet med art 21 eller 

vidtagande av andra lämpliga åtgärder 

Art. 19.I EG-

förordningen 882/2004 

Miljöinspektör  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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b) beträffande livsmedel eller foder som redan 

släppts ut på marknaden, förordna om att 

fodret7livsmedlet återkallas eller dras tillbaka 

från marknaden innan någon av de åtgärder 

som anges ovan vidtas 

A 45.2 Beslut om att omhänderta sändning i avvaktan 

på destruktion eller vidta andra lämpliga 

åtgärder som är nödvändiga för att skydda 

människors och djurs hälsa.  

Beträffade livsmedels/foders av icke-animaliskt 

ursprung som är föremål för strängare 

kontroller i enlighet med art. 15.5 och som inte 

kontrollerats eller hanterats i enlighet med art. 

17 se till att de återkallas och omhändertas och 

att det därefter antingen destrueras eller 

återsänds i enlighet med art. 21 

Art 19.2 EG-

förordningen 882/2004 

Miljöinspektör  

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 45.3 Beslut om inklassning av livsmedelsföretag 

vilken ligger till grund för årlig kontrollavgift 

5-6 § förordningen 

(2006:1166) om avgifter 

för offentlig kontroll av 

livsmedel 

Miljöinspektör  

A 45.4 Beslut om avgift för extra offentlig kontroll 

som föranleds av bristande efterlevnad av 

regelverk 

11 § förordningen 

(2006:1166) om avgifter 

för offentlig kontroll av 

livsmedel samt art 28 

EG-förordningen 

882/2004 

Miljöinspektör  

A 45.5 Beslut om avgift för godkännande och 

registrering 

13-14 §§ förordningen 

(2006:1166) om avgifter 

för offentlig kontroll av 

livsmedel 

Miljöinspektör  

A 45.6 Beslut om avgift för kontrollmyndighetens 

bemanning vid slakterier, styckningsanläggning 

och vilthanteringsanläggning 

18 § förordningen 

(2006:1166) om avgifter 

för offentlig kontroll av 

livsmedel 

Miljöinspektör  

A 45.7 Beslut om ersättning för kontrollmyndighetens 

kostnader som uppkommer till följd av åtgärder 

i samband med omhändertagande av vara enligt 

24 § livsmedelslagen 

34 § livsmedels-

förordningen (2006:813) 

Miljöinspektör  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 45.8 Beslut om inklassning av foderföretagare som 

befattar sig med animaliska biprodukter vilken 

ligger till grund för årlig kontrollavgift 

5-6 §§ förordningen 

(2006:1165) om avgifter 

för offentlig kontroll av 

foder och animaliska 

biprodukter 

Miljöinspektör  

 

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A ÖVRIGT 

A 46 Skogsvårdslagen (1979:429) 

A 46.1 Yttrande till skogsstyrelsen angående 

slutavverkning, skyddsdikning och/eller 

naturhänsyn 

 14 § skogsvårdslagen Miljöinspektör  

A 47 Bilskrotningsförordningen (1973:348) 

A 47.1 Avge yttrande i ärende om auktorisation av 

bilskrotare 

8 § bilskrotnings-

förordningen 

Miljöinspektör  

A 48 Begravningskungörelse 

A 48.1 Yttrande angående flyttning av gravsatt stoft  Miljöinspektör  

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 49 Förordningen om brandfarliga och explosiva varor, (1982:923) 

A 49.1 Yttranden i ärende rörande förvaring av 

brandfarlig vara 

 Miljöinspektör  

 

A 50 Karantänslagen (1989:290) 

A 50.1 Beslut om sanitära åtgärder beträffande laster, 

bagage samt utfärdande av intyg om sådana 

åtgärder  

3 och 8 §§ 

Karantänslagen 

(1989:290)  

Miljöinspektör  

A 50.2 Beslut om åtgärder för råttutrotning i hamn och 

för att skydda hamnens anläggning mot råttor 

15 § Karantänslagen  Miljöinspektör  

A 50.3 Beslut om åtgärder för råttutrotning ombord på 

fartyg. Utfärdande av råttsaneringbevis och 

förordnande om giltighet för sådant bevis 

16 § Karantänslagen  Miljöinspektör  

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 51 Lag om flyttning av fordon (1982:129) 

A 51.1 Besluta om flyttning av fordon i vissa fall  Miljöinspektör  

A 52 Ordningslagen (1993:1617) 

A 52.1 Yttrande till polismyndighet  Miljöinspektör  

A 53 Strålskyddslagen (1988:220) 

A 53.1 Meddela föreläggande eller förbud utan vite 32 § Strålskyddslagen Miljöinspektör  

A 53.2 Omhänderta radioaktiva ämnen eller tekniska 

anordningar eller anläggningar för att 

förebygga olovligt brukande 

33 § Strålskyddslagen  Miljöinspektör  

A 54 Taxa för verkställighet enligt strålskyddslagen 

A 54.1 Besluta om nedsättning eller eftergift av avgift  3 och 5 § Miljöinspektör  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 55 Socialtjänstförordningen (1981:750) 

A 55.1 Yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande 

tillstånd att inrätta hem för vård eller boende 

som drivs av en enskild eller sammanslutning 

 Miljöinspektör  

A 56 Förordningen om bidrag till åtgärder mot radon i egna hem 

 

A 

 

56.1 

Beslut om intyg i ärenden angående 

radonbidrag 

 Miljöinspektör   

A 56.2 Polishandräckning 

 

   

A 56.3 Begära polishandräckning enligt följande lagar: 

26 § livsmedelslagen 

62 § smittskyddslagen 

24 § djurskyddslagen 

 Miljöinspektör  

 

 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A Alkohollagen 

 

A 57.1 Bevilja och avslå serveringstillstånd löpande till 

allmänheten och slutna sällskap i nya lokaler 

 

8 kap. 2 § AL 

 

 

 

Allmänna utskottet 

 

Avser ny ansökan 

A 57.2 Beslut om utvidgning av serveringstillstånd till 

att även gälla uteservering, förändring av bolag 

8 kap. 2 § AL Allmänna utskottet  

A 57.3 Beslut om utvidgning av serveringstillstånd, 

dock ej uteservering 

8 kap. 2 § AL Särskild handläggare  

A 57.4 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten 

8 kap. 2 § AL Särskild handläggare  

A 57.5 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till 

slutna sällskap 

8 kap. 2 § AL Särskild handläggare  

A 57. 6 Tillsyn av serveringsställen 9 kap. 2, 3, 8, 11, 13, 14 

§ AL 

Särskild handläggare  

A 57.7 Anmälan om brottsmisstanke eller 

överlämnande av utredning till polis- eller 

åklagarmyndighet 

9 kap. 8 § AL                 

6 § FL 

Allmänna utskottet  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 57.8 Beslut om medgivande till ombyggnad av 

serveringsställe 

9 kap. 11 § AL Allmänna utskottet  

A 57.9 Beslut om tillfällig förlängning med anledning 

av ansökan om att få fortsätta rörelsen 

9 kap. 12 § AL Allmänna utskottet  

A 57.10 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 9 kap. 18 § AL Allmänna utskottet  

A 57.11 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd, på 

begäran av tillståndshavaren 

 Särskild handläggare  

A 57.12 Beslut om att meddela tillståndsinnehavare 

varning 

9 kap. 17 § AL Allmänna utskottet  

A 57.13 A 56.13 Beslut om att meddela 

tillståndsinnehavare erinran enligt 

9 kap. 17 § AL särskild handläggare.  

A 57.14 Beslut om att förbjuda detaljhandel av öl eller 

servering av öl 

9 kap. 19 § AL Allmänna utskottet  

A 57.15 Beslut om att meddela varning till den som 

bedriver detaljhandel med eller servering av öl 

9 kap. 19 § AL Allmänna utskottet  

A 57.16 Beslut om förbud eller inskränkning av 

försäljning av alkoholdrycker för visst tillfälle 

3 kap. 10 § 2 st. Allmänna utskottet  

A 57.17 Beslut rörande stadigvarande särskilt tillstånd 

för provsmakning (vid tillverkningsstället) 

8 kap. 7 § AL Allmänna utskottet  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 57.18 Beslut rörande tillfälligt särskilt tillstånd för 

provsmakning (vid tillverkningsstället) samt 

mässtillstånd 

8 kap. 7 § AL 

8 kap. 6 § 2 st.   

Särskild handläggare  

A 57.19 Beslut om godkännande av lokal vid 

cateringverksamhet 

8 kap. 4 § AL Särskild handläggare  

A 57.20 Yttrande till förvaltningsdomstol  Delegat i 

ursprungsbeslutet 

 

A 57.21 Yttrande till kammar- och regeringsrätt  Delegat i 

ursprungsbeslutet 

 

A 57.22 Beslut om riktlinjer för serveringstillstånd AL Allmänna utskottet  

A 57.23 Besluta om tillsynsplaner 9 kap. 2§ AL Allmänna utskottet  

A 57.24 Besluta att debitera avgift enligt taxa för tillsyn  Särskild handläggare Kommunens taxa för tillsyn 

A 57.25 Besluta i ärenden om förändringar av 

ägarförhållande inom verksamhetsutövare med 

serveringstillstånd och förändring inom lokal 

med serveringstillstånd. 

