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VAD INNEBÄR DELEGATION?
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att besluta i ett visst ärende eller
i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. Den som har sådan rätt kallas delegat.
Delegaten företräder kommunstyrelsen, så att delegatens beslut ses som kommunstyrelsens beslut.
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.
Kommunstyrelsen har redovisningsansvaret, men delegaten har det juridiska ansvaret. Det juridiska
ansvaret innebär att delegaten kan dömas för exempelvis tjänstefel eller till skadestånd om beslutet
är felaktigt.
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KOMMUNSTYRELSENS RÄTT ATT DELEGERA
Delegation inom kommunstyrelsen förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige besluta om
ett reglemente för kommunstyrelsen, som talar om vilka verksamhetsområden som kommunstyrelsen
ska hantera och i vilka ärenden eller grupper av ärenden som kommunstyrelsen ska fatta beslut. 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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DELEGATIONSFÖRBUD
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 fullmäktige
• 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.
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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SKILLNADEN MELLAN DELEGATION OCH VERKSTÄLLIGHET
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delegationsordningen ska
bara beslut i kommunallagens mening finnas med. Däremot finns det ingen klar gräns mellan vad som
kräver delegation respektive vad som ska anses som verkställighet.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns utrymme för tolkningar
eller alternativa lösningar, så att den som ska fatta beslut måste göra en bedömning. De flesta sådana
beslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.
Observera att det inte är möjligheten att överklaga som avgör när man kan särskilja verkställighet från
beslut i kommunallagens mening. Ett yttrande, till exempel, kräver överväganden om innehållet och
en självständig bedömning. Delegation krävs för att kommunstyrelsen ska överlämna uppdraget om
yttrandet till någon annan, men själva innehållet kan normalt inte överklagas.
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Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Exempel
är avgiftsdebitering enligt taxa, tilldelning av plats enligt turordning, godkännande av semester eller
annan lagstadgad ledighet.
Beslut av rent förberedande eller verkställande art kan inte överklagas (se 10 kap 2 § 2 p KL). Om den
enskilde upplever att beslutet är felaktigt, kan han eller hon åberopa rättslig prövning vid allmän domstol, begära granskning av Justitieombudsmannen, JO, eller uppmärksamma kommunens revisorer.
Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig i är delegerbart. Därför framgår det i
delegationsordningen exempelvis att vad gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda,
så får delegaten inte fatta beslut om ärendet är av principiell betydelse eller annars av större vikt.
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av delegation, kan beslutet inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte existerar i kommunallagens mening. Kommunen kan däremot bli
civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i så fall driva ärendet via allmän domstol.
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VEM KAN MAN DELEGERA TILL?
Kommunstyrelsen kan enligt 6 kap 33§ KL lämna delegation till
• Ett utskott
• En ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen
• En av kommunens anställda
Det är inte tillåtet att delegera till
• En grupp av anställda
• En anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare (det kallas blandad delegering)
• En anställd i kommunalt bolag
Om varken ordinarie eller ersättare finns tillhands och beslutet inte kan dröja, ska ärendet avgöras av
delegatens chef eller lämnas till utskottsordförande/kommunstyrelsens ordförande för bedömning.
I kommunstyrelsen och utskotten ersätter 1:e resp 2:e vice ordförande vid ordförandens frånvaro, om
inte annat anges i delegationsordning eller särskilt beslut.
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VIDAREDELEGATION
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § KL, kan kommunstyrelsen ge en förvaltningschef (kommunchef)
som har delegation i vissa frågor, rätt att i sin tur överlåta beslutanderätten till en annan anställd inom
kommunen. Det kallas för vidaredelegation och kan bara ske i ett led.
Beslut som fattats med vidaredelegation, ska anmälas till chef som gav delegationen. Det finns inget
krav i kommunallagen på att dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen, men i Robertsfors anmäls
alla delegationsbeslut på samma sätt, se punkten 8, Anmälan av delegationsbeslut.
En chef har alltid samma beslutanderätt som sina underställda.
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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 kommunstyrelsen/utskottet.
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
När delegaten fattar beslut med stöd av delegation, ska det och vilken punkt det är i delegationsordningen, framgå av beslutet. Delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen, enligt 6 kap 35-37
§§ KL, inklusive beslut som fattats med stöd av vidaredelegation.
Det finns flera anledningar till att besluten ska anmälas. Dels ska kommunstyrelsens informations- och
kontrollbehov tillgodoses, dels kan anmälan ha betydelse för beslutets laga kraftvinnande. Ett beslut
vinner laga kraft tre veckor efter att det har anslagits på kommunens anslagstavla att det aktuella
protokollet har justerats.
Alternativ: Där kommunstyrelsens arbetsutskott, socialutskott, utbildningsutskott eller samhällsbyggnadsutskott är delegat ska beslut anmälas genom att utskottens protokoll anmäls till kommunstyrelsen.
Övriga delegationsbeslut anmäls genom att de redovisas till kommunstyrelsen via det utskott som
ansvarar för beredningen av den typ av ärende som beslutet avser, vid nästföljande sammanträde.
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NR
9

