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Inledning
Anvisningar
Utbildningsnämndens ansvarsområde framgår av reglementet som är antaget av
kommunfullmäktige 2019-12-11. Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera
beslutsfattandet inom en nämnds verksamhet enligt 6 kap 37 § och 7 kap 5–8 §
kommunallagen.

Delegering av ärenden inom en nämnd
6 kap 37 och 39 §§ kommunallagen
En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller anställd hos
kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7
kap. 5–8 §§.

Ärenden som inte för delegeras
6 kap § 38 kommunallagen
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1.

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

2.

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

3.

Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,

4.

Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till
nämnden, eller

5.

Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras

Delegation kan inte lämnas till två eller flera tjänstemän att tillsammans besluta i ett
ärende. Delegation får inte heller lämnas till ledamot och tjänsteman tillsammans.
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Allmänt om delegation och anmälan av delegationsbeslut
Delegationen innebär att beslutsfattaren beslutar i utbildningsnämndens ställe.
Nämnden kan återkalla delegationen. Utbildningsnämnden kan också genom eget
handlande föregripa ett beslut i ett särskilt ärende, genom att själv ta över ärendet och
besluta. Nämnden kan inte ändra ett beslut som redan fattats av en delegat.
Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av
uppdrag enligt 7 kap 5 och 6 §§ kommunallagen ska anmälas till den. Tex kan ärenden
av rutinartad karaktär som nämnden normalt inte har anledning att följa särskilt,
undantas från kravet om att anmälas till nämnden.
Delegationsbeslut som inte anmäls ska emellertid protokollföras särskilt om beslutet
får överklagas genom laglighetsprövning. Sådana beslut ska tillkännages på den
kommunala anslagstavlan.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska dokumenteras av delegaten och
registreras i kronologisk ordning. Delegationsbeslut som ska anmälas till
utbildningsnämnden görs genom att Beslutsjournal för delegationsbeslut (se bilaga 1)
ifylls och sänds till nämnden genom nämndens sekreterare. Anmälan sker vid
nästkommande sammanträde. Observera att nämnden inte ska godkänna
delegationsbesluten. Delegatens beslut gäller såvida det inte blir ändrat vid
överklagning.

Brådskande ärenden
6 kap 39 § kommunallagen
En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att som nämnden har
utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.

Vidaredelegering
7 kap 6 § kommunallagen
Om en nämnd eller en gemensam nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en
förvaltningschef inom nämndens ansvarsområde att fatta beslut, får nämnden
överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom
kommunen eller i någon av de samverkande kommunerna.

Överklagande
Beslut kan överklagas enligt kommunallagen (laglighetsprövning). Tiden för
kommunalbesvär är tre veckor från det datum ett justerat protokoll har anslagits på
kommunens anslagstavla.
För delegationsbeslut räknas tiden med utgångspunkt från det sammanträde då
beslutet anmäldes. Utebliven anmälan av beslut kan således innebära att beslutet ej
vinner laga kraft, eftersom möjligheten till överklagande saknas.
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Beslut kan i vissa fall överklagas genom förvaltningsbesvär (lämplighetsprövning).
Då gäller besvärstiden tre veckor från den dag part får ta del av beslut. I
Förvaltningslagen stadgas om myndighetens skyldighet att lämna beslutsmeddelande
och överklagandehänvisning.
Bestämmelser om överklaganden återfinns i:
•
•
•
•

13 kap 1–6 §§ kommunallagen
Förvaltningslagen §§ 40–44
Offentlighets och sekretesslagen
Skollagen

Förkortningar
Utbildningsförvaltningen
AU
FC
Ordf
R
EcF
EcK
FL
KL
SL
SkolF
GyF
SFS
SoL
AFD
SÖN

Arbetsutskottet
Förvaltningschef tillika skolchef
Ordförande
Rektor
Enhetschef, Fritid
Enhetschef, Kultur
Förvaltningslagen
Kommunallagen
Skollagen
Skolförordningen
Gymnasieförordningen
Svensk Författningssamling
Socialtjänstlagen
Allmän förvaltningsdomstol
Skolväsendets överklagandenämnd

Arbetslivsförvaltningen
AU
FC
R
EC
SOC-sekr.
Utr.
FL
KL
LSS
LVM
LVU
OSL
SFB
TF
SoF
SoL
VF

Arbetsutskott
Förvaltningschef
Rektor tillika skolchef
Enhetschef
Socialsekreterare
Utredare
Förvaltningslag (2017:900)
Kommunallag (2017:725)
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870)
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)
Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)
Socialförsäkringsbalk (2010:110)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Socialtjänstförordningen (2001:937)
Socialtjänstlagen (2001:453)
Förordning om vuxenutbildning (2011:1108)
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Utbildningsförvaltningen
Allmänt
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

Läsårstider för grundskola, grundsärskola
och gymnasieskola.
1.2
Beslut om begräsningar av antalet
skoldagar till fyra istället för fem för
elever i årskurs 1 eller 2.
Kvalitet och inflytande

FC

SF 3:3
GyF 3:2
SkolF
3:4

1.3

Ansvar för att vidta åtgärder för att
avhjälpa brister som framkommer vid
uppföljning, klagomål o.d.
1.4
Ansvar för att skriftliga rutiner finns för
att ta emot och utreda klagomål. Ansvar
för att informera om rutinerna.
Åtgärder mot kränkande behandling

R

SL 4:7

R

SL 4:8

1.5

Ansvar för att personalen fullgör de
skyldigheter som anges i skollagen kap 6.
ang. åtgärder mot kränkande behandling.
1.6
Ansvar för att se till att det bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av barn och elever.
1.7
Ansvar för att se till att det genomförs
åtgärder för att förebygga och förhindra
att barn och elever utsätts för kränkande
behandling.
1.8
Ansvar för att årligen upprätta en plan
med en översikt över de åtgärder som
behövs för att förebygga och förhindra
kränkande behandling av barn och elever.
1.9
Ansvar för att utreda omständigheter
kring uppgivna kränkningar samt vidta
åtgärder för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Skolplikt och rätt till utbildning

R

SL 6:5

R

SL 6: 6

R

SL 6:7

R

SL 6:8

R

SL 6:10

1.10

FC

SL 7:2

R

SL 7:8

R

SL 7:10

1.13

Beslut om upphörande av skolplikten på
grund av varaktig vistelse utomlands
Beslut om att på försök ta emot elev från
en annan skolform.
Beslut om att skolplikten ska fullgöras vid
sju års ålder.
Beslut om förlängning av skolplikten.