8 kap 2 § AL Särskild handläggare  I kommunstyrelsens beslut från 2019-01-28 står 

hänvisning till A 54.4 

A 57.26 Akuta beslut avseende tillfällig lagstiftning 

smittskydd serveringsställen 

7 § Lag (2020:526) om 

tillfälliga 

Miljöinspektör Lagen är tillfällig och denna delegering gäller endast 

så länge lagen gäller. Efter att lagen upphört gäller 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen 

delegeringen dock fortfarande för ärenden eller mål 

som har inletts före upphörandet. Besluten som är 

fattade akuta ska återrapporteras till nästa 

nämndsammanträde 

 

 

A Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter  

A 58.1  Beslut om att avslå ansökan eller lämna 

försäljningstillstånd för detalj- respektive 

partihandlare 

5 kap 3 § LTLP 

 

Allmänna utskottet 

 

 

 

A 58.2 Beslut att bevilja försäljningstillstånd efter 

ansökan fån konkursbo 

5 kap 9 § LTLP Miljöinspektör  

A 58.3 Besluta om föreläggande eller förbud 7 kap 9, 12, 13 §§ LTLP Miljöinspektör  

A 58.4 Besluta om att återkalla ett tillstånd 7 kap 10 §§ punkt 1 och 

2 LTLP 

Miljöinspektör  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 58.5 Besluta att återkalla ett tillstånd  7 kap 10 § punkt 3 och 4 

LTLP 

Allmänna utskottet  

A 58.6 Besluta att meddela en varning  7 kap 12 § LTLP Miljöinspektör  

A 58.7 Förena ett beslut med vite  7 kap 15 § LTLP Allmänna utskottet   

A 58.8 Begäran om upplysningar och varuprov vid 

tillsyn 

7 kap 17 § LTLP Miljöinspektör  

A 58.9 Begära polismyndighetens hjälp vid tillsyn  7 kap 19 § LTLP Miljöinspektör  

A 58.10 Besluta om avgift för tillsyn och kontroll  8 kap 2 § LTLP Miljöinspektör  

A 58.11 Beslut att inte lämna uppgifter ur allmän 

handling eller att uppställa villkor för 

uppgiftens utlämnande 

17 kap 1 § och 30 kap 20 

§ OSL 

Ansvarig sektorchef  

 

 

 

A 

 

Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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A 59.1  Rapportera till Läkemedelsverket vid brister i 

efterlevnaden av denna lag och av de 

föreskrifter som har meddelats i anslutning till 

lagen 

 

21 § 3 st. lagen 

(2009:730)  

 

 

 

Miljöinspektör 

 

 

A 59.2 Besluta att debitera avgift enligt taxa för tillsyn 

 

Miljöinspektör 

 

 

Kommunens taxa för tillsyn  

 

 

A 

 

Lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

A 60.1 Inleda eller avsluta utredning/avskriva ärende 

om e -cigaretter. 

20 § lagen (2017:425)  Miljöinspektör  

A 61.2 Tillsyn 

28 § lagen (2017:425)  Miljöinspektör  

 

 

 

 

 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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Kommunstyrelsens delegationer inom barn och utbildningsutskottets verksamhetsområde  

 

U  Förskola 

 

U 1.1 Beslut om åtgärder för att förebygga och 

förhindra trakasserier och annan kränkande 

behandling 

3 kap. 15 § DL, 

6 kap. 7 § SL 

 

Förskolechef 

 

U 1.2 Upprättande av likabehandlingsplan och plan 

mot kränkande behandling 

3 kap. 16 § DL, 

6 kap. 8 § SL 

 

Förskolechef 

 

U 1.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 2 kap. 7 § DL, 

6 kap. 10 § SL 

 

Förskolechef 

 

U 1.4 Utförande av tillsyn av enskild förskola 26 kap. 4 § SL Förskolechef  

U 1.5 Tilldelning av anmärkning inom tillsynen 26 kap. 11 § SL Förskolechef  

U 1.6 Föreläggande inom ramen för tillsynen 26 kap. 10 § SL Barn- och 

utbildningsutskott 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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U 1.7 Vitesföreläggande inom ramen för tillsyn 26 kap. 27 § SL Barn- och 

utbildningsutskott 

 

U 1.8 Beslut om tillfälligt verksamhetsförbud 26 kap. 18 § SL Barn- och 

utbildningsutskott 

 

U 1.9 Beslut om plats i förskola 8 kap. 3 § SL Förskolechef  

U 1.10 Beslut om plats i förskola på grund av barnets 

behov av särskilt stöd 

8 kap. 7 § SL Förskolechef  

U 1.11 Överenskommelse med annan kommun om att 

ta emot/placera ett barn vid särskilda skäl 

8 kap. 12 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 

U 1.12 Beslut om att ta emot/placera ett barn från /i  

annan kommun på grund av särskilda skäl 

8 kap. 13 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 

U 1.13 Beslut om att ta emot/placera barn från/i annan 

kommun på grund av vårdnadshavares 

önskemål 

8 kap. 13 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 

U 1.14 Inhämtande/avgivande av yttrande om 

mottagande av barn i annan kommun 

8 kap. 13 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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U 1.15 Beslut om tilläggsbelopp för barn med 

omfattande behov av särskilt stöd i enskild 

verksamhet 

8 kap. 21, 23 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 

U 1.16 Beslut om tilläggsbelopp för barn med 

omfattande behov av särskilt stöd i kommunal 

verksamhet 

8 kap. 17 § SL Barn och 

utbildningschef 

  

U 1.17 Beslut om nedsättning av eller befrielse från 

avgiftsskuld 

Se tillämpningsregler Förskolechef   

U 1.18 Beslut om uppsägning på grund av obetalda 

avgifter 

Se tillämpningsregler Förskolechef   

U 2 Förskoleklass 

U 2.1 Beslut om åtgärder för att förebygga och 

förhindra trakasserier och annan kränkande 

behandling 

3 kap. 15§ DL, 

6 kap. 7 § SL 

 

Rektor  

U 2.2 Upprättande av likabehandlingsplan och plan 

mot kränkande behandling 

3 kap. 16 § DL 

6 kap. 8 § SL 

Rektor  

U 2.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 2 kap. 7 § DL Rektor  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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6 kap. 10 § SL 

U 2.4 Beslut om tidigare skolstart i förskoleklass 7 kap. 11 § SL Rektor  

U 2.5 Beslut om placering vid annan skolenhet än den 

vårdnadshavaren önskar 

9 kap. 15 § SL Rektor på den 

skolenheten 

SÖN 

U 2.6 Överenskommelse med annan kommun om att 

ta emot/placera ett barn vid särskilda skäl 

9 kap. 12 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 

U 2.7 Beslut om att ta emot/placera ett barn från/i 

annan kommun på grund av särskilda skäl 

9 kap. 13 § SL Barn- och 

utbildningschef 

SÖN 

U 2.8 Beslut om att ta emot/placera ett barn från/i 

annan kommun på grund av vårdnadshavarens 

önskemål 

9 kap. 13 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 

U 2.9 Inhämtande/avgivande av yttrande om 

mottagande av elev 

9 kap. 13 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 

U 2.10 Beslut om tilläggsbelopp för barn med 

omfattande behov av särskilt stöd i enskild 

verksamhet 

9 kap. 21 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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U 2.11 Beslut om tilläggsbelopp för barn med 

omfattande behov av särskilt stöd i kommunal 

verksamhet 

9 kap. 16 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 

 

U 3 Grundskola 

U 3.1 Beslut om åtgärder för att förebygga och 

förhindra trakasserier och annan kränkande 

behandling 

3 kap. 15 § DL, 

6 kap. 7 § SL 

Rektor  

U 3.2 Upprättande av likabehandlingsplan och plan 

mot kränkande behandling 

3 kap. 16 § DL, 

6 kap. 8 § SL 

Rektor  

U 3.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 2 kap. 7 § DL, 

6 kap. 10 § SL 

Rektor  

U 3.4 Beslut om uppskjuten skolplikt till det 

kalenderår barnet fyller 8 år 

7 kap. 10 § SL Rektor  

U 3.5 Beslut om tidigare skolstart 7 kap. 11 § SL Rektor  

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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U 3.6 Beslut om ett senare eller tidigare upphörande  

av skolplikten 

7 kap. 11 § SL Rektor  

U 3.7 Beslut om rätt att slutföra skolgången 7 kap. 15 § SL Rektor  

U 3.8 Beslut om mottagande av elev i annan skolform 

under en försöksperiod om högst sex månader 

7 kap. 8 § SL Rektor  

U 3.9 Beslut om att medge fullgörande av skolplikten 

på annat sätt än som anges i skollagen 

24 kap. 23 § SL Barn- och 

utbildningsutskott 

Allmän förvaltningsdomstol 

U 3.10 Återkallelse av sådant medgivande 24 kap. 24 § SL Barn- och 

utbildningsutskott 

 

U 3.11 Tillsyn över att skolplikten fullgörs 7 kap. 22 § SL Barn- och 

utbildningsutskott 

 

U 3.12 Beslut om föreläggande (vid vite) för 

vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter 

7 kap. 23 § SL Barn- och 

utbildningsutskott 

 

U 3.13 Överenskommelse med annan kommun att ta 

emot/placera ett barn vid särskilda skäl 

10 kap. 24 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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U 3.14 Beslut om att ta emot/placera ett barn från/i 

annan kommun på grund av särskilda skäl 

10 kap. 25 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 

U 3.15 Beslut om att ta emot/placera ett barn från/i 

annan kommun på grund av vårdnadshavares 

önskemål 

10 kap. 27 § SL Barn och 

utbildningschef 

 

U 3.16 Inhämtande/avgivande av yttrande om 

mottagande av elev 

10 kap. 25 § SL Barn och 

utbildningschef 

 

U 3.17 Beslut om placering vid annan skolenhet än den 

vårdnadshavaren önskar 

10 kap. 30 § SL Rektor på den skolenhet 

vårdnadshavare önskar 

SÖN 

U 3.18 Beslut om skolskjuts till hemskola, till annan 

kommunal skola eller enskild skola 

10 kap. 32, 33 och  

40 § SL 

Barn- och 

utbildningschef 

Allmän förvaltningsdomstol 

U 3.19 Åtgärder för elev som inte bor hemma 10 kap. 29 § SL Barn- och 

utbildningschef 

SÖN 

U 3.20 Beslut om tilläggsbelopp för barn med 

omfattande behov av särskilt stöd i enskild 

verksamhet 

10 kap. 39 § SL Barn- och 

utbildningschef  

 

U 3.21 Beslut om tilläggsbelopp för barn med 

omfattande behov av särskilt stöd i kommunal 

verksamhet 

10 kap. 39 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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U 3.22 Beslut om att ta emot ett barn, som inte anses 

vara bosatt i Sverige, i grundskolan 

4 kap. 2 § SF Rektor  

U 3.23 Fyradagarsvecka i åk 1 och 2 vid särskilda skäl 3 kap. 4 § SF Rektor  

U 3.24 Lärotider, beslut om datum för höst- och 

vårterminens början och slut 

3 kap. 3 § SF Barn- och 

utbildningschef 

 

U 3.25 Fördelning av antalet timmar för ämnen, 

ämnesgrupper, språkval och elevens val 

9 kap. 4 § SF Barn- och 

utbildningschef 

 

U 3.26 Beslut att använda lärare utan lärar -

legitimation längre tid än sex (6) månader 

2 kap. 19 § SL Rektor  

U 3.27 Beslut att bedriva fjärr- och 

distansundervisning för högstadiet för att 

minska smittspridning 

Förordning 2020:115 Barn- och 

utbildningsutskottet 

Innan fjärr- eller distansundervisning tas till som 

åtgärd behöver huvudmannen först ha konstaterat att 

övriga åtgärder inom ramen för det ordinarie 

regelverket är uttömda.  