ÄRENDE

LAGRUM

DELEGAT

KOMMUNSTYRELSENS GENERELLA DELEGATIONER
Dessa bestämmelser gäller om inte annat är särskilt föreskrivet i denna delegationsordning eller framgår av särskilt
beslut.

G 1

Allmänna ärenden

G 1.1 Beslut om tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen

Kommunchef

G 1.2 Bidrag till dagligvaruservicen enligt fastställda normer

Kanslisekreterare

G 1.3 Konsumentrådgivning och skuldsanering Vad är detta för beslut? Detta är en rådgivningsverksamhet – verkställighet som
inte rymmer några beslut!

Konsument- och
skuldrådgivare

G 1.4 Vissa taxor: Sotning och brandskyddskontroll, badhus, sporthallar, bredbandsavgifter, måltider etc. ?
Taxor och avgifters principiella utformning ska beslutas av fullmäktige som kan delegera att göra anpassningar enligt index
tex.. Detaljutformning
G 1.5 Representation och uppvaktningar ”av större omfattning” Ska
detta stå under ekonomiavsnittet? Försök definiera ”större omfattning”

Arbetsutskottet

G 2

Kommunstyrelsens ordf
Ersättare: vice
ordf

Flaggning

G 2.1 Beslut om flaggning enligt flaggregler Verkställighet

Kommunchef

G 2.2 Revidering av kommunens flaggregler Verkställighet

Kommunchef

G 2.3 Kommunallagen (2017:725), KL enl SKLs mall
G 2.4 Beslut i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens av- 6 kap. 39 § KL
görande inte kan avvaktas

Kommunstyrelsens
ordf Ersättare: ?

G 2.5 Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför domstol,
andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag

Kommunstyrelsens
ordf
Ersättare: Kommunchef

G 3

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

G 3.1 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

OSL kap 6, 2
och 3 §§

Kommunchef/Sektorschef

G 4.1 Beslut att avslå en framställning om att avgöra ett ärende

12 § 1 st FL

?

G 4.2 Beslut att begära att den som anlitar ombud ska medverka personligen vid handläggningen av ett ärende

14 § 1 st FL

?

G 4.3 Beslut att ett ombud eller biträde som är olämpligt för sitt uppdrag
inte längre får medverka i ärendet

14 § 2 st FL

?

G 4.4 Beslut att begära att ett ombud styrker sin behörighet genom en
skriftlig eller muntlig fullmakt med det innehåll som framgår av 15
§ första stycket FL

15 § 1 st FL

?

G 4.5 Beslut att förelägga part eller ombud att styrka ombudets behörig- 15 § 2 st FL
het genom en fullmakt med det innehåll som framgår av 15 §
första stycket FL

?

G 4.6 Beslut att förelägga den enskilde att avhjälpa en brist i en framställning, om bristen medför att framställningen inte kan läggas till
grund för en prövning i sak

20 § 2 st FL

?