R

SL 7:13

1.14

Beslut om upphörande av skolplikten.

R

SL 7:14

1.15

Rätt att slutföra skolgången trots att
skolplikten upphört.

R

SL 7:16

Lärotider
1.1

1.11
1.12

FC

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12
Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12
Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

Ansvar för att se till att alla skolpliktiga
barn har en skolplacering.
1.17 Ansvar att se till att alla elever i
förskoleklass, grundskola och
grundsärskola fullgör sin skolgång.
1.18 Ansvar för att ta emot information från
fristående skolor om elever som inte
fullgör sin skolplikt.
1.19 Föreläggande till vårdnadshavare att
fullgöra sin skyldighet att se till att eleven
fullgör sin skolplikt.
Särskilda utbildningsformer

FC

SL 7:21

R

SL 7:22

FC

SL 7:22

FC

SL 7:23

1.20

FC

SL 24:4

FC

SL
24:22
SL
24:23
SL
24:24

1.16

1.21

Beslut om bidrag för grundskoleelev vid
godkänd internationell skola.
Beslut om särskild undervisning.

1.22

Beslut om medgivande att fullgöra
skolplikten på annat sätt.
1.23 Beslut om återkallelse av medgivande att
fullgöra skolplikten på annat sätt.
Annan pedagogisk verksamhet

R
R

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

1.24

Erbjudande och tilldelning av plats i
R
SL 25:2
pedagogisk omsorg.
1.25 Erbjudande och tilldelning av plats för
R
SL 25:2
barn av behov av särskilt stöd.
1.26 Systematisk uppföljning och utvärdering
FC
SL 25:8
av verksamhetslagen i §§ 2.5
1.27 Mottagning och utredning av klagomål.
FC
SL 25:8
Information om rutiner.
1.28 Beslut om bidragsbelopp till enskild
FC
SL
pedagogisk omsorg.
25:11–13
1.29 Beslut om bidrag till enskild öppen
FC
SL 25:15
fritidsverksamhet.
1.30 Beslut om avstängning från annan
FC
pedagogisk verksamhet på grund av
bristande betalning.
Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38

Tillsynsansvarig.
Beslut om att i sin tillsyn begära tillträde
till byggnader, lokaler och andra
utrymmen.
Beslut om att i sin tillsyn begära
upplysningar, handlingar och annat
material som behövs i tillsynen.
Beslut om att förelägga huvudman att
fullgöra sin skyldighet att lämna uppgift.
Ansvar för att lämna råd och vägledning.
Beslut om att förelägga huvudman att
fullgöra sina skyldigheter.
Beslut om att tilldela anmärkning.
Beslut om att avstå från ingripande.

FC
FC

SL 26:4
SL 26:6

FC

SL 26:7

FC

SL 26:8

FC
FC

SL 26:9
SL 26:10

FC
FC

SL 26:11
SL 26:12
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

1.39

Beslut om tillfälligt verksamhetsförbud.

FC

SL 26:18 Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

Personalfrågor
1.40
1.41
1.42
1.43

Ansvar för att se till att rektorer genomgår
befattningsutbildning.
Beslut om att en person som inte
uppfyller utbildningskraven får användas
i undervisningen längre tid än 6 månader.
Ansvar för att se till att personalen vid
förskole- och skolenheterna ges möjlighet
tillkompetensutveckling.
Ansvar för att se till att förskollärare,
lärare och annan personal vid förskoleoch skolenheterna har nödvändiga
insikter i de föreskrifter som gäller för
skolväsendet.

FC
R

SL 2:19

R

SL 2:34

R

SL 2 :34

Förskola
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

2.1

Erbjudande och tilldelning av plats i
förskolan.
Erbjudande och tilldelning av plats för
barn i behov av särskilt stöd.
Tillse att barngrupperna har en lämplig
sammansättning/storlek och att barnen
erbjuds en god miljö.
Beslut om att ta emot barn från annan
kommun på grund av särskilda skäl.
Beslut om att ta emot barn från annan
kommun efter önskemål från
vårdnadshavare.
Beslut om tilldelning av plats i
förskoleverksamhet.
Beslut om nedsättning eller befrielse från
avgift för barnomsorg.
Fastställande av interkommunal
ersättning - förskola
Beslut om att inte lämna interkommunalt
bidrag för särskilt stöd, om betydande
organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår.
Fastställande av bidrag till fristående
huvudmän (förskola)
Beslut om avstängning från förskola på
grund av bristande betalning.
Beslut om anvisning av plats i
förskoleverksamhet då den enskilde har
rätt till bistånd.

R

SL 8:4-6

R
R

SL 8:7
SL 8:14
SL 8:8

R

SL 8:13

R

SL 8:13

R
FC

SL 8:1415
SL 8:16

FC

SL 8:17

FC

SL 8:17

FC

8:21-23

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.11
2.12

FC
R

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

SoL 4:1
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Fritidshem
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

3.1

Ansvar att se till att elevgrupperna har en
lämplig sammansättning och storlek och
att eleverna erbjuds en god miljö.
Erbjudande och tilldelning av plats i
fritidshem enligt reglerna i KL kap 14 §§
4–10.
Fastställande av ersättning till
kommunala fritidshem:
− Grundbelopp
− Tilläggsbelopp
Fastställande av interkommunal
ersättning.
Överenskommelse med annan kommun
av mottagande och avtal om
interkommunal ersättning som avviker
från fastställt belopp.
Beslut om bidrag till fritidshem med
enskild huvudman (Grundbelopp § 16,
tilläggsbelopp § 17)
Beslut om att inte betala tilläggsbelopp för
elev i behov av särskilt stöd om betydande
organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår för kommunen.
Beslut om förlängd skolbarnsomsorg
enligt LSS.
Beslut om avstängning från fritidshemmet
på grund av bristande betalning.