 

U 4 Grundsärskola 

U 4.1 Beslut om åtgärder för att förebygga och 

förhindra trakasserier och annan kränkande 

behandling 

3 kap. 15 § DL 

6 kap. 7 § SL 

Rektor  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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U 4.2 Upprättande av likabehandlingsplan och plan 

mot kränkande behandling  

3 kap. 16 § DL 

6 kap. 8 § SL 

Rektor  

U 4.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 2 kap. 7 § DL 

6 kap. 10 § SL 

Rektor  

U 4.4 Beslut om mottagande i grundsärskola 7 kap. 5 § SL Barn- och 

utbildningschef 

SÖN 

U 4.5 Beslut om mottagande av barn i grundsärskola 

utan vårdnadshavarens samtycke 

7 kap. 5 § SL Barn- och 

utbildningschef 

SÖN 

U 4.6 Beslut om mottagande av elev i annan skolform 

under en försöksperiod om högst sex månader 

7 kap. 8 § SL Rektor  

U 4.7 Beslut om uppskjuten skolplikt till det 

kalenderår barnet fyller 8 år 

7 kap. 10 § SL Rektor SÖN 

U 4.8 Beslut om tidigare skolstart 7 kap. 11 § SL Rektor  

U 4.9 Beslut om ett senare eller tidigare upphörande 

av skolplikten 

7 kap. 11 § SL Rektor  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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U 4.10 Beslut om rätt att slutföra skolgången 7 kap. 15 § SL Rektor  

U 4.11 Beslut om mottagande av elev i annan skolforn 

under en försöksperiod om högst sex månader 

7 kap. 8 § SL Rektor  

U 4.12 Beslut om att medge fullgörande av skolplikten 

på annat sätt än som anges i skollagen 

24 kap. 23 § SL Barn- och 

utbildningsutskott 

Allmän förvaltningsdomstol 

U 4.13 Återkallelse av sådant medgivande 24 kap. 24 § SL Barn- och 

utbildningsutskott 

Allmän förvaltningsdomstol 

U 4.14 Tillsyn över att skolplikten fullföljs 7 kap. 22 § SL Barn- och 

utbildningsutskott 

 

U 4.15 Beslut om föreläggande (vid vite) för 

vårdnadshavare att fullfölja sina skyldigheter 

7 kap. 23 § SL Barn- och 

utbildningsutskott 

Allmän förvaltningsdomstol 

U 4.16 Beslut om en elev som tas emot i 

grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen 

eller ämnesområden 

11 kap. 8 § SL Rektor  

U 4.17 Överenskommelse med annan kommun om att 

ta emot/placera ett barn vid särskilda skäl 

11 kap. 24 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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U 4.18 Beslut om att ta emot/placera ett barn från/i 

annan kommun på grund av särskilda skäl 

11 kap. 25 § SL Barn- och 

utbildningschef 

SÖN 

U 4.19 Beslut om att ta emot/placera ett barn från/i 

annan kommun på grund av vårdnadshavarens 

önskemål 

11 kap. 26 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 

U 4.20 In hämtande/avgivande av yttrande om 

mottagande av elev  

11 kap. 25§ SL Barn- och 

utbildningschef 

 

U 4.21 Beslut om placering vid annan skolenhet än den 

vårdnadshavaren önskar 

11 kap. 29 § SL Rektor på den skolenhet 

vårdnadshavare önskar 

SÖN 

U 4.22 Beslut om skolskjuts till hemskola, till annan 

kommunal skola eller enskild skola 

11 kap. 31, 32 och 39 § 

SL 

Barn- och 

utbildningschef 

Allmän förvaltningsdomstol 

U 4.23 Åtgärder för elev som inte bor hemma 11 kap. 28 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 

U 4.24 Beslut om tilläggsbelopp för barn med 

omfattande behov av särskilt stöd i enskild 

verksamhet 

11 kap. 38 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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U 4.25 Beslut om tilläggsbelopp för barn med 

omfattande behov av särskilt stöd i kommunal 

verksamhet 

11 kap. 33 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 

U 4.26 Fyradagarsvecka i åk 1 och 2 vid skäl 3 kap. 4 § SF Rektor  

U 4.27 Lärotider, beslut om datum förhöst – och 

vårterminens början och slut 

3 kap. 3 § SF Barn- och 

utbildningschef 

 

U 4.28 Beslut om fördelning av undervisningstiden 

mellan årskurserna 

10 kap. 3 § SF Barn- och 

utbildningsutskott 

 

 

U 5 Fritidshem 

U 5.1 Beslut om åtgärder för att förebygga och 

förhindra trakasserier och annan kränkande 

behandling 

3 kap. 15 § DL 

6 kap. 7 § SL 

Rektor  

U 5.2 Upprättande av likabehandlingsplan och plan 

mot kränkande behandling 

3 kap. 16 § DL 

6 kap. 8 § SL 

Rektor  

U 5.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 

 

2 kap. 7 § DL Rektor  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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6 kap. 10 § SL 

U 5.4 Godkännande av enskilt fritidshem som inte 

anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, 

grundskola eller grundsärskola 

2 kap. 5 § SL Barn- och 

utbildningsutskott 

Allmän förvaltningsdomstol 

U 5.5 Utförande av tillsyn av enskilt fritidshem 26 kap. 4 § SL Rektor   

U 5.6 Tilldelning av anmärkning inom tillsynen 26 kap. 11 § SL Rektor   

U 5.7 Föreläggande inom ramen för tillsynen  26 kap. 10 § SL Barn- och 

utbildningsutskott 

 

U 5.8 Vitesföreläggande inom ramen för tillsynen 26 kap. 27 § SL Barn- och 

utbildningsutskott 

Allmän förvaltningsdomstol 

U 5.9 Återkallelse av godkännande av enskilt 

fritidshem eller beslut om rätt till bidrag 

26 kap. 13 § SL Barn- och 

utbildningsutskott 

Allmän förvaltningsdomstol 

U 5.10 Beslut om tillfälligt verksamhetsförbud 26 kap. 18§ SL Barn- och 

utbildningsutskott 

Allmän förvaltningsdomstol 

U 5.11 Beslut om plats i fritidshem 14 kap. 3, 4, 5 § SL Rektor  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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U 5.12 Beslut om plats i fritidshem på grund av barnets 

behov av särskilt stöd 

14 kap. 6 § SL Rektor  

U 5.13 Beslut om tilläggsbelopp för barn med 

omfattande behov av särskilt stöd i enskild 

verksamhet 

14 kap. 17 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 

U 5.14 Beslut om tilläggsbelopp för barn med 

omfattande behov av särskilt stöd i kommunal 

verksamhet 

14 kap. 14 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 

U 5.15 Beslut om nedsättning av eller befrielse från 

avgiftsskuld 

Se tillämpningsregler Rektor  

U 5.16 Beslut om uppsägning på grund av obetalda 

avgifter 

Se tillämpningsregler Rektor  

 

U 6 Annan pedagogisk verksamhet 

U 6.1 Beslut om åtgärder för att förebygga och 

förhindra trakasserier och annan kränkande 

behandling 

3 kap. 15 § DL 

6 kap. 7 § SL 

Rektor/Förskolechef  

U 6.2 Upprättande av likabehandlingsplan och plan 

mot kränkande behandling 

3 kap. 16 § DL 

6 kap. 8 § SL 

Rektor/Förskolechef  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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U 6.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 

 

2 kap. 7 § DL 

6 kap. 10 § SL 

Rektor/Förskolechef  

U 6.4 Beslut om rätt till bidrag eller återkallelse av 

sådan rätt 

25 kap. 10, 15 § SL  

26 kap. 13 § SL 

Barn- och 

utbildningsutskott 

Allmän förvaltningsdomstol 

U 6.5 Beslut om tilläggsbelopp för  barn med 

omfattande behov av särskilt stöd i enskild 

verksamhet 

25 kap. 13 § SL Barn- och 

utbildningschef  

 

U 6.6 Vitesföreläggande inom ramen för tillsynen 26 kap. 27 kap SL Barn- och 

utbildningschef 

Allmän förvaltningsdomstol 

U 6.7 Beslut om tillfälligt verksamhetsförbud 26 kap. 18 § SL Barn- och 

utbildningschef 

Allmän förvaltningsdomstol 

 

U 7 Gymnasieskola/gymnasiesärskola 

U 7.1 Beslut om köp av 

gymnasieplats/gymnasiesärskoleplats 

 

15 kap. 30 § SL 

19 kap. 12 § SL 

 

Barn- och 

utbildningschef 

 

 

 

 

U 7.2 Beslut om tilläggsbelopp för elev med 

omfattande behov av särskilt stöd 

16 kap. 54 § SL  

17 kap. 34 § SL 

19 kap. 27 § SL 

Barn- och 

utbildningschef 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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U 7.3 Beslut om skolskjuts 

 

15 kap. 32 § SL 

19 kap. 20-21, 28 § 

Barn- och 

utbildningschef 

 

U 7.4 Beslut om inackorderingstillägg 15 kap. 32 § SL Barn- och 

utbildningschef 

 

U 7.5 Beslut om åtgärder för att förebygga och 

förhindra trakasserier och annan kränkande 

behandling 

3 kap. 15 § DL 

6 kap. 7 § SL 

Rektor  

U 7.6 Upprättande av likabehandlingsplan och plan 

mot kränkande behandling 

3 kap. 16 § DL 

6 kap. 8 § SL 

Rektor  

U 7.7 Utredning och vidtagande av åtgärder 

 

2 kap. 7 § DL 

6 kap. 10 § SL 

Rektor  

 

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 

 

 

Sida 105 av 151    

    

 

U 7.8 Beslut om plan för introduktionsprogram 17 kap. 7 § SL Rektor  

 

U 8 Kommunal vuxenutbildning (inklusive sfi)  och särskild utbildning för vuxna 

U 

 

 

 

8.1 

 

 

 

Beslut om åtgärder för att förebygga och 

förhindra trakasserier och annan kränkande 

behandling 

3 kap. 15 § DL 

6 kap. 7 § SL 

Rektor  

U 8.2 Upprättande av likabehandlingsplan och plan 

mot kränkande behandling 

3 kap. 16 § DL 

6 kap. 8 § SL 

Rektor  

U 8.3 Utredning och vidtagande av åtgärder 

 

2 kap. 7 § DL 

6 kap. 10 § SL 

Rektor  

U 8.4 Aktivt verkande för deltagande i utbildning 20 kap. 10,17 §  

21 kap. 14 § SL 

SYV  

U 8.5 Inhämtande/avgivande av yttrande om 

mottagande av elev 

20 kap. 14, 21 §           

21 kap. 7 § 

Rektor  

U 8.6 Beslut om mottagande av elev  20 kap. 13, 14 §, 2 st.    