G 4.7 Beslut att avvisa en framställning som är så ofullständig eller oklar 20 § 2 st FL
att den inte kan tas upp till prövning

?

G 4

Förvaltningslag (2017:900), FL enl SKLs mall
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G 4.8 Beslut att avskriva ett ärende från vidare handläggning om en ansökan/framställning har återkallats eller frågan förfallit av annan
anledning
G 4.9 Beslut att begära att en handling bekräftas av avsändaren

DELEGAT
?

21 § FL

?

G 4.10 Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de 36–39 §§ FL
förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL

?

G 4.11 Beslut att avvisa överklagande av beslut som kommit in för sent
enligt vad som anges i 45 § första stycket andra meningen FL

45 § 1 st andra
meningen FL

?

G 5.1 Beslut i fråga om att begränsa registrerads rätt enligt artikel
12.5 eller 15–22 DSF, även avgiftsbeläggande Förslag!

7 kap. 2 §
DSL

?

G 5.2 Beslut om vägran att tillmötesgå begäran om information samt
att ta ut avgift Förslag!

art 12 p. 5 a
och b DSF

?

G 5.3 Beslut om rättelse, radering och blockering av personuppgifter
Förslag!
G 5.4 Beslut i fråga om nytt eller annat personuppgiftsbiträde och underbiträde, samt ingå personuppgiftsbiträdesavtal Förslag!

art 16,17,18
DSF

?

art 28 DSF

?

G 5.5 Beslut i fråga om personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndigheten Förslag!

art 33 DSF

?

12 § Kamerabevakningslag

Kommunchef

6 kap 9 §
Spellag

Utredningssekreterare

Ska detta stå
under sbu?
Ska detta stå
under sbu?

Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef

G 5

G 6

Dataskyddsförordning (GDPR) och Dataskyddslag Ny lag!

Kamerabevakningslag (2018:1200) Obs! Ny lag

G 6.1 Avge yttrande i enlighet med kameraövervakningslag Förslag!

G 7

Spellag (2018:1138) Ny lag!

G 7.1 Beslut om registrering enligt spellagen Förslag!
G 8

Fastighets- och markärenden

G 8.1 Ansökan om förrättning hos lantmäterimyndigheten
G 8.2 Företräda kommunen vid förrättning hos lantmäterimyndigheten.
G 8.3 Ansökan om lagfart samt inskrivning av nyttjanderätter och servitut.

Kommunchef

G 8.4 Försäljning av villatomter till enskilda (ska det innefatta att
teckna tomträttsavtal?)

Enligt kommunens regelverk

G 8.5 Upplåtande av kommunens mark för tillfälliga arrangemang

Ska detta stå
under sbu?

G 8.6 Lämna yttrande till polismyndigheten (tillstyrka eller avstyrka
ansökan) om användningen av offentlig plats

3 kap 2 § OL
Ska detta stå
under sbu?

Kommunstyrelsens ordförande
Ersättare: KS
vice ordf
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadschef

G 8.7 Fatta beslut om avtal för röjningsarbeten på kommunal mark

Samhällsbyggnadschef Ska
detta stå under
sbu?

G 8.8 Besluta om nyttjanderättsavtal
G 8.9 Utarrendering av kommunens mark

Arbetsutskottet
KS ordförande
Ersättare: KS
vice ordf

G 8.10 Godkänna överlåtelse av tidigare upprättat arrende- eller nyttjanderättsavtal

Samhällsbyggnadschef Ska
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detta stå under
sbu?

G 8.11 Utsträckning, nedsättning, dödning och relaxering av inteckning samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga
åtgärder

Ekonomichef

G 8.12 Belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning samt
upphävande av sådan rätt.

Samhällsbyggnadschef Ska
detta stå under
sbu?

E 1

Ekonomi Med reservation för vad som står i fondernas stadgar tycker jag att detta inte är kommunalt beslut
som ska delegeras. Detta främst för att det knappast kan vara meningen att dessa beslut ska kunna
överklagas. Utdelning ska ske i enlighet med stadgarnas instruktioner och att dessa följs ska kontrolleras av revisor.