R

SL 14:9

R

SL 14:11

3.2
3.3

3.4
3.5

3.6
3.7

3.8
3.9

FC

FC

SL 14:14

FC

SL 14:14

FC

SL 14:14

FC

FC

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5
Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

LSS 9:7

FC

Förskoleklass
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

4.1
4.2

Ansvar att informera om förskoleklass.
Beslut om att ta emot barn från annan
kommun på grund av särskilda skäl.
Beslut om att ta emot ett barn från en
annan kommun efter föräldrars
önskemål.
Placering av elev i förskoleklass.

R
R

SL 9:12
SL 9:13

R

SL 9:13

R

SL 9:15

Placering av elev i förskoleklass vid annan
skolenhet än den önskade på grund av
betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen.
Beslut om tidigare skolstart i
förskoleklass.
Beslut om dispens från
skolskjutsreglerna.

R

SL 9:15

R

SL 7:11

FC

SL 9:15b

4.3
4.4
4.5

4.6
4.7

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12
Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12
Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12
Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5.
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Nr

Ärende

Delegat

4.8

Fastställande ersättning till kommunala
enheter (förskoleklass)
− Grundbelopp
− Tilläggsbelopp
− Strukturbidrag
Beslut att inte lämna bidrag för särskilt
stöd, om betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen (interkommunalt)
Fastställande av interkommunal
ersättning.
Fastställande av bidrag till fristående
enhet (förskoleklass).
Beslut om att inte betala tilläggsbelopp för
en elev i behov av särskilt stöd, om
betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.

R

4.9

4.10
4.11
4.12

Lagstöd Anmärkning

FC

FC

SL 9:16

FC

SL 9:19

FC

SL 9:16

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5
Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

Grundskolan
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Anmärkning

5.1

Mottagande av elev i grundskola från
annan kommun på grund av särskilda
skäl.
Mottagande av elev från annan kommun
efter önskemål från vårdnadshavare.
Beslut om skolgång med boende utanför
det egna hemmet.
Ansvar för (elev som måste bo utanför
hemmet) att det är tillfredställande
förhållanden och inga extra kostnader.
Placering av elev vid önskad skolenhet.
Placering av elev vid annan skolenhet än
den önskade på grund av att den
önskade placeringen skulle medföra
betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen
eller det är nödvändigt med hänsyn till
övriga elevers trygghet och studiero.
Beslut om skolskjuts (Västtrafikkort) till
och från kommunens grundskolor.
Beslut om skolskjuts (taxiresor) till och
från kommunens grundskolor.
Beslut om avsteg från skolskjutsreglerna.

R

SL 10:25

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12

R

SL 10:27

FC

SL 10:29

FC

SL 10:29

R
R

SL 10:30
SL 10:30

R

SL 10:32

FC

SL 10:32

FC

SL 10:32

Skolskjuts för elever från annan
kommun som måste övernatta i
kommunen.

FC

SL 10:33

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8
5.9
5.10

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12
Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5
Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5
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Nr

Ärende

Delegat

5.11

FC

5.18

Fastställande av ersättning till
kommunala grundskoleenheter:
− enhetspeng
− elevpeng
− stödresurs
Fastställande av interkommunal
ersättning.
Överenskommelse om interkommunal
ersättning (individärende) när den
avviker från fastställd ersättning.
Beslut om bidrag till fristående
grundskolor (grundbelopp KL kap 10, §
38–39).
Beslut om att inte betala tilläggsbelopp
för en elev i behov av särskilt stöd om
betydande org. eller ek. svårigheter
uppstår för kommunen.
Skolskjuts till elever i fristående
grundskola.
Beslut om tvåspråkig eller
engelskspråkig undervisning.
Beslut om språkval.

5.19

Beslut om ämnen för elevens val.

R

5.20

Beslut om ytterligare undervisningstid
utöver den garanterade
undervisningstiden.
Beslut om fördelning mellan årskurserna
av undervisningstiden.
Ansvar för att anmäla till statens
skolinspektion att undervisning
anordnas enligt SkolF kap 9 §14 och § 16.
Ansökan om att få använda
färdighetsprov från och med årskurs 4.

FC

5.12
5.13
5.14
5.15

5.16
5.17

5.21
5.22
5.23

Lagstöd

Anmärkning

FC

SL 10:34

FC

SL 10:34

FC

SL 10:3739

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

FC

SL 10:39

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

FC

SL 10:40

R

SkolF
9:12-19
SL 10:4
SkolF 9:5
SL 10:4
SkolF 9:8
SkolF
9:3

R

FC
FC
FC

SkolF
9:4
SkolF
9:17
SkolF
9:26
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Grundsärskolan
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

6.1

Beslut om mottagande av elev i särskola.

R

6.2

Beslut om ämnen för elevens val.

R

6.3

Beslut om elev i särskolan ska läsa
ämnen eller ämnesområden.
Beslut om mottagande av särskoleelev
från annan kommun på grund av
särskilda skäl.
Beslut om mottagande av särskoleelev
från annan kommun efter önskemål från
vårdnadshavare.
Placering av särskoleelev vid den
skolenhet som önskas.
Placering av särskoleelev vid annan
skolenhet än den önskade på grund av
att annan elevs krav på nära placering
åsidosätts.
Placering av grundsärskoleelev vid
annan skolenhet än den önskade på
grund av att den önskade placeringen
skulle medföra betydande
organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter för kommunen eller det är
nödvändigt med hänsyn till övriga
elevers trygghet och studiero.
Beslut om dispens från
skolskjutsreglerna.
Skolskjuts för elever från annan
kommun som måste övernatta i
kommunen.
Fastställande av interkommunal
ersättning.
Beslut att inte lämna bidrag för särskilt
stöd på grund av att betydande
organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår för kommunen.
Beslut om bidrag till fristående särskola
− Grundbelopp
− Tilläggsbelopp
Beslut om att inte betala tilläggsbelopp
för en elev i särskilt stöd om betydande
organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår för kommunen.
Beslut om skolskjuts till elever i
fristående särskola.
Beslut om skoldagens längd.