21 kap. 7 § 3 st. SL 

Rektor   

U 8.7 Beslut om avgifter för böcker och andra 

lärverktyg inom  kommunal vuxenutbildning 

och särskild utbildning för vuxna  

20 kap. 7 § SL 

21 kap. 6 § SL 

Barn- och 

utbildningschef 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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U 8.8 Beslut om att utbildningen för elev ska upphöra 

inom kommunal vuxenutbildning och särskild 

utbildning för vuxna 

20 kap.  9 § SL 

21 kap. 9 § SL 

Barn-  och 

utbildningschef 

 

U 8.9 Information till elever om möjligheten att få ett 

intyg i stället för betyg 

20 kap.  44 § SL 

21 kap. 23 § SL 

Barn-  och 

utbildningschef 

 

 

U 10 

 

Övrigt 

U 10.1 Information om icke skolpliktiga ungdomar 29 kap. 9 § SL SYV  

U 10.2 Se till att det finns skriftliga rutiner för att ta 

emot och utreda klagomål 

4 kap. 8 § SL Barn- och 

utbildningsutskott 

 

U 10.3 Rekvisition av statsbidrag  Barn- och 

utbildningschef 

 

U 10.4 Yttrande i anledning av remisser, dock inte 

sådana som infordrats av utskottet 

 Barn- och 

utbildningschef 

 

U 10.5 Yttranden till tillsynsmyndighet, av ej 

principiell art 

 Barn- och 

utbildningschef 

Individärenden.   

U 10.6 Underteckna delgivningskvitto från annan 

myndighet 

 Registrator  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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U 10.7 Beslut om besöksförbud på skola för 

vårdnadshavare i enskilda fall 

 Ansvarig rektor för den 

skolenhet det rör 

Beslutet måste vara tidsbestämt och instruktioner för 

hur hämtning och lämning ska ske ska framgå av 

beslutet. Delegationsbeslut och besvärshänvisning 

för hur man överklagar beslut ska översändas till den 

som beslutet berör.  

 

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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Kommunstyrelsens delegationer inom sociala utskottets verksamhetsområde  

 

 
S 

 

Utredning, överflyttning av ärende 
 

S 1.1 Beslut om att inleda utredning (vuxen och barn) 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare Nämndens befogenheter och skyldigheter vid 

barnutredningar regleras i 11 kap. 2 § SoL. 

S 1.2 Beslut om att utredning inte skall inledas eller 

att inledd utredning skall läggas ned (barn och 

vuxna) 

11 kap. 1 § SoL IFO-chef,  

förste socialsekreterare 

Reviderad i KS 2018-03-26 § 51 

S 1.3 Beslut om att avsluta en utredning utan åtgärd 11 kap. 1 § SoL IFO-chef,  

förste socialsekreterare 

 

S 1.4 Beslut om uppföljning när en utredning som 

gäller barnets behov av stöd och skydd avslutas 

utan beslut om insats 

11 kap. 4a SoL IFO-chef, 

förste socialsekreterare 

 

S 1.5 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör 

barn 

11 kap. 2 § SoL Sociala utskottet  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 1.6 Beslut om framställning om överflyttning av 

ärende till annan kommun  

2a kap. 10 § SoL Sociala utskottet  

S 1.7 Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning av 

ärende till annan kommun 

2a kap. 11 § SoL Sociala utskottet  

S 1.8 Beslut att ta emot ett ärende från annan 

kommun 

2a kap. 11 § SoL Sociala utskottet  

S 1.9 Beslut att inte ta emot ett ärende från annan 

kommun 

2a kap. 11 § SoL Sociala utskottet  

S  1.10 Beslut att överklaga IVO-beslut om 

överflyttning av ärende till annan kommun 

16 kap 4 § SoL Sociala utskottet  

 

S 2 Försörjning, ekonomiskt bistånd 

S 2.1 Beslut i ärende om försörjningsstöd; 

- upp till norm 

4 kap 1 § SoL Särskild handläggare, 

socialsekreterare 

En individuell bedömning skall alltid göras i 

biståndsärenden 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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- upp till norm samt därutöver 15 % av 

basbeloppet 

- beslut över 15 % av basbeloppet och upp till 

50 % av basbeloppet 

- beslut över 50 % av basbeloppet  

 

Särskild handläggare, 

socialsekreterare 

IFO-chef 

 

Sociala utskottet 

S 2.2 Beslut om att begära deltagande i anvisad 

praktik eller annan kompetenshöjande aktivitet 

4 kap. 4 § SoL Socialsekreterare   

S 2.3 Beslut om bistånd i form av förmedling av egna 

medel 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

S 2.4 Hyresskulder och elskulder upp till 3 månader 4 kap. 2 § SoL Socialsekreterare   

S 2.5 Hyresskulder och elskulder mer än 3 månader 4 kap. 2 § SoL IFO-chef  

S 2.6 Borgensåtagande, avser hyreskontrakt 4 kap. § 2 SoL Sociala utskottet Ordförande Kerstin Sjöström (c) 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 2.7 Upprättande/undertecknande av hyresavtal med 

hyresvärd  

4 kap. 1 § SoL IFO-chef Gäller övergångskontrakt (socialt kontrakt) 

S 2.8 Godkännande av hyreskontrakt mellan individ 

och familjeomsorgen och hyresgäst 

4 kap. 2 § SoL Socialsekreterare  

S 2.9 Beslut om ekonomiskt bistånd till 

begravningskostnader och utgifter i omedelbar 

anslutning till dödsfallet 

- upp till norm 

 

- upp till norm samt därutöver 15 % av 

basbeloppet 

- beslut över 15 % av basbeloppet och upp till 

50 % av basbeloppet 

- beslut över 50 % av basbeloppet 

4 kap. 2 § SoL  

 

 

Socialsekreterare  

 

Socialsekreterare 

IFO-chef 

 

Sociala utskottet 

Avslag på bistånd till begravningskostnader ges med 

hänvisning till 4 kap. 1 § SoL 

I åtskilliga fall visar det sig i efterhand att tillgångar 

tillfaller dödsboet t.ex. försäkring, återbetalning av 

skatt m.m. Begravningskostnader kan återkrävas 

endast om den beviljas med villkor om 

återbetalningsskyldighet enligt 4.2. 

 

S 2.10 Beslut om bistånd i form av försöks-

/jourlägenhet 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

S 2.11 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och 

ungdom i samband med placering, omplacering 

4 kap. 1 § SoL 

 

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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eller flyttning från familjehem eller hem för 

vård eller boende 

 

enligt kommunens riktlinjer 

 

utöver kommunens riktlinjer 

 

 

4 kap. 1 § SoL 

 

4 kap. 1 § SoL 

 

 

Socialsekreterare 

 

IFO-chef 

 

S 3 Öppenvårdsinsatser 

S 3.1 Beslut om bistånd i form av interna 

öppenvårdsinsatser för missbrukare 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

S 3.2 Beslut om bistånd i form av externa 

öppenvårdsinsatser för missbrukare 

4 kap. 1 § SoL Sociala utskottet Ordförande sociala utskottet vid brådskande ärenden 

S 3.3 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form 

av externa Öppenvårdsinsatser  

Max 2500 kronor/dygn, max 50 dygn 

 

Över 2500 kronor/dygn och/eller mer än 50 

dygn 

4 kap. 1 § SoL  

 

IFO-chef 

Sociala utskottet 

Ordförande sociala utskottet vid brådskande beslut 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 3.4 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form 

av interna Öppenvårdsinsatser 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

S 3.5 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-

familj 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

S 3.6 Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  

S 3.7 Beslut om förordnande och entledigande av 

kontaktperson och kontaktfamilj 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   

S 3.8 Beslut om bistånd i form av arbete, 

sysselsättning, rehabilitering för psykiskt 

funktionshindrade 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare   

 

S 4 HVB-placering 

S 4.1 Beslut att ge bistånd i form av HVB-placering 

enligt SoL 

- max 2500 kronor/dygn, max 50 dygn 

4 kap. 1 § SoL  

 

IFO-chef 

Vid brådskande ärende SU ordförande över IFO-

chefs mandat 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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- över 2500 kronor/dygn, och/eller mer än 50 

dygn 

 

 

 

Sociala utskottet  

S 4.2 Beslut om placering av EKB till extern HVB SoL Sociala utskottet  

S 4.3 Överflyttning från HVB gällande 18+ insatser 4 kap. 1 § SoL IFO-chef  

S 4.4. Beslut att ge bistånd i form av stödboende för 

barn och unga 

- max 2500 kronor/dygn, max 50 dygn 

  

- över 2500 kronor/dygn, och/eller mer än 50 

dygn 

 

4 kap. 1 § SoL  

 

IFO-chef 

 

Sociala utskottet 

Vid brådskande ärende SU ordförande över IFO-

chefs mandat. 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 5 Familjehemsplacering enligt SoL 

S 5.1 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form 

av vård (placering/omplacering) i familjehem 

4 kap. 1 § SoL Sociala utskottet Placeringar av barn och ungdom är så ingripande 

åtgärder oavsett om de ges med stöd av SoL eller 

LVU att de bör beslutas av utskott. 

S 5.2 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller 

akuthem för barn och ungdom 

- kommunens egna jourhem 

- externa jourhem 

4 kap. 1 § SoL  

 

IFO-chef 

Sociala utskottet 

Inte varaktig vård, högst fyra månader. Gäller 

kontrakterade jourhem.  