E 1.1 Utdelning ur fonder
E 1.2 Nysätra Magasinfond

Arbetsutskottet

E 1.3 Nödhjälpsfonden

Arbetsutskottet

E 1.4 Nödhjälpsfonden

Socialchef
Ska detta stå under su?

E 1.5 Sociala Samfonden

Socialchef
Ska detta stå under su?

E 1.6 Rut Åberg Westerdahlsfond

Socialchef
Ska detta stå under su?

E 1.7 Gunnar & Ethel Larssons Donationsfond

Kommunstyrelsen1

E 2

Upphandling Avsnittet borde hänvisa till ett styrdokument (upphandlingspolicy/inköpshandleding) om
det finns ett sådant. Anskaffningsbeslut, dvs beslut om att en vara/tjänst ska anskaffas alternativt att en
verksamhet ska upphandlas är normalt resultatet av en behovsanalys, som sedan är styrande för den
fortsatta processen. Anskaffningsbesluten ska regleras i delegationsordningen. Att verkställa anskaffningsbesluten genom upphandling betraktas som verkställighet.

E 2.1 Besluta om sektorsövergipande upphandlingar enl vilka kommunens sektorer genom avrop kan göra inköp, s k ramavtal.
E 2.2 Inköp anskaffningsbeslut av material och varor
Besluta om inköp av materiel, varor och tjänster inom vederbörande verksamhetsområde och inom ramen för gällande budget,
men utanför gällande ramavtal eller separat avtal, till ett belopp
uppgående till
• Högst 50 000 kronor
•

•

Mellan 50 000 kronor och det maximala belopp för direktupphandling som anges i gällande lag om offentlig upphandling (för år 2013 gäller i LOU 284 631 kronor och i LUF
cirka 569 262 kronor).

Ekonomichef

Kommunchef/sektorchef
Respektive utskott

Över det maximala belopp för direktupphandling som anges
i gällande lag om offentlig upphandling.
Kommunstyrelsen2

1

Medtaget i informativt syfte

2

Medtaget i informativt syfte
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Behörig befattningshavares
av materiel,
varor
och
tjänster
Vad innebär inköp
separat
avtal? Då
det
gäller
t ex investeringar kan en rektor ha
inom vederbörandes
verksamhetsområde,
inom
ramen
för
gäluppdrag att köpa in för högre belopp än 50 tkr även om ramavtal saknas - om
lande budget och i enlighet med giltigt ramavtal eller separat aven direktupphandling görs betraktas detta som separat avtal? Om inte blir det
tal betraktas som verkställighet. Detsamma gäller för behörig been väldig
detaljstyrning
från kommunchef resp sektorschef - ohållbart!
fattningshavares
inköp under
angivna minimibelopp.
E 2.3 Anskaffningsbeslut av Byggnads, reparations- och underhållsarbeten inom budget/anskaffningsbeslut
• till ett värde av högst 200 000 kr

•

till ett värde av högst 500 000 kr

E 2.4 Anskaffningsbeslut av Byggnads, reparations- och underhållsarbeten inom budget /anskaffningsbeslut
• till ett värde av högst 200 000 kr

•

till ett värde av högst 500 000 kr

E 2.5 Upphandling – verkställighet? Anta anbud, träffa och häva avtal
med entreprenör och leverantör samt i samband därmed företräda
kommunen och bevaka dess rätt
• till ett värde av högst 5 prisbasbelopp

•

till ett värde av högst 40 prisbasbelopp

Fastighetsingenjör/ Gatu- ingenjör/ Arbetsledare
fastighetsskötsel/
Fastighetsansvarig
Samhällsbyggnadschef
Fastighetsingenjör/ Gatu- ingenjör/ Arbetsledare
fastighetsskötsel/
Fastighetsansvarig
Samhällsbyggnadschef

Fastighetsingenjör/ Gatu- ingenjör/ Arbetsledare
fastighetsskötsel/
Fastighetsansvarig
Samhällsbyggnadschef