R

SL 7:5
Överklagandemyndighet:
SL 7:8–9 SÖN enl. SL 28:12
SL 11:6
SkolF10:5
SL 11:8

R

SL 11:25

R

SL 11:26

R

SL 11:29

R

SL 11:29

R

SL 11:29

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12

FC

SL 11:31

FC

SL 11:32

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5
Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

FC

SL 11:33

FC

SL 11:33

FC

SL 11:3638

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

FC

SL 11:38

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

FC

SL 11:39

R

Beslut om ytterligare undervisningstid
utöver den garanterade
undervisningstiden.
Beslut om fördelning mellan årskurserna
av undervisningstiden.

FC

SkolF
3:4–3:5
SkolF
10:2

6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

6.9
6.10
6.11
6.12

6.13
6.14

6.15
6.16
6.17
6.18

FC

Anmärkning

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12

SkolF
10:3
12

Gymnasieskolan
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

7.1

Ansvar för att informera om de
nationella programmen och
introduktionsprogram och
vidareutbildning i form av ett fjärde
tekniskt år.
Ansvar för antagning till de olika
utbildningarna.
Ansvar för att lämna meddelande till
hemkommun när elev börjar eller slutar.
Beslut om att eleverna ska hålla sig med
enstaka egna hjälpmedel.
Beslut om inackordering.

R

SL 15:8

R

SL 15:12

R

SL 15:15

R

SL 15:17

R

SL 15:32

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Ansökan hos Skolverket om en ny kurs.
FC
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas R
som programfördjupning.
7.8
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas R
som individuellt val i gymnasieskolan.
7.9
Beslut om att arbetsförlagt lärande ska
R
finnas på högskoleförberedande
program samt omfattning.
7.10 Ansvara för att skaffa platser för det
R
arbetsplatsförlagda lärandet och att
dessa uppfyller kraven.
7.11 Beslut om utbyte av arbetsplatsförlagd
R
utbildning till utbildning förlagd i
skolan.
7.12 Åtgärder för att utbildningen ska
R
förläggas till arbetsplats.
7.13 Beslut om antalet undervisningstimmar
R
samt fördelning av undervisningstiden
över läsåret.
7.14 Redovisning om hur eleven fått sin
R
garanterade undervisningstid.
7.15 Beslut om antal platser inom fri kvot.
R
7.16 Beslut om att hänsyn ska tas till
R
färdighetsprov.
7.17 Ansvar för att samråd sker med den som R
tillhandahåller den arbetsplatsförlagda
utbildningen innan eleven placeras på
arbetsplatsen.
7.18 Beslut om elev får byta studieväg.
R
7.19 Beslut om återintagning.
R
7.20 Beslut att undervisning för elev ska
R
fördelas över längre tid än tre år.
Utbildning på nationella program i gymnasieskolan

GyF 1:6
GyF 4:6

7.21

SL 16:11 a

Ansvara för att i lärlingsutbildningen
upprätta ett skriftligt avtal mellan elev
och arbetsplats.

R

Anmärkning

Överklagandemyndighet:
AFD enl. 28:5

GyF 4:7
GyF 4:12
GyF 4:12
GyF 4:13
GyF 4:13
GyF 4:22
GyF 4:22
GyF 7:3
GyF 7:5
GyF 7:6a

GyF 7:9
GyF 7:10
GyF 9:7
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

7.22

R

SL 16:12

R

SL 16:14

R

SL 16:32

R

SL 16:33

7.26

Erbjudande om att utbildning på
nationellt program ska omfatta att
eleven senare ska antas till en särskild
variant eller gymnasial
lärlingsutbildning inom programmet.
Beslut om att elevs utbildning på
nationellt program till sittinnehåll får
avvika från vad som annars gäller för
programmet.
Bedömning av behörighet trots avsaknad
av godkänt betyg i engelska.
Bedömning om elev som ej har
grundskolestudier har likvärdiga
kunskaper i ett ämne ska vid
tillämpningen av behörighetsreglerna
anses likvärdiga.
Prövning om den sökande ska tas emot.

R

SL 16:36

7.27

Beslut om förstahandsmottagande.

R

7.28
7.29

Beslut om andrahandsmottagande.
Inhämta yttrande inför mottagande av
sökande som inte är hemmahörande i
kommunen eller samverkansområdet.
Avge yttrande till andra kommuner inför
deras mottagande av elever,
folkbokförda i Lysekils kommun.
Fastställande av ersättning till
kommunala enheter (nationella
program)
− Grundbelopp
− Tilläggsbelopp
Fastställande av interkommunal
ersättning.
Överenskommelse om interkommunal
ersättning (individnivå) när den avviker
från den fastställda ersättningen.
Fastställande av bidrag till fristående
enheter.
− Grundbelopp SL 16:53
− Tilläggsbelopp SL 16:54
Beslut om att inte betala tilläggsbelopp
för en elev i behov av särskilt stöd om
betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
Ansökan om att utbildning ska
godkännas som särskild variant.
Ansökan om nationellt godkänd
idrottsutbildning.

R
R

SL 16:4344
SL 16:47
SL 16:48

R

SL 16:48

7.23

7.24
7.25

7.30
7.31

7.32
7.33
7.34

7.35

7.36
7.37

Anmärkning

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12

FC

FC

SL 16:50

FC

SL 16:51

FC

SL 16:5254

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

FC

SL 16:54

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

R

GyF 5:4

FC

GyF 5:28
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan
7.38
7.39
7.40

7.41

7.42
7.43

7.44
7.45
7.46
7.47
7.48
7.49
7.50
7.51

Minskning av utbildningens omfattning
på introduktionsprogram om det är
förenligt med utbildningens syfte.
Plan för utbildningen –
introduktionsprogram.
Bedömning av om synnerliga skäl
föreligger för ungdomar som uppfyller
behörighetskraven för ett yrkesprogram
ska tas emot till yrkesintroduktion eller
individuellt alternativ.
Prövning om en sökande till
programinriktat val eller till
yrkesintroduktion som har utformats för
en grupp elever är behörig
Prövning om den sökande ska tas emot.