Se även kompletterande beslutanderätt, punkt S 11.3 

S 5.3 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 

(placering/omplacering) i hem för vård eller 

boende eller i familjehem 

4 kap. 1 § SoL Sociala utskottet Observera lagen (1992:1528) om offentlig 

upphandling. Men också kravet på individuell 

bedömning i biståndsärenden. 

S 5.4 Beslut om upphörande av bistånd i form av 

vård i hem för vård eller boende eller i 

familjehem 

4 kap. § 1 SoL Socialsekreterare  

S 5.5 Medgivande att barn får tas emot för 

stadigvarande vård och fostran i enskilt hem 

6 kap. 6 § SoL Sociala utskottet Beslut om att bereda underårig vård i visst 

familjehem betraktas som ett medgivande, utredning 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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som inte tillhör någon av dennes föräldrar eller 

annan vårdnadshavare 

av familjehemmet ska alltid ske. Får ej delegeras 

till tjänsteperson. 

S 5.6 Övervägande om vård i annat hem än det egna 

fortfarande behövs 

6 kap. 8 § SoL Sociala utskottet Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen 

innebär att utskottet minst en gång var 6:e månad är 

skyldig att överväga om vård enligt socialtjänstlagen 

fortfarande behövs. Får ej delegeras till 

tjänsteperson. 

S 5.7 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

behov av god man/förvaltare  

5 kap. 3 § SoF IFO-chef  

S 5.8 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

behov av god man/förvaltare inte längre 

föreligger 

5 kap. 3 § SoF IFO-chef  

S 5.9 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

förhållanden betr. Förvaltningen av underårigs 

egendom 

5 kap. 3 § SoF IFO-chef Avser all slags egendom och inkomster inklusive 

tilläggspension 

S 5.10 Framställan till domstol om behov av 

målsägarbiträde för underårig 

5 kap. 2 § SoF Socialsekreterare  

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 6 Ersättning till uppdragstagare 

S 6.1 Beslut om ersättning till familjehem (arvode 

och omkostnadsersättning)  

- enligt norm och riktlinjer 

- 3000 kronor/månad över norm och riktlinjer 

- ersättningar över 3000 kronor/månad över 

norm och riktlinjer 

4 kap. 1 § SoL  

Socialsekreterare 

IFO-chef 

Sociala utskottet 

Uppdraget ska regleras genom avtal med 

familjehemmet. Norm och riktlinjer anges enligt 

SKRs rekommendationer. 

S 6.2 Beslut om vilken ersättning som ska utgå till 

kommunens kontrakterade jourhem 

 IFO-chef För ersättningsnivåer, se dnr 2020-093-751 

S 6.3 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 

kontaktperson/-familj 

- enligt norm och riktlinjer 

- utöver norm och riktlinjer 

  

Socialsekreterare 

Sociala utskottet 

Se aktuellt cirkulär från SKR 

S 6.4 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare  

- upp till 15 timmar/månad och 2 250 

kronor/månad 

6 kap. 11 § SoL  

Socialsekreterare 

 

Särskilt avtal bör ingås mellan utskottet och de nya 

vårdnadshavarna 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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- utöver 15 timmar/månad och 2 250 

kronor/månad 

Sociala utskottet 

 

S 7 Avgifter, ersättningar och återkrav 

S 7.1 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 

Sociala utskottet  

S 7.2 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 

enligt 4 kap. 1 § SoL 

9 kap. 1 § SoL 

9 kap. 2 § SoL 

Socialsekreterare  

S 7.3 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 

enligt 4 kap. 2 § SoL 

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

villkor om återbetalning 

S 7.4 Beslut om att föra talan om ersättning hos 

Förvaltningsrätten om återkrav av 

försörjningsstöd enligt 9 kap. 2 § och 8 kap. 1 § 

SoL 

9 kap. 3 § 1 st. SoL IFO-chef  

S 7.5 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet 

enligt 8 kap. 1 §, 9 kap. 2 § SoL 

9 kap. 4 § SoL Sociala utskottet  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 

 

 

Sida 119 av 151    

    

 

S 7.6 Beslut om framställan till Försäkringskassan 

om ändring av betalningsmottagare för allmänt 

barnbidrag när barn är placerade utom hemmet 

4 § 3 st. samt 7 § Lag 

om allmänt barnbidrag 

Socialsekreterare   

S 7.7 Beslut om att underrätta Försäkringskassan om 

att nämnden ska uppbära folkpension och 

barntillägg 

1-3 § kungörelse 

(1962:393) om rätt i 

vissa fall för kommun 

eller annan att uppbära 

folkpension 

Socialsekreterare  

S 7.8 Beslut om att underrätta Försäkringskassan om 

att barn med underhållsstöd placerats i 

familjehem eller HVB-hem respektive 

återflyttat till boförälder 

2 § förordningen om 

underhållsstöd jämfört 

med 11 § lagen om 

underhållsstöd 

Socialsekreterare   

S 7.9 Beslut om anmälan till försäkringskassa om att 

nämnden skall uppbära del av sjukpenning för 

den som bereds vård i sådant hem för vår eller 

boende eller familjehem enligt SoL som ger 

vård och behandling åt missbrukare av alkohol 

och narkotika 

3 kap. 15 § AFL 

9 kap. 2 § SoL 

Socialsekreterare  

S 7.10 Beslut om att underrätta försäkringskassa om 

att nämnden skall uppbära ersättning enligt 

17 kap. 1 § AFL 

9 kap. 2 § SoL 

Socialsekreterare  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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AFL som ersättning för ekonomist bistånd som 

givits som förskott på förmån 

 

S 8 LVU: Lagen om vård av unga 

S 8.1 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten om 

vård enligt LVU 

4 § LVU Sociala utskottet Får ej delegeras till tjänsteperson. 

S 8.2 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

barn och ungdom under 20 år 

6 § 1 st. LVU Sociala utskottet Får ej delegeras till tjänsteperson. Vid brådskande 

ärende se kompletterande beslutanderätt (S 11.1) 

 

S 8.3 Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om 

förlängning av utredningstiden 

8 § LVU IFO-chef  

S 8.4 Beslut om hur vården ska skall ordnas och var 

den unga skall vistas under vårdtiden 

11 § 1 st. LVU Sociala utskottet Får ej delegeras till tjänsteperson. Vid brådskande 

ärende se kompletterande beslutanderätt (S 11.2) 

S 8.5 Beslut om den unga får vistas i sitt eget hem 

under vårdtiden 

11 § 2 st. LVU Sociala utskottet Får ej delegeras till tjänsteperson. Vid brådskande 

ärende se kompletterande beslutanderätt (S 11.4) 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 8.6 Beslut rörande den unges personliga 

förhållanden i den mån beslutet inte är att 

hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st. LVU Socialsekreterare T.ex. kortare vistelse utom familjehemmet eller 

hemmet för vård eller boende 

S 8.7 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 

fortfarande behövs 

13 § 1 och 2 st. LVU Sociala utskottet Får ej delegeras till tjänsteperson. 

S 8.8 Prövning om vård med stöd av 3 § LVU skall 

upphöra 

13 § 1 och 3 st. LVU Sociala utskottet Får ej delegeras till tjänsteperson. 

S 8.9 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge 

skall utövas 

När överenskommelse inte kan nås med 

föräldern eller vårdnadshavaren 

När överenskommelse inte kan nås med 

föräldern eller vårdnadshavaren och i avvaktan 

på nämndens beslut 

 

14 § 2 st. 1 LVU 

 

14 § 2 st. 1 LVU 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

Ordförande i 

Kommunstyrelsen 

Beslutet får ej delegeras till utskott (se 10 kap. 4 § 

SoL). Övervägandena enligt denna paragraf ska 

också gå till kommunstyrelsen. 

 

S 8.10 Beslut om att den unges vistelseort INTE skall 

röjas för föräldern eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st. LVU Kommunstyrelsen Beslutet får ej delegeras till utskott (se 10 kap. 4 § 

SoL). Övervägandena enligt denna paragraf ska 

också gå till kommunstyrelsen.  

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 8.11 Övervägande om beslut om umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort enligt § 14 2 st. 1 

punkten fortfarande behövs 

14 § 3 st. LVU Kommunstyrelsen Bestämmelsen innebär att kommunstyrelsen minst en 

gång var tredje månad är skyldig att överväga om ett 

beslut om umgänge eller hemlighållande av 

vistelseort fortfarande behövs. Får ej delegeras till 

tjänsteperson. 

S 8.12 Beslut om att vården med stöd av LVU skall 

upphöra 

21 § 1 st. LVU Sociala utskottet Får ej delegeras till tjänsteperson. 

S 8.13 Beslut om att återta ansökan om vård enligt 2 § 

och 3 § LVU 

2 och 3 §§ LVU Sociala utskottet Får ej delegeras till tjänsteperson. 

S 8.14 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt 

utsedd kontaktperson eller behandling i öppna 

former 

22 § 1 st. LVU Sociala utskottet Får ej delegeras till tjänsteperson. 

S 8.15 Prövning av beslut om förebyggande insats 

skall upphöra att gälla 

22 § 3 st. LVU Sociala utskottet Bestämmelsen innebär att utskottet minst en gång var 

6:e månad skall pröva om insatsen fortfarande 

behövs. Får ej delegeras till tjänsteperson. 

S 8.16 Beslut om att förebyggande insats  

enligt 22 § 1 st LVU skall upphöra 

22 § 3 st. LVU Sociala utskottet  Får ej delegeras till tjänsteperson. 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 8.17 Ansökan hos Förvaltningsrätten om 

flyttningsförbud 

24 § LVU  Sociala utskottet Får ej delegeras till tjänsteperson. 

S 8.18 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 

behövs 

26 § 1 st. LVU Sociala utskottet Får ej delegeras till tjänsteperson. Utgör ej beslut 

varför förvaltningsrättsliga regler ej är tillämpliga. 

S 8.19 Beslut om att flyttningsförbud ska upphöra 26 § 2 st. LVU Sociala utskottet Får ej delegeras till tjänsteperson. 