E 3

Beslut om försäljning av utrangerad materiel

E 3.1 för ett belopp uppgående till;
a) Högst 50 000 kr
b) Mellan 50 001 kr och 100 000 kr
c) Mellan 100 001 kr och 300 000 kr
d) 300 001 kr och däröver

a)
b)
c)
d)

E 4

Sektorchef
Kommunchef
Respektive
utskott
Kommunstyrelsen3

Lån

E 4.1 Avsnittet bör hänvisa till kommunens riktlinjer för medelshantering. Upptagande av nya långfristiga lån inom finansieringsbudgeten och den låneram som kommunfullmäktige fastställt

Ekonomichef

E 4.2 Omsättning av förfallna långfristiga lån Om kommunen lånar
långt eller kort ska väl grunda sig på en riskspridningsstrateg
och delegationen borde ske inom den. Delegationen borde

Ekonomichef

3

Medtaget i informativt syfte
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medge att omsätta lån inom ramen för beslutat lånetak, finansieringsbudget och likviditetsbehov etc.
E 4.3 Upptagande av kortfristiga lån för att säkra betalningsförmågan
Om kommunen lånar långt eller kort ska väl grunda sig på en
riskspridningsstrateg och delegationen borde ske inom den. .
Delegationen borde medge att omsätta lån inom ramen för beslutat lånetak, finansieringsbudget och likviditetsbehov etc

Ekonomichef

E 4.4 Bokföringsmässig avskrivning av fordringar, max 50 000 kr Att
följa lag och normgivning för redovisning borde vara verkställighet som ekonomichef har ansvar för. Att bokföringsmässigt
avskriva fordringar ska dessutom inte kunna överklagas. –
Verkställighet!

Ekonomichef

E 4.5 Beslut att avstå från ekonomiska anspråk avskriva på utestående fordringar,
• upp till ett belopp av 5 000 kr per kund
• på belopp mellan 5 001 kr och 25 000 kr per kund
• över 25 001 kr per kund

Ekonomichef
Respektive utskott
Kommunstyrelsen4

E 4.6 Bevilja anstånd med betalning av fordringar upp till två månader från förfallodag
• högst 7 500 kr
• högst 25 000 kr
• mer än 25 001 kr

Ekonomiassistent/AssGVA
Ekonomichef
Respektive utskott

E 4.7 Bevilja avbetalningsplan
• på belopp om högst 25 000 kr
• på belopp mellan 25 001 kr och 50 000 kr

Ekonomichef
Allmänna utskottet

E 4.8 Nedsätta eller avstå från dröjsmålsränta i samband med beviljande av anstånd eller avbetalningsplan

E 5

Medelsförvaltning

E 5.1 Placering av likvida medel (och donationsmedel?) inom ramen
för kommunens riktlinjer för medelsförvaltning, placeringspolicy
och fondernas stadgar etc.
E 6

Respektive delegat inom fordringar och anstånd.
11 kap. 2 § KL

Ekonomichef

Övriga ekonomiska ärenden

E 6.1 Tekniska anvisningar för budget och bokslut Detta är verkställighet – kommunen har ekonomistyrregler inom vilka ekonomichefen verkställer uppgifter som rör budget- och bokslutsarbete.

Ekonomichef

E 6.2 Beslut att bevilja handkassa Om det finns interna regler om
kassor är detta verkställighet och inte beslut.

Ekonomichef

E 6.3 Bevilja förskott på lön? Om det finns interna regler om löneförskott är detta verkställighet och inte beslut. Borde dessutom
följa med personalansvaret inte ligga på ekonomichef.

Ekonomichef

E 6.4 Beslut att utse utanordnare och attestanter Attest är en kontrollfunktion – inte en beslutsfunktion. Verkställighet som borde
skötas inom ramen för ett attestreglemente.

Kommunchef/Sektorchef

E 6.5 Beslut i fråga om att ansöka om och ianspråkta statsbidrag
Denna fråga är avhängig, dels av om utskotten har en brutto-

Respektive utskott

4

Medtaget i informativt syfte

Beslut om statsbidrag kan ha relativt stor inverkan på framtida
budget/resursfördelning - t ex Likvärdig skola där kostnad per
elev ej får minska jämfört med snittet de tre senaste åren vilket innebär att nedskäring/besparing ej kan göras utan risk
för krav på återbetalning - en KS-fråga i dessa fall.