R

SL 17:6

R

SL 17:7

R

SL 17:11

R

SL 17:14

R

SL 17:14

Erbjudande till elever från
grundsärskolan yrkesintroduktion och
individuella alternativ som bedöms ha
förutsättningar att klara utbildningen.
Mottagande till utbildningar som
utformats för en grupp elever.
Mottagande för enskild elev till
utbildningar som inte utformats för en
grupp elever.
Beslut om elevens rätt att slutföra
utbildningen
Interkommunal ersättning programinriktat val.
Överenskommelse om interkommunal
ersättning, på individnivå, när den
avviker från den fastställda ersättningen.
Information om huruvida urval ska
tillämpas och på vilket sätt.
Beslut om att yrkesintroduktionen ska
skolförläggas om det gynnar eleven.
Bedömning av elevens språkkunskaper
samt kunskapsutveckling i övriga ämnen.

R

SL 17:16

R

SL 17:19

R

SL 17:21

R

SL 17:15

FC

SL 17:23

FC

SL 17:23

R

GyF 6:1

R

GyF 6:5

R

SL17:14a
GyF 6:7

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. 28:12

15

Gymnasiesärskolan
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

8.1

Prövning om eleven tillhör målgruppen
för gymnasiesärskolan.
Utreda upplysningar som tyder på att
eleven i gymnasiesärskolan inte tillhör
målgruppen.
Beslut att elev inte tillhör
gymnasiesärskolans målgrupp efter
utredning enligt 18:6.
Ansvar för att ta emot elev i
gymnasieskola eller vuxenutbildning efter
beslut enligt 18:7 och vidta de åtgärder
som krävs för elevens övergång från
gymnasiesärskolan till gymnasieskola
eller vuxenutbildning.
Beslut om antagning i gymnasiesärskolan.
Information till hemkommun att eleven
börjar eller slutar.
Beslut om skolskjuts (dispens från
skolskjutsregler)
Skolskjuts för elever från en annan
kommun som måste övernatta i
kommunen.
Beslut om inackorderingsbidrag.

R

SL 18:5

R

SL 18:6

R

SL 18:7

R

SL 18:7

R
R

SL 18:12
SL 18:15

FC

SL
18:30
SL 18:31

Erbjudande om att utbildning på
nationellt program ska omfatta att eleven
senare ska antas till en nationell
inriktning, en särskild variant eller
gymnasial lärlingsutbildning inom
programmet.
Beslut om att fördela utbildningen på
längre tid än fyra läsår.
Beslut om mottagande.

FC

SL 18:32 Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5
SL 19:11

R

SL 19:17

R

SL 19:29

Bedömning om elev ska gå individuellt
program eller nationellt program.
Beslut om mottagande i första hand.
Beslut om mottagande i andra hand.
Beslut om mottagande på individuella
program av elev från annan kommun.
Inhämta yttrande från sökandes
hemkommun.
Avge yttrande till andra kommuner inför
deras mottagande av elever, folkbokförda
i Lysekils kommun.
Fastställande av ersättning till
kommunala enheter (gymnasiesärskola)
Grundbelopp
Tilläggsbelopp
Beslut om interkommunal ersättning.

R

SL 19:29

R
R
R
R

SL 19:35
SL 19:39
SL
19:40
SL 19:41

R

SL 19:41

8.2
8.3
8.4

8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19

8.20

FC
FC

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12

Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5
Överklagandemyndighet:
AFD enl. SL 28:5

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12

FC

FC

SL 19:44
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

8.21

Beslut om antalet timmar för en kurs
samt fördelning av undervisningstid.
Ansvara för att den arbetsförlagda
utbildningen uppfyller kraven samt
ansvar för anskaffning av platser.
Beslut om hur anmälningsskyldighet vid
ledighet ska fullgöras
Beslut om betygskriterier för lokala
kurser.

R

GyF
13:5-6
GyF
13:15

8.22
8.23
8.24

R
R
R

GyF
13:19
GyF
13:22

Kultur- och fritidsärenden
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

9.1

Tillståndsgivning av lotterier.

EcF

9.2
9.3

Beslut om fördelning av aktivitetsbidrag.
Beslut om fördelning av
studieförbundens bidrag.
Konstinköp.
Undertecknande av hyresavtal
för lokaler och anläggningar, max 100
tkr/avtal.

EcF
EcK

LottL SFS
1994:1000

9.4
9.5

Anmärkning

EcK
EcF

Yttranden och överklaganden
Nr

Ärende

Delegat

10.1

Avge yttrande med anledning av besvär
över delegats beslut.
Avvisande av överklagande som inkommit
för sent.
Omprövning av beslut som fattats av
delegat.
Beslut att anföra besvär över beslut av
besvärsmyndighet. Avser ett beslut
delegerat till tjänstemän.
Sekretessprövning och utlämnande av
allmän handling där uppgifter i
handlingen vid en preliminär bedömning
anses omfattas av sekretess.

Resp.
delegat
Resp.
delegat
Resp.
delegat
FC

Avslagsbeslut att lämna ut uppgift i
allmän handling på grund av sekretess.
Avge yttrande till andra myndigheter i
inspektionsärenden.

R

102
10.3
10.4
10.5

10.6

Lagstöd Anmärkning

R

FC

17

Förvaltningsövergripande ärenden
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

Tillsynsansvar enligt
personuppgiftslagen.
Fastställa dokumenthantering
/ arkiveringsplan.
Representation
Bedömning av om en person ska antas
vara bosatt i landet.