S 8.20 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st. LVU Sociala utskottet Får ej delegeras till tjänsteperson. Vid brådskande 

ärende se kompletterande beslutanderätt (S 11.5) 

S 8.21 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § 

1 st. LVU skall upphöra 

30 § 2 st. LVU Sociala utskottet  Se kompletterande beslutsrätt, S 11.6 

S 8.22 Beslut om den unges umgänge med förälder 

eller andra vårdnadshavare efter beslut om 

flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud 

när överenskommelse inte kan nås 

31 § LVU Sociala utskottet  

S 8.23 Beslut om att ansöka om utreseförbud på grund 

av att det finns en påtaglig risk för att någon 

under 18 år förs utomlands eller lämnar Sverige 

i syfte att inga äktenskap eller 

31 b § LVU Sociala utskottet Ska prövas var sjätte månad (ej ett övervägande) 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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äktenskapsliknande förbindelse eller 

könsstympas 

S 8.24 Besluta om att utreseförbud ska upphöra 31 c § LVU Sociala utskottet Ett utreseförbud upphör senast när den unge fyller 18 

år 

S 8.25 Beslut om tillfälligt utreseförbud om det är 

sannolikt att utreseförbud behövs och om 

rättens beslut om utreseförbud inte kan 

avvaktas med hänsyn till risken för att den unge 

förs utomlands eller lämnar Sverige 

31 d § LVU Sociala utskottets 

ordförande Kerstin 

Sjöström (c) 

Delegationsbeslutet ska anmälas till 

Kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

S 8.26 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare 

samt plats för läkarundersökningen 

32 § 1 LVU Socialsekreterare  

S 8.27 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

43 § 1 st. LVU Sociala utskottet Får ej delegeras till tjänsteperson. 

Vid brådskande ärende se kompletterande 

beslutanderätt (S 11.7) 

S 8.28 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 2 st. LVU Sociala utskottet  Får ej delegeras till tjänsteperson.  

Vid brådskande ärende se kompletterande 

beslutanderätt (S 11.8) 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 9 LVM: Lagen om vård av missbrukare 

S 9.1 Beslut om att inleda utredning om det finns skäl 

för tvångsvård 

7 § LVM IFO-chef  

S 9.2 Beslut om att utredning inte skall inledas eller 

att påbörjad utredning skall läggas ned 

alternativt övergå i en utredning enligt 11 kap 1 

§ SoL 

7 § LVM IFO-chef  

S 9.3 Beslut om vilken tjänsteman som skall vara 

kontaktman för missbrukaren och olika 

vårdgivare 

8 § LVM Socialsekreterare  

S 9.4 Begäran om läkarundersökning samt utse läkare 

för undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare  

S 9.5 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten in 

vård enligt LVM 

11 § LVM Sociala utskottet Får ej delegeras till tjänsteperson. 

S 9.6 Beslut om att återkalla ansökan om LVM hos 

Förvaltningsrätten 

11 § LVM Sociala utskottet Får ej delegeras till tjänsteperson.  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 9.7 Beslut om ansökan om intagning på visst hem 

för vård eller boende efter förvaltningsrättens 

eller polismyndighetens beslut om omedelbart 

omhändertagande 

12 § LVM Socialsekreterare  

S 9.8 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Sociala utskottet  Får ej delegeras till tjänsteperson. Vid brådskande 

ärende se kompletterande beslutanderätt (S 11.9) 

S 9.9 Beslut om att begära polishandräckning för att 

föra en missbrukare till läkarundersökning 

45 § 1 st. LVM Socialsekreterare  

S 9.10 Besluta om att begära polishandräckning för 

inställelse vid LVM-hem eller sjukhus 

45 § 2 st. LVM Socialsekreterare  

S 9.11 Beslut om ersättning från den enskilde till 

kommunen för missbruksvård i form av plats 

vid hem för vård eller boende eller i familjehem 

(vuxna) 

8 kap. 1 § SoL             

6 kap. 1 § SoF 

Socialsekreterare  

S 9.12 Beslut att bevilja kontraktsvård  IFO-chef Enligt upprättat avtal. 

S 9.13 Beslut att avslå ansökan om kontraktsvård  IFO-chef  

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 10 Föräldrabalken 

S 10.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse  

S protokoll 

1 kap. 4 § 1 st. FB Socialsekreterare Se Socialstyrelsens allmänna råd 1988:6 Att 

fastställa faderskap – Utredning skall anses inledd 

när nämnden fått födelseanmälan eller rätten 

förklarat en man inte vara far enl 1 kap 2 § FB 

S 10.2 Beslut om att inleda utredning om fastställande 

av faderskap när dom eller bekräftelse finns och 

faderskapet kan ifrågasättas  

2 kap. 1 § FB IFO-chef  

S 10.3 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap. 1 § FB IFO-chef  

S 10.4 Beslut om att lägga ned faderskapsutredning 2 kap. 7 § FB Sociala utskottet  

S 10.5 Beslut om att inleda utredning om någon annan 

man än den som är gift med moder kan vara far 

till barnet 

2 kap. 9 § 1 st. FB IFO-chef  

S 10.6 Beslut att väcka och föra talan i mål om 

faderskap 

3 kap. 5 § 2 st.                   

6 § 2 st. FB 

Socialsekreterare  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 10.7 Beslut att godkänna föräldrars avtal om 

vårdnad, boende och umgänge 

6 kap. 6 § 2 st.,               

14a § 2 st. 15a § 2 st. FB 

Socialsekreterare   

S 10.8 Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om 

vårdnad, boende och umgänge 

6 kap. 6 § FB                  

14a § 2 st. FB                  

15 § FB 

Socialsekreterare  

S 10.9 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i 

vårdnads- boende- och umgängesmål 

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare  

S 10.10 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt 

beslut i tingsrätt beträffande vårdnad, boende 

eller umgänge 

6 kap. 201 § FB Socialsekreterare  

S 10.11 Beslut att utse utredare i vårdnads- och 

umgängesärenden 

6 kap. 19 § 2 st. FB IFO-chef  

S 10.12 Godkänna avtal om att underhållsbidrag ska 

betalas för längre perioder än tre månader 

7 kap. 7 § 2 st. FB Socialsekreterare  

S 10.13 Medgivande att ta emot ett barn för adoption 6 kap. 6 § SoL   

6 kap. 12 § SoL 

Sociala utskottet Får ej delegeras till tjänsteperson. 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 10.14 Återkallelse av medgivande att ta emot 

adoptivbarn 

6 kap. 13 § SoL Sociala utskottet  Får ej delegeras till tjänsteperson.  

S 10.15 Vägran att samtycka till att adoptionsförfarande 

får fortsätta 

6 kap. 14 § SoL Sociala utskottet  Får ej delegeras till tjänsteperson. 

S 10.16 Beslut om samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande 

6 kap. 14 § SoL Socialsekreterare   

S 10.17 Utredningar att anmäla behov av särskilt 

förordnande av vårdnadshavare 

- Barnets föräldrar är döda 

Barnets föräldrar är varaktigt förhindrade att 

utöva vårdnaden om barnet 

6 kap. 9 § FB 

 

 

6 kap. 8a § FB 

 

6 kap. 8 § FB 

 

Kommunstyrelsen Får ej delegeras till utskott eller tjänsteperson.  

 

S 10.18 Beslut om att tillsätta kontaktperson vid 

umgänge, så kallat umgängesstöd  

5 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  
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punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 11 Beslutanderätt enligt lag, s.k. kompletterande beslutanderätt Beslutanderätten får användas när nämndens beslut 

inte kan avvaktas. Nämnden bör i beslut ange vem 

som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i angiven 

ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. 

S 11.1 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

ungdom under 20 år 

6 § 1st. och 2 st. LVU Sociala utskottets 

ordförande Kerstin 

Sjöström (c), ledamot 

Ann-Kristin Strandman 

(c), Anna-Karin 

Lundberg (kd), Grethel 

Broman (s), Chatarina 

Gustafsson (m) samt 

kommunstyrelsens 

ordförande Madelaine 

Jakobsson (c) 

Se även punkt S 8.2 

S 11.2 Beslut om hur vården skall ordnas och var den 

unge skall vistas under vårdtiden 

11 § 1 st. och 3 st. LVU Sociala utskottets 

ordförande Kerstin 

Sjöström (c), ledamot 

Ann-Kristin Strandman 

(c), Anna-Karin 

Lundberg (kd), Grethel 

Broman (s), Chatarina 

Gustafsson (m) samt 

Se även punkt S 8.4 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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kommunstyrelsens 

ordförande Madelaine 

Jakobsson (c) 

S 11.3 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller 

akuthem för barn och ungdom 

- externa jourhem 

4 kap. 1 § SoL Sociala utskottets 

ordförande Kerstin 

Sjöström 

Se punk S 5.2 (IFO-chef har delegation att besluta 

om tillfällig vistelse i kommunens egna jourhem, 

sociala utskottet har delegation att besluta om 

vistelse i externa jourhem) 

S 11.4 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 

under vårdtiden 

11 § 2 st. och 3 st. LVU Sociala utskottets 

ordförande Kerstin 

Sjöström (c), ledamot 

Ann-Kristin Strandman 

(c), Anna-Karin 

Lundberg (kd), Grethel 

Broman (s), Chatarina 

Gustafsson (m) samt 

kommunstyrelsens 

ordförande Madelaine 

Jakobsson (c) 

Se även punkt S 8.5 

S 11.5 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 2 st. LVU Sociala utskottets 

ordförande Kerstin 

Sjöström (c), ledamot 

Ann-Kristin Strandman 

Se även S 8.20 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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(c), Anna-Karin 

Lundberg (kd), Grethel 

Broman (s), Chatarina 

Gustafsson (m) samt 

kommunstyrelsens 

ordförande Madelaine 

Jakobsson (c) 

S 11.6 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § 

LVU skall upphöra 

30 § 2 st. LVU Sociala utskottets 

ordförande Kerstin 

Sjöström (c), ledamot 

Ann-Kristin Strandman 

(c), Anna-Karin 

Lundberg (kd), Grethel 

Broman (s), Chatarina 

Gustafsson (m) samt 

kommunstyrelsens 

ordförande Madelaine 

Jakobsson (c) 

Se även S 8.21 

S 11.7 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

43 § 1 st. LVU Sociala utskottets 

ordförande Kerstin 

Sjöström (c), ledamot 

Ann-Kristin Strandman 

(c), Anna-Karin 

Lundberg (kd), Grethel 

Får ej delegeras till tjänsteperson. Enligt 10 kap. 4 

§ SoL 

Se även S 8.27. 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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Broman (s), Chatarina 

Gustafsson (m) samt 

kommunstyrelsens 

ordförande Madelaine 

Jakobsson (c) 