8
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eller nettobudget, dels om statsbidragen innebär medfinansiering. Om bidraget medför krav kommunal medfinansiering som
är större bidraget så innebär det en ramhöjning vilket kräver
fullmäktigebeslut, (vilket inte är delegerbart). Kanske skulle det
stå: stats- och EU-bidrag eller offentliga bidrag.

9
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10 KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONER INOM ARBETSUTSKOTTETS OMRÅDE
Personal
P

1

P

1.1 Personalärenden som ankommer på kommunstyrelsen
Generell delegation, lämpligt?

I den mån ärenden
inte delegerats till annan

Arbetsutskottet

P

1.2 Ingå för kommunen bindande kollektivavtal

P

1.3 Fråga om bisysslor är förenliga med anställning i
kommunen.

P

2

P

2.1 Beslut om anställning
a) Kommunchef
b) Sektorchef
c) Ekonomichef, Personalchef, IT-samordnare (-chef)
d) Verksamhetschef eller motsvarande
e) Övrig personal

a) Kommunstyrelsen5
b) Arbetsutskott
c) Kommunchef
d) Kommun-/Sektorchef
e) Ansvarig chef

P

2.2 Ändring av tjänst/sysselsättningsgrad

Ansvarig chef

P

2.3 Tidsbegränsat lönetillägg för särskilda arbetsuppgifter

Ansvarig chef

P

3

P

3.1 Medgivande av förkortad uppsägningstid för:
a) Kommunchef
b) Sektorchef
c) Ekonomichef, Personalchef, IT-samordnare (-chef)
d) Verksamhetschef eller motsvarande
e) Övrig personal

a) Arbetsutskott
b) Arbetsutskott
c) Kommunchef
d) Sektorchef
e) Ansvarig chef

3.2 Medgivande att kvarstå i anställning efter uppnådd pensionsålder
a) Kommunchef
b) Sektorchef
c) Ekonomichef, Personalchef, IT-samordnare (-chef)
d) Verksamhetschef eller motsvarande
e) Övrig personal

a) Arbetsutskott
b) Kommunchef
c) Kommunchef
d) Sektorchef
e) Ansvarig chef

P

P

Arbetsutskott
8§ 1 mom AB
(Samråd med sektorchef)

Personalchef

Anställning, sysselsättningsgrad och lönetillägg

Anställningens upphörande

3.3 Uppsägning och avsked
a) Kommunchef
b) Sektorchef
c) Ekonomichef, Personalchef, IT-samordnare (-chef)
d) Verksamhetschef eller motsvarande
e) Övrig personal

P

4

P

4.1 Ledighet för fackliga uppdrag:
• med lön, alla anställda
• utan lön

P

5

Övergripande

7§ LAS
18§ LAS

Arbetsutskott?

a) Personalutskott
b) Personalutskott
c) Kommunchef
d) Sektorchef
e) Ansvarig chef

Ledigheter och ersättning för studier
6-7§§ FML
Personalchef
Ansvarig chef

4.2 Ledighet för offentliga uppdrag, enskilda angelägenheter, semester m m för:
a) Kommunchef

Medtaget i informativt syfte
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a) KS ordförande
b) Kommunchef
c) Kommunchef
d) Sektorchef
e) Ansvarig chef

4.3 Ersättning vid studier för
a) Kommunchef
b) Sektorchef
c) Personalchef, Ekonomichef, IT-samordnare
d) Verksamhetschef eller motsvarande
e) Övrig personal

f) KS ordförande
g) Kommunchef
h) Kommunchef
i) Sektorchef
j) Ansvarig chef

5

P

5.1 Avstängning - tillfälligt försättande ur tjänstgöring,
ev med bibehållande av viss del av lönen
a) Kommunchef
b) Sektorchef
c) Personalchef, Ekonomichef, IT-samordnare
d) Verksamhetschef eller motsvarande
e) Övrig personal