FC

FC
R

SL 29:2

Beslut om tillskott eller minskning av
bidrag till enskild huvudman.
11.6
Beslut om att ersättningen för
lokalkostnader ska motsvara faktiskt
kostnader om särskilda skäl föreligger.
11.7
Delegering av brådskande ärenden.
Ekonomiärenden

FC

SFS 14:2

FC

SFS 14:6

Ordf.

KL 6:36

12.1

FC

Övrigt
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Omföring av medel mellan verksamheter
inom ramen för förvaltningens budget.
12.2 Ansökan om bidrag och ersättningar.
12.3 Uthyrning av lokaler för lägerverksamhet.
12.4 Besluta om stipendier ur stiftelse för
utbildning.
12.6 Upphandling av varor och tjänster inom
nämndens verksamhetsområde och
anvisade anslag.
12.7
Upprättande och uppsägning av
underhållskontrakt och serviceavtal.
12.8 Tecknande av leasing- och
underhållskontrakt inom ramen för
gällande budget
12.9 Infordra offerter och upprätta kontrakt
på uppdragsutbildningar
12.10 Fastställa prislista och rutiner för
uthyrning av egna lokaler.
12.11 Försäljning och avskrivning av icke
användbar materiel och inventarier.
12.12 Avskrivning av fordringar max 5000
kronor.
12.13 Fastställande av rutiner gällande
ersättningsanspråk av förlorade eller
förstörda ägodelar max 1000 kr/person.
12.14 Rätt att utse användare av betalkort,
beloppsnivå samt upprätta förteckning
över anställda som tilldelats betalkort och
tillse att fastställda regler för
användandet följs.
12.15 Rekvisition av statsbidrag.
12.16 Rätt att utse beslutattestanter och
ersättare inom nämndens
verksamhetsområden.

FC

.
.
Överklagandemyndighet:
SÖN enl SL 28:12

FC
EcF
FC
FC
FC
FC
R
FC
R
FC
FC
FC

FC
FC
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Arbetslivsförvaltningen
Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd Anmärkning

13.1

Beslut om avstängning av elev samt
avstängningstid
Ansvar för att personalen fullgör de
skyldigheter som anges i SL kap 6. ang.
åtgärder mot kränkande behandling.
Ansvar för att se till att det bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av barn och
elever.
Ansvar för att se till att det genomförs
åtgärder för att förebygga och förhindra
att barn och elever utsätts för kränkande
behandling.
Ansvar för att årligen upprätta en plan
med en översikt över de åtgärder som
behövs för att förebygga och förhindra
kränkande behandling av barn och
elever.
Ansvar för att utreda omständigheter
kring uppgivna kränkningar samt vidta
åtgärder för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Beslut om vilka nationella kurser som ska
ges.
Ansökan hos Skolverket om ny kurs på
gymnasial nivå inom kommunal
vuxenutbildning och särskild utbildning
för vuxna.
Mottagande av elev till grundläggande
vuxenutbildning (hemkommun).
Mottagande av elev till grundläggande
vuxenutbildning (huvudman).
Beslut om mottagande av elev till SFI
samt att förklara eleven behörig att delta
i folkhögskola som motsvarar SFI.
Beslut om att böcker och andra
läroverktyg, som varje elev inom
kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna har för eget bruk
och får behålla som sin egendom, ska
anskaffas av eleverna själva eller
erbjudas mot avgifter som högst
motsvarar huvudmannens
anskaffningskostnader.
Beslut om att utbildningen ska upphöra
för elev som saknar förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen eller inte
gör tillfredsställande framsteg inom
kommunal vuxenutbildning eller särskild
utbildning för vuxna.

R
R

SL 5:720
SL 6:5

R

SL 6:6

R

SL 6:7

R

SL 6:8

R

6:10

R

VF 2:9

R

VF 2:5

R

SL 20:13

R

SL 20:14

R

SL
20:33
SL 24:14
SL 20:7
SL 21:6

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7
13.8

13.9
13.10
13.11
13.12

13.13

R

R

SL 20:9
SL 21:9

Överklagandemyndighet:
SÖN enl. SL 28:12
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Beslut om att låta elev återuppta studier
på grund av att särskilda skäl föreligger.
13.15 Yttrande i egenskap av hemkommun
angående elevs studier inom kommunal
vuxenutbildning och särskild utbildning
för vuxna.
13.16 Beslut om utbildning på gymnasial nivå
för grundläggande behörighet.
13.17 Beslut om/yttrande över interkommunal
ersättning inom gymnasial
vuxenutbildning.
13.18 Mottagande och antagande av elev till
gymnasial vuxenutbildning.
13.19 Beslut om att SFI i genomsnitt under en
fyraveckorsperiod ska omfatta mindre än
15 timmars undervisning i veckan.
13.20 Mottagande och antagande av elev till
särskild utbildning för vuxna.
Personalfrågor

R

SL 20: 9
SL 21: 9
SL 20:14
och 21

13.21

FC

13.14

13.22
13.23
13.24

Ansvar för att se till att rektorer
genomgår befattningsutbildning.
Beslut om att en person som inte uppfyller utbildningskraven får användas i
undervisningen längre tid än 6 månader.
Ansvar för att se till att personalen vid
förskole- och skolenheterna ges möjlighet
tillkompetensutveckling.
Ansvar för att se till att förskollärare,
lärare och annan personal vid förskoleoch skolenheterna har nödvändiga
insikter i de föreskrifter som gäller för
skolväsendet.

R

R

SL20:19 c

R

SL 20:21

R
R

SL 20:2223
SL 20:24

R

SL 21:7

R

SL 2:19

R

SL 2:34

R

SL 2 :34

Anmärkning

20

Försörjningsstöd / ekonomiskt bistånd
Handläggning av ärenden
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Beslut om att inleda utredning
Egen ansökan
Begäran om yttrande från annan
myndighet
Övriga ärendetyper
14.2
Beslut/ställningstagande att
utredning inte ska inledas - vuxen
14.3
Beslut att inledd utredning ska avslås
- vuxen
Överklagan

SOC-sekr.