S 11.8 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 2 st. LVU Sociala utskottets 

ordförande Kerstin 

Sjöström (c), ledamot 

Ann-Kristin Strandman 

(c), Anna-Karin 

Lundberg (kd), Grethel 

Broman (s), Chatarina 

Gustafsson (m) samt 

kommunstyrelsens 

ordförande Madelaine 

Jakobsson (c) 

Får ej delegeras till tjänsteperson. Enligt 10 kap. 4 

§ SoL 

 

Se även S 8.28 

S 11.9 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Sociala utskottets 

ordförande Kerstin 

Sjöström (c), ledamot 

Ann-Kristin Strandman 

(c), Anna-Karin 

Lundberg (kd), Grethel 

Broman (s), Chatarina 

Gustafsson (m) samt 

Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 

beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast 

förekomma i sådana akuta situationer när 

dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 

Sådana beslut dokumenteras i efterhand. 
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punkt 
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Delegat Kommentar 
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kommunstyrelsens 

ordförande Madelaine 

Jakobsson (c) 

Se även S 9.8 
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punkt 
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S 12 

  

Omsorg om äldre och funktionshindrade samt hälso- och sjukvård 

S 12   

Sekretesslagen, SoL 

S 12.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

S 12.2 Beslut om bistånd i form av hemtjänst 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare Beslut om hälso- pcj sjukvårdsinsatser ges med stöd 

av HSL och är inte överklagbara 

S 12.3 Beslut om att anställa anhörig med 

anhörigarvodering som alternativ till hemtjänst 

 Enhetschef för hemtjänst 

beslutar om 

anhörigarvodering i 

samråd med 

anhörigkonsulent. 

Se riktlinjer för anhörigarvodering 

S 12.4 Beslut om bistånd i form av matdistribution 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

S 12.5 Beslut om bistånd i form av särskild 

boendeform 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 12.6 Beslut med anledning av ansökan om 

förhandsbesked 

2 kap. 3 § SoL Biståndshandläggare Om bifall ges till förhandsbesked prövas biståndet 

enligt 4.1 SoL.  

S 12.7 Beslut om bistånd i form av avlastningsplats 

eller växelvård  

4 kap. 1 § SoL  

Biståndshandläggare 

 

S 12.8 Beslut om bistånd i form av korttidsboende 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

S 12.9 Beslut om bistånd i form av korttidsboende för 

personer i särskilt boende 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

S 12.10 Beslut om bistånd i form av plats i 

dagverksamhet 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

S 12.11 Beslut om ledsagarservice 4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

S 12.12 Beslut om avgift 8 kap. 2 § SoL Särskild handläggare  

S 12.13 Beslut om betalningsansvar av 

utskrivningsklara 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  

S 12.14 Beslut om nedskrivning av eller befrielse från 

skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och 

handikappområdet 

4 kap. 2 § SoL Enhetschef  

S 12.15 Beslut om köp av boende i annan kommun eller 

hos annan vårdgivare 

 Utskott OBS! Lagen om offentlig upphandling 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 12.16 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

behov av god man/förvaltare 

5 kap. 3 § SoF Enhetschef  

S 12.17 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

behov förvaltare inte längre föreligger 

5 kap. 3 § SoF Enhetschef  

 

 

S 13 

 

Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

S 13.1 Beslut om personkretstillhörighet 1, 7 § LSS Biståndshandläggare Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt 

utan är en del av beslut om insats enligt 9 § LSS. 

Beslut om personkretstillhörighet kan följaktligen 

inte heller överklagas särskilt 

S 13.2 Råd och stöd  (i de fall kommunen är ansvarig) 2 § och 9 § 1 st. LSS Biståndshandläggare  

S 13.3 Biträde av personlig assistent 7 §  och 9 § 2 st.  LSS Biståndshandläggare  

S 13.4 Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig 

assistent vid tillfälligt utökade behov 

7 § och 9 § 2 st. LSS Biståndshandläggare  

S 13.5 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

personlig assistent 

7 § och 9 §  2 st. LSS Biståndshandläggare Om bifall ges till förhandsbesked prövas biståndet 

enligt 4.1 SoL.  

S 13.6 Ledsagarservice 7 § och 9 § 3 st. LSS Biståndshandläggare  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 13.7 Biträde av kontaktperson 7 § och 9 § st. 4 LSS Biståndshandläggare  

S 13.8 Avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § 5 st. LSS Biståndshandläggare  

S 13.8 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7 § och 9 § 6 st. LSS Biståndshandläggare  

S 13.9 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

utanför det egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov 

7 § och 9 § 7 st. LSS Biståndshandläggare  

S 13.10 Beslut om boende i familjehem för barn och 

ungdomar  

7 § och 9 § 8 st.  LSS Biståndshandläggare  

S 13.11 Beslut om boende i bostad med särskild service 

för barn och ungdomar 

- Inom kommunens boende 

7 § och 9 § 8 st.  LSS Biståndshandläggare   

 

S 13.12 Beslut om boende för vuxna i bostad med 

särskild service etc. 

- Inom kommunens boende 

7 § och 9 § 9 st. LSS Biståndshandläggare  

 

 

S 13.13 Beslut om daglig verksamhet för personer i 

yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete 

och inte utbildar sig 

- Inom kommunens verksamhet 

7 § och 9 § 10 st. LSS Biståndshandläggare Personkrets 1 och 2 

S 13.14 Beslut om att ingå avtal med köpt placering 

enligt LSS   

 Sociala utskottet  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 13.15 Beslut om att utbetala assistansersättning till 

annan person än den som är berättigad till 

insatsen 

11 § LSS Biståndshandläggare  

S 13.16 Beslut om upphörande av insats enligt LSS  Biståndshandläggare  

S 13.17 Beslut om återbetalningsskyldighet 12 § LSS Biståndshandläggare  

S 13.18 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS 

för person som inte är bosatt i kommunen 

16 § 2 st. LSS Biståndshandläggare  

S 13.19 Beslut om att utreda behoven för enskild på 

tillfälligt besök i kommunen och besluta om 

insatser enligt LSS 

16 § 3 st. LSS Biståndshandläggare  

S 13.20 Beslut om att ingå avtal med vårdgivare   

 

-upp till två basbelopp 

 

- över två basbelopp 

17a § LSS Socialchef 

Sociala utskottet 

 

S 13.21 Beslut om avgift från förälder vars barn är 

under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem 

än det egna 

20 § LSS                        

5 § LSS- förordningen   

6 kap. 2 § SoF 

Biståndshandläggare  

S 13.22 Beslut om att anmäla behov av 

assistansersättning till försäkringskassan 

5 § 1 st. LASS Biståndshandläggare  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 13.23 Godkännande av familjehem 6 kap. 6 § SoL Biståndshandläggare  

S 13.24 Beslut om ersättning till familjehem (arvode 

och omkostnadsersättning) 

 Biståndshandläggare  

S 13.25 Anmälan till överförmyndare att person som 

omfattas av LSS är i behov av förmyndare, 

förvaltare eller god man 

15 § 6 st. LSS Enhetschef  

S 13.26 Anmälan till överförmyndare att förmyndare, 

förvaltare eller god man inte längre behövs 

15 § 6 st. LSS Enhetschef  

S 13.27 Anmälan till inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) av allvarliga missförhållanden i enskild 

tillståndspliktig verksamhet 

11 § LSS förordningen Utskott Dessa ärenden bör inte delegeras till tjänsteman 

S 13.28 Anmälan av allvarlig skada på person som 

omfattas av LSS eller risk för skada på person 

som omfattas av LSS 

SOSFS Utskott Dessa ärenden bör inte delegeras till tjänsteman 

 

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 14  

Hälso- och sjukvårdslagens område 

 

S 14.1 Beslut om anmälan till Institutionen för vård 

och omsorg av händelse som medfört allvarlig 

vårdskada eller kunnat medföra allvarlig 

vårdskada. 

Patientsäkerhetslagen 

(2010:659) 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

Vårdgivaren ansvarar för att Lex Maria 

anmälningar görs.  

S 14.2 Åtgärd i avvaktan på socialutskottets prövning 14 kap. 2 §  Verksamhetschef  

S 14.3 Underrättelse till Inspektionen för vård och 

omsorg om missförhållanden 

13 kap. 5 § SoL Biståndshandläggare  

S 14.4 Yttrande till tillsynsmyndighet 

- Anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg om missförhållanden inom 

socialtjänsten enligt Lex Sarah 

 

 

- Anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg av allvarlig skada eller 

sjukdom i samband med vård, 

behandling eller undersökning enligt 

Lex Maria 

 

 

14 kap. 3 § SoL           

24b § LSS 

 

 

 

 

 

Patientsäkerhetslagen 

(2010:659) 

 

Alla inom verksamheten har 

rätt att upprätta en anmälan. 

Sociala utskottet avgör om 

anmälan ska skickas in till 

tillsynsmyndigheten eller inte 

 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 14.5 Beslut om utlämnande av patientjournal Patientdatalagen 

SOSFS 2008:14 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

 

S 14.6 Beslut om anmälan till Inspektionen för vård 

och omsorg om legitimerad personal för ett 

yrke inom hälso- och sjukvården utgör en fara 

för patientsäkerheten 

Patientsäkerhetslagen  

(2010:659) 

Verksamhetschef HSL  

 

 

S  15 

 

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 

(Ang överklagande, yttranden m.m se avsnitt 13) 

S 15   

  Beslut om att lämna ut handling fattas av den som 

har handlingen i sin vård om inte viss 

befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt 

beslut ska göra detta. 