P

DELEGAT

b) Sektorchef
c) Personalchef, Ekonomichef, IT-samordnare
d) Verksamhetschef eller motsvarande
e) Övrig personal

P

P

LAGRUM

Avstängning, disciplinpåföljd och omplacering

5.2 Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning samt löneavdrag
a) Kommunchef
b) Sektorchef
c) Personalchef, Ekonomichef, IT-samordnare
d) Verksamhetschef eller motsvarande
e) Övrig personal

10§ 1 mom AB
10§ 2-6 mom AB

Varför ej respektive chef?
10§ 3 mom 3 st AB
11§ 1 mom AB

Varför ej respektive

5.3 Omplacering - förflyttning eller vikariatsbeordrande till annan verksamhet
a) Kommunchef
b) Sektorchef
c) Personalchef, Ekonomichef, IT-samordnare
d) Övrig personal

a) Arbetsutskott
b) Kommunchef
c) Kommunchef
d) Sektorchef
e) Sektorchef

a) Arbetsutskott
b) Kommunchef
c) Kommunchef
d) Sektorchef
chef? e) Sektorchef

6 § AB

Varför ej respektive chef?
Varför saknas kategorin
Lönesättning och pensionsförmåner
"Verksamhetschef eller motsvarande"?

a) Arbetsutskott
b) Kommunchef
c) Kommunchef
d) Kommunchef/Sektorchef

P

6

P

6.1 Lönesättning vid nyanställning och anställningsvillkor AB
samt lönerevision
a) Kommunchef
b) Sektorchef
c) Personalchef, Ekonomichef, IT-samordnare
d) Verksamhetschef eller motsvarande
e) Övrig personal

a) Arbetsutskott
b) Kommunchef
c) Kommunchef
d) Sektorchef
e) Ansvarig chef

6.2 Löne- och pensionsfrågor av principiellt slag
a) Kommunchef
b) Sektorchef
c) Personalchef, Ekonomichef, IT-samordnare
d) För övriga

a) Arbetsutskott
b) Kommunchef
c) Kommunchef
d) Personalchef

P

P

7

P

7.1 Reglering av frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare genom lag eller kollektivavtal med bindande verkan för
kommunen

Lag och avtalsfrågor

P

7.2 Beslut om att arbetsbrist enligt LAS uppstår i
verksamheten Ska det vara ”Beslut om uppsägning av enskild anställd på grund av arbetsbrist”?

Arbetsutskott

LAS

Kommunchef/Sektorchef
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P

7.3 Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande
lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller
11-12 §§ och 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL)

P

7.4 Förhandlingar enligt 11-12 §§ och 38 § MBL

§14
P

P

7.5 Beslut i frågor som rör samverkan
a) Förvaltning
b) Sektor
c) Verksamhet
d) Enhet

DELEGAT
Arbetsutskott

11-12§§, 14§ och 38 §
MBL

Kommunchef
Sektorchef

11, 19 och 38 §§ MBL
a) Kommunchef
b) Sektorchef
c) Verksamhetschef
d) Enhetschef

7.6 Beslut om stridsåtgärd
7.7 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare

Arbetsutskottet

P

7.8 Övervaka tillämpningen av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunens som arbetsgivare och dess arbetstagare.verkställighet?

Personalchef

P

8

P

Arbetsutskottet

P

Arbetsmiljö
8.1 Ansvaret för arbetsmiljön inom förvaltningskontor en- 3 kap arbetsmiljölagen
ligt 3 kap arbetsmiljölagen (1977:1160) Är detta dele- (1977:1160)
gation?