11 kap 1 §
SoL

SOC-sekr.

11 kap 1a §
SoL
11 kap 1 §
SoL

14.4

FC

Anmärkning

Utredning
14.1

14.5
14.6
14.7
14.8
14.9

14.10

Beslut om att föra talan i ärenden eller
mål via allmän domstol eller
förvaltningsdomstol.
Utseende av ombud att föra
nämndens talan.
Beslut huruvida omprövning ska ske.
Omprövning av beslut och yttrande
där ursprungsbeslutet fattats av
delegat.
Prövning av att överklagande skett i
rätt tid och avvisning av överklagande
som kommit in för sent.
Överklagande, yrkande om inhibition
samt yttrande till förvaltningsrätt och
kammarrätt, SoL och ärenden när
ursprungsbeslutet fattats av delegat
Överklagande, yrkande om inhibition
samt yttrande till förvaltningsrätt och
kammarrätt i SoL ärenden när
ursprungsbeslutet fattats av nämnd.

SOC-sekr.

FC
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Delegaten i
ursprungsbeslutet
Ordf. eller
vid förhinder
för denne
vice ordf.
eller vi
förhinder för
båda annan
ledamot av
arbetsutskott

10 kap 2 §
SoL 6 kap
15a FB
10 kap. 2 §
SoL
27 § FL
(2017:900) Ny FL
45 § FL
träder i kraft 180701
(2017:900)
(2017:900) Ny FL
träder i kraft 180701
(2017:900) Ny FL
träder i kraft 180701
Beslutet avser inte
myndighetsutövning
mot enskilda i ärenden
där ursprungsbeslutet
fattats av delegat
Denna delegation kan
tillämpas då brådska
råder eller nämndens
sammanträde inte kan
avvaktas.
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Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Beslut om framställning om
överflyttning av ärende till nämnd i
annan kommun.
14.12 Beslut i fråga om mottagande av
ärende från annan kommun.
14.13 Beslut om ansökan till IVO om
överflyttning av ärende vid tvist.
Underrättelse

EC

2 kap, 10 §
SoL

EC

2 kap, 10 §
SoL
2 kap, 11 §
SoL

14.14

SOC-sekr.

Anmärkning

Överflyttning av ärende
14.11

Beslut att begära ersättning hos
försäkringskassa för utbetalt
ekonomiskt bistånd.

EC

p 5 § SFB

Brådskande ärenden
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

15.1

Beslut på utbildningsnämndens
vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens beslut inte
kan avvaktas.

Ordföranden
6 kap 39 §
eller vid
KL
förhinder för
denne, vice
ordf, eller vid
förhinder för
båda, annan
ledamot i
arbetsutskottet.

Anmärkning

Utlämnande av allmän handling
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

16.1

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

FC

16.2

Beslut att lämna ut uppgifter ur
personregister till statliga
myndigheter i forskningssyfte.
Beslut om sekretesskydd för anmälare

FC

2 kap 14 §
TF,
6 kap 3–4
§§ OSL,
10 kap 4
och 13–14
§§ OSL
12 kap 6 §
SoL

16.3

FC

26 kap 5 §
OSL

Anmärkning

Rapport till FC
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Polisanmälan
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

17.1

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

FC

17.2

Beslut att anmäla eller inte anmäla
till polismyndighet vid misstanke av
socialbidragsbedrägeri och andra
brott mot den egna verksamheten
Beslut om yrkande på
ersättningsanspråk när enskild inte
återbetalar ekonomisk hjälp frivilligt.
Beslut om att polisanmäla vissa brott
som riktar sig mot enskild (brott mot
liv och hälsa, misshandel, brott mot
frihet och frid, olaga tvång,
sexualbrott, könsstympning)
Beslut om att lämna uppgift till
åklagarmyndighet eller
polismyndighet som angår misstanke
om överlåtelse av narkotika eller
dopingmedel eller icke ringa fall av
olovlig försäljning eller anskaffning
av
alkoholdrycker till underårig.
Beslut att lämna uppgift till
åklagarmyndighet eller
polismyndighet om misstanke om
brott, för vilket det inte är föreskrivet
lindrigare straff än fängelse i ett år
eller försök till brott för vilket inte är
föreskrivet lindrigare straff än
fängelse i två år.
Beslut om att lämna uppgift till
polismyndighet som behövs för
omedelbart polisiärt ingripande av
underårig vid överhängande och
allvarlig risk för den unges hälsa eller
utveckling eller under pågående
brott.
Beslut om polisanmälan vid
misstanke om brott mot barn

EC

12 kap 10 §
SoL,
10 kap 21 §
OSL
12 kap 10 §
SoL,
10 kap 2 §
OSL
9 kap 3 §
SoL

17.3
17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

EC
EC

10 kap 21 §
OSL,
12 kap 10 §
SoL

EC

10 kap 22 §
OSL,
12 kap 10 §
SoL

EC

10 kap 23
OSL,
12 kap 10 §
SoL

SOC-sekr.

10 kap 20 §
OSL

EC

Avser
misstanke
om brott
mot barn
enligt 3, 4
eller 6 kap.
Brb. el. lagen
om förbud
mot könsstympning
av kvinnor.

Anmärkning

I samråd med
närmaste chef.
Generell befogenhet
vid upptäckt av
missförhållande
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Anmälan till överförmyndare
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

18.1

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om behov av god
man / förvaltare
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att behov av
god man/förvaltare inte längre
föreligger
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om förhållanden
beträffande förvaltning av
underårigs egendom.

SOC-sekr.

5 kap 3 §
SoF

SOC-sekr.

5 kap 3 §
SoF

EC

5 kap 3 §
SoF

18.2

18.3

Anmärkning

Avser all slags
egendom och
inkomster inkl. ATP

Anmälan m.m. till smittskyddsläkare
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

19.1

Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

EC

6 kap 12 §
Smittskyddslagen

Anmärkning

Lex Sara och Lex Maria
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

20.1

Beslut att anmäla allvarliga
missförhållanden eller risk för
allvarliga missförhållanden till
Inspektionen för vård och
omsorg (IVO)

EC/utredare

20.2

Ta emot information för
nämndens räkning om att en lex
Sarah-anmälan gjorts från
enskild verksamhet.