S 15.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan 

myndighet samt uppställande av förbehåll i 

samband med utlämnande till enskild 

2 kap. 14 § TF                

6 kap. 2, 3 § OSL       10 

kap. 14 § OSL  

Socialchef Beslut att vägra enskild viss uppgift och beslut om 

förbehåll kan överklagas till KR enligt 6 kap 8 § 

Offentlighets- och sekretesslagen 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 15.2 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister 

till statliga myndigheter i forskningssyfte 

12 kap. 6 § SoL Socialchef  

S 15.3 Beslut om att lämna ut sekretessbelagd 

handling efter medgivande av klient 

12 kap. 2 § OSL IFO Chef  

S 15.4 Beslut att bevilja utlämnande av uppgifter 

avseende förekomst i socialregister 

2 kap. 14 § TF               

6 kap. 2, 3, 7 § OSL 

IFO Chef  

S 15.5 Beslut om utlämnande av handling till klient 12 kap. 1, 2, 4 § OSL IFO Chef Beslut att vägra kan överklagas enligt 6 kap 7 § 

offentlighet och sekretesslagen 

S 15.6 Beslut om sekretesskydd för anmälare 25 kap. 7 § OSL Socialchef Om det kan antas att fara uppkommer för anmälaren 

eller då någon honom närstående utsätts för allvarligt 

men om uppgiften röjs. Beslut kan överklagas till KR 

enligt 6 kap 7 § offentlighet och sekretesslagen 

S 15.7 Beslut om sekretesskydd av uppgifter gentemot 

vårdnadshavare till skydd för underårig 

12 kap. 3 § OSL Socialchef 

IFO-chef 

Ifall det kan antas att underårig lider betydande men 

om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. Kan 

överklagas till KR enligt 6 kap 7 § offentlighet och 

sekretesslagen 

S 15.8 På begäran av myndighet lämna uppgift om 

enskilds adress ifall denna behövs för 

delgivning enligt delgivningslagen 

10 kap. 26 § OSL Socialchef  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 15.9 På begäran av annan myndighet inom hälso- 

och sjukvården samt socialtjänsten lämna 

uppgift om underårigs eller missbrukares 

förhållanden om uppgiften behövs för den 

enskilde ska få nödvändig vård, behandling 

eller annat stöd 

10 kap. 22 § OSL Socialchef Bestämmelsen är även tillämplig rörande gravid 

kvinna om det behövs för nödvändig insats till det 

väntande barnet. (Lag 2002:1124) 

S 15.10 På begäran av åklagarmyndighet, polis- 

myndighet, allmän domstol, kronofogde -

myndighet eller skattemyndighet lämna uppgift 

om huruvida en person vistas i HVB 

12 kap. 10 § SoL Socialchef Endast uppgift om person vistas i HVB; inte var 

någonstans, kan lämnas utan hinder av sekretess. 

 

 

16 

 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) 

S 16.1  Beslut om tillstånd till färdtjänst med 

regelkompletteringar  

 

6-9 § lag om färdtjänst 

 

 

Särskild handläggare 

 

Beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär (16 §) 

S 16.2 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst 

 

- Om förutsättningar för tillstånd inte 

längre finns 

 

12 § lag om färdtjänst 

 

 Särskild handläggare  

 

 

 

Beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär (16 §) 

 

 

Beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär (16 §) 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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- Om tillståndshavaren gjort sig skyldig 

till allvarliga eller upprepade 

överträdelser av de föreskrifter och 

villkor som gäller för färdtjänst 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

 

Särskild handläggare 

 

 

 

Beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär (13 §) 

S 16.3 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 4-7 § lag om 

riksfärdtjänst 

Särskild handläggare  

S 16.4 Beslut om att återkalla tillstånd till 

riksfärdtjänst 

- Om förutsättningar för tillstånd inte 

längre finns 

- Om tillståndshavaren gjort sig skyldig 

till allvarliga eller upprepade 

överträdelser av de föreskrifter och 

villkor som gäller för färdtjänst 

 

9 § lag om riksfärdtjänst 

 

 

 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

Särskild handläggare 

Beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär (13 §) 

 

 

 

Beslutet överklagas genom förvaltningsbesvär (13 §) 

 

S 17 Bostadsanpassning 

 

S 17.1 Beslut om bostadsanpassningsbidrag m.m. 

-  upp till två basbelopp 

4-16 §§ Lag om bostads- 

anpassningsbidrag  

(1992:1574 

 

Särskild handläggare 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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- över två basbelopp  Sociala utskottet 

S 17.2 Beslut om återbetalning av erhållet bidrag

  

17 § Lag om bostads- 

anpassningsbidrag  

(1992:1574 

Sociala utskottet   

S  18 Överklaganden, yttranden och anmälningar m.m till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter 

S 18.1 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 

allmän domstol eller förvaltningsdomstol  

 

10 kap. 2 § SoL 

 

Socialchef 

 

 

S 18.2 

 

Utseende av ombud att föra nämndens talan 

 

10 kap. 2 § SoL 

 

 Socialchef 

 

 

 

S 18.3 

Överklagande och yrkande om inhibition till 

Förvaltningsrätt och då beslut ursprungligen 

fattas av delegaten samt avgivande av yttrande i 

SoL-, LVU- och LVM-ärenden där 

ursprungsbeslutet fattats av delegat 

 

10 kap. 1, 2 § SoL          

3 kap. 10 § KL                    

6 kap. 33 §, 34 § 3 st.  

KL 

 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

 

S 18.4 

Överklagande och yrkande om inhibition till 

Kammarrätt när Förvaltningsrätt ändrat 

10 kap. 1, 2 § SoL          

3 kap. 10 § KL                    

Sociala utskottet  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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nämndens beslut och avgivande av yttrande i 

SoL-, LVU- och LVM-ärenden 

6 kap. 33 §, 34 § 3 st.  

KL 

S. 18.5 

Överklagande och yrkande om inhibition till 

Förvaltningsrätt och då beslut ursprungligen 

fattas av delegaten samt avgivande av yttrande i 

LSS-ärenden där ursprungsbeslutet fattas av 

delegat 

27 § LSS 

6 kap. 33 § och 34 § 3 st. 

KL 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

S 18.6 

Överklagande och yrkande om inhibition till 

Kammarrätt när Förvaltningsrätten ändrat 

nämndens beslut och avgivande av yttrande i 

LSS-ärenden 

27 § LSS 

6 kap. 33 § och 34 § 3 st. 

KL 

Sociala utskottet  

 

S 18.7 

Beslut huruvida omprövning ska ske 27 § FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

S 18.8 

Omprövning av beslut 27 § FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

S 18.9 

Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för 

sent 

24 § 1 st. FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

S 18.10 

Avvisande av ombud 9 § FL Utskott  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 18.11 

Yttrande till allmän domstol i brottmål 31 kap. 1 § 1 st. BrB IFO Chef  

S 18.12 

Yttrande till allmän domstol när den som begått 

brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård 

31 kap. 2 § 1 st. BrB IFO Chef  

S 18.13 

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM IFO Chef  

S 18.14 

Yttrande till åklagarmyndigheten 11 § LuL Socialsekreterare  

S 18.15 

Yttrande till åklagare med anledning av 

eventuell utredning beträffande den som är 

under 15 år 

31, 33 § LuL Socialsekreterare  

S 18.16 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 37 § LuL IFO Chef  

S 18.17 

Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § Lagen om offentligt 

biträde 

IFO Chef  

S 18.18 

Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 

offentligt biträde samt yttrande över 

kostnadsräkning 

3 § lagen om offentligt 

biträde och                      

7 § förordningen om 

offentligt biträde 

IFO Chef  

S 18.19 

 

Yttrande enligt namnlagen 

 

45 och 46 § namnlagen 

 

IFO Chef 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 18.20 

Prövning av samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande 

- Vid samtycke 

- Ej samtycke 

 

6 kap. 14 § SoL  

 

Socialsekreterare 

Sociala utskottet 

 

 

S 18.21 

 

Yttrande i körkortsärende 

 

39 § 3 st. körkortslagen 

3 kap. 8 § och 5 kap. 2 § 

körkortsförordningen 

 

Socialsekreterare 

 

S 18.22 

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av 

pass utan vårdnadshavarens medgivande 

3 §2 st. 

passförordningen 

IFO Chef  

S 18.23 

Yttrande beträffande äktenskapsdispens 15 kap. 1 § ÄB IFO Chef  

S 18.24 

Yttrande i ärenden om förordnande av god man 

eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år 

11 kap. 16 § 2 st. FB Socialsekreterare  

S 18.25 

Yttranden angående värdeautomatspel 44 § lotterilagen Särskild handläggare  

S 18.26 

Upplysningar i vapenärenden  Socialsekreterare Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har 

samtyckt till det (JO 1983/84 s 188 f.) 

S 18.27 

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 29 § smittskyddslagen IFO Chef  



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 18.28 

Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 31 § 1 st. 

smittskyddslagen 

IFO Chef  

S 18.29 

Dödsboanmälan 20 kap. 8a § ÄB Särskild handläggare 

registrerad hos Folkbok- 

föringsmyndighet 

Folkbokföringsmyndighet ska underrättas om vem 

som är delegat 

S 18.30 

Beslut att utse extern dödsboförvaltare  Särskild handläggare  

S 18.31 

Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 § begravnings- 

lagen 

IFO Chef Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna av 

dödsboet 

S 18.32 

Beslut om att ersätta enskild person för 

egendomsskada vid myndighetsutövning som 

orsakats av personal upp till ett belopp 

motsvarande 0,5 basbelopp 

 

Beslut om belopp därutöver 

3 kap. 2 § 

skadeståndslagen 

IFO Chef 

 

 

 

 

Socialutskott 

 

S 18.33 

 

Yttrande till tillsynsmyndighet 

 

13 kap. 2 § SoL 

 

Sociala utskottet 

 

Tillsyndmyndighet är Inspektionen för vård och 

omsorg, länsstyrelsen i resp län, JO och JK. I första 

hand bör utskott ange yttrande på grund av ärendets 

principiella betydelse 

S 18.34 

Anmälan till länsstyrelsen om missförhållanden 

i kommunens egen verksamhet 

14 kap. 2 § SoL Sociala utskottet 

 

 



 

Delegations 

punkt 

Ärendetyp Lagrum 

 

Delegat Kommentar 
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S 18.35 

Anmälan till länsstyrelsen om missförhållanden 

i enskild verksamhet 

13 kap. 5 § SoL Socialchef  

S 18.36 

Beslut om polisanmälan angående brott mot 

den egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, 

avgifter m.m.) 

12 kap. 10 § SoL          

10 kap. 2 § OSL 

Sociala utskottet 

 

 

S 18.37 

Beslut om polisanmälan angående vissa brott 

mot underårig samt vissa grövre brott 

12 kap. 10 § SoL IFO Chef Avser misstanke om brott enligt BrB 3,4 och 6 kap 

samt misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet 

lindrigare straff än fängelse två år.  

S 18.38 

Beslut om att inte polisanmäla när synnerliga 

skäl talar mot anmälan 

 Sociala utskottet 

 

 

 