EC/utredare

20.3

Beslut om att avsluta utredning

EC/utredare

SOSFS 2011:5
Socialstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd
om lex Sarah
14 kap 7 § SoL
24 f § LSS
SOSFS 2011:5
Socialstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd
om lex Sarah
24 f § LSS
SOSFS 2011:5
Socialstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd
om lex Sarah
14 kap. 7 § SoL

Anmärkning
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Försörjningsstöd / ekonomiskt bistånd för vuxna
Alla ansökningar om bistånd ska oavsett ändamål, prövas enligt 4:1 SoL för att den enskilde ska ha
möjlighet att få sin sak rättsligt prövad. I vissa fall när avslag ges enligt 4:1 kan så speciella
omständigheter föreligga att socialnämnden med stöd av 4:2 beviljar bistånd.
Nr

Ärende

Beslut i ärenden om försörjningsstöd
och livsföring i övrigt,
− enligt norm och vägledande
bestämmelser
− med villkor om praktik eller
kompetenshöjande åtgärder
− vägrande av eller nedsättning
av fortsatt försörjningsstöd.
21.2 Beslut om ekonomiskt bistånd till
hyresskulder
− upp till 1 månad
− upp till 3 månader
21.3 Beslut om bistånd till utgifter som
avser sanering av skulder
21.4 Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader och utgifter i
omedelbar anslutning till dödsfallet
upp till 50 % av basbeloppet.
21.5 Beslut om upphörande av
biståndsinsats enligt SoL 4 kap 1 §
21.6 Beslut om att återkräva ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap, 1 och 2 §§ SoL
som utgått obehörigen eller med för
högt belopp
21.7
Beslut om att återkräva ekonomiskt
bistånd enligt 4 kap 2 § SoL
21.8 Beslut om att föra talan i
förvaltningsrätten om återkrav för
ekonomisk hjälp enligt 9 kap 2 § SoL
21.9 Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet enligt 8 kap 1 §
och 9 kap 1 och 2 §§ SoL
21.10 Beslut om avskrivning av fordran
(föräldrars ersättningsskyldighet
enligt 8
kap, 1 § 2 st SoL)
21.11 Beslut om tandvård upp till 15 000
Beslut om tandvård upp till 30 000
Beslut om tandvård över 30 000

Delegat

Lagstöd

SOC-sekr.

4 kap 1 § SoL

SOC-sekr.

4 kap, 1 och 4 §§
SoL
4 kap, 1 och 5 §§
SoL
4 kap 1 § SoL

Anmärkning

21.1

EC

SOC-sekr.
EC
SOC-sekr.

4 kap 1 § SoL

SOC-sekr.

4 kap, 1 och 2 §
SoL

SOC-sekr.

4 kap 1 § SoL

EC

9 kap 1 § SoL

EC

9 kap 2 § SoL

EC
EC
EC

SOC-sekr.
EC
AU

9 kap 3 § 1 SoL
9 kap 4 § SoL
9 kap 4 § SoL
4 kap 1 § SoL
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Ersättning enligt LMA
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

22.1

Beslut om dagersättning enligt Lag
(1994:137) om mottagande av asylsökande m fl (LMA) för den grupp
till-ståndssökande, vars ersättning
socialnämnden ansvarar för.

SOC-sekr.

3a § 2 stycket LMA

Anmärkning

Insatser med stöd av SoL
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

Anmärkning

23.1

Beslut om bistånd i form av
förmedling av egna medel
Beslut om bistånd i form av tillfälliga
boenden och boendelösningar så som
hotell/vandrarhem/camping
Upp till 14 dagar
Över 14 dagar

EC

4 kap 1 § SoL

Beslutet ska
tidsbegränsas

23.2

4 kap 1 § SoL
EC
AU

Dödsboanmälan
Nr

Ärende

Delegat

Lagstöd

24.1

Beslut att göra dödsboanmälan

24.2

Beslut att inte göra dödsboanmälan

24.3

Beslut att ordna gravsättning

SOC-sekr./
Dödsbohandl.
SOC-sekr./
Dödsbohandl.
SOC-sekr./
Dödsbohandl.

20 kap 8a §
Ärvdabalken
20 kap 2 § 2 st
Ärvdabalken
5 kap 2 §
Begravningslagen

24.4

Beslut att överlämna förvaltning och
avveckling till dödsbodelägarna
Beslut att överlämna förvaltning och
avveckling till allmänna arvsfonden

SOC-sekr./
Dödsbohandl.
SOC-sekr./
Dödsbohandl.

18 kap 1 §
Ärvdabalken
5 kap 1 §
Ärvdabalken

24.6

Beslut att överlämna förvaltning och
avveckling
till god man för bortavarande

SOC-sekr./
Dödsbohandl.

11 kap 2 §
Föräldrabalken

24.7

Beslut att föranstalta om
bouppteckning

SOC-sekr./
Dödsbohandl.

20 kap 2 § 2 st
Ärvdabalken

24.8

Beslut att förvalta och avveckla
dödsboet

SOC-sekr./
Dödsbohandl.

18 kap 2 §
Ärvdabalken

24.5

Anmärkning

Kommunen
har rätt till
ersättning av
dödsboet
Kommunen
har rätt till
ersättning av
dödsboet
Kommunen
har rätt till
ersättning av
dödsboet
Kommunen
har rätt till
ersättning av
dödsboet
Kommunen
har rätt till
ersättning av
dödsboet
26

Bilaga 1
Beslutsjournal för delegationsbeslut som ska anmälas till nämnd

Enhet: ………………………………………………………………………………………………

Chef: ……………………………………………………………………………………….

Nr

Ärende

Beslutsdag

Beslutet är fattat med stöd av
delegationsordningens
§ X:X

Lysekil, 20

Underskrift
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