P

8.2 Arbetsmiljö – inom ramen för respektive verksamhetsområde Är detta delegation?

Sektorchef/
Verksamhetschef/
Enhetschef (ansvarig
chef)

P

8.3 Handlingsplan vid brand som en del av systematiskt
brandarbete Är detta delegation?

Ansvarig chef

P

8.4 Arbetstider

P

8.5 Öppettider för kommunalkontor

Arbetsutskott

P

KS ordförande

P

8.6 Avsteg från öppettider
8.7 Kurser och konferenser

P

8.8 Kurs/konferens för förtroendevalda

KS ordförande

P

8.9 Kurs/konferens för kommunchef som varar mer
Tidigare
än fem (5) arbetsdagar under 5 dagar då?

har kommunchef
resp sektorchef kunnat
P 8.10 Kurs/konferens för sektorchef som varar mer än
besluta själv under 5 dgr.
fem (5) arbetsdagar under 5 dagar då?

KS ordförande

P

8.11 Kurs/konferens övrig personal

Ansvarig chef

P

8.12 Kungörelse av anställning och anställningsstopp

P

8.13 Rätt att utfärda för andra nämnder bindande anvisningar om central annonsering och kungörelse
av tjänster
8.14 Med bindande verkan besluta om anställningsstopp för grupper av anställda inom hela kommunen

P

Kommunchef

Kommunchef

Arbetsutskott

Arbetsutskott
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12 KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONER INOM SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTETS OMRÅDE
G 1

GENERELLA DELEGATIONER ENL. KOMMUNALLAGEN (2017:725), KL, FÖRVALTNINGSLAGEN
(2017:900), FL SAMT OFFENTLIGHETS- OCH SEKTRETESSLAG (2009:400), OSL, MM

G 1.1 Beslut att förelägga den enskilde att avhjälpa en brist i en framställning, om bristen medför att framställningen inte kan läggas till grund
för en prövning i sak

20 § 1 st FL
Se dock 9 kap
22 § PBL och
6 kap. 10 §
PBF

Samhällsbyggnadschef

G 1.2 Beslut att avvisa en framställning som är så ofullständig eller oklar
att den inte kan tas upp till prövning

20 § 2 st FL
Se dock 9 kap
22 § PBL och
6 kap. 10 §
PBF

Samhällsbyggnadschef

G 1.3 Beslut att avskriva ett ärende från vidare handläggning om en ansökan/framställning har återkallats eller frågan förfallit av annan anledning

Samhällsbyggnadschef

G 1.4 Beslut att avslå en framställning om att avgöra ett ärende

12 § 1 st FL

Samhällsbyggnadschef

G 1.5 Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de
förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL

36–39 §§ FL

Samhällsbyggnadschef

G 1.6 Beslut att avvisa överklagande av beslut som kommit in för sent enligt vad som anges i 45 § första stycket andra meningen FL

45 § 1 st
andra meningen FL

Samhällsbyggnadschef

G 1.7 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 i generella del?

OSL kap 6, 2
och 3 §§

Samhällsbyggnadschef

G 1.8 I kommunstyrelsens ställe avge yttrande i ärenden om remisstiden
ej medger att ärendet hinner behandlas i KS.

Samhällsbyggnadsutskottet
PLAN OCH BYGGLAGEN (2010:900) SAMT ANSLUTANDE FÖRFATTNINGAR OCH FÖRESKRIFTER

2

Beslut under handläggningen och vid överklagande av beslut

B 2.1 Föreläggande om att avhjälpa brist i ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan.

9 kap 22 § 1
st PBL
6 kap. 10 § 1
st PBF

Byggnadsinspektör
Ersättare:
Miljöinspektör

B 2.2 Avvisning av ansökan eller anmälan när föreläggande om komplettering inte åtlytts

9 kap 22 § 2
st PBL
6 kap. 10 § 2
st PBF

Byggnadsinspektör
Ersättare:
Miljöinspektör

B 2.3 Beslut om förlängning av handläggningstiden i ärende om lov eller
förhandsbesked

9 kap. 27 § 1
st PBL

B 2.4 Beslut om att avvisa för sent inkommet överklagande

13 kap. 16 §
1, 2 st PBL

Samhällsbyggnadschef
Byggnadsinspektör
Ersättare:
Miljöinspektör

B 2.5 Begäran om att en ansökan om lov, förhandsbesked eller anmälan
och andra sådana handlingar som avses i 9 kap. 21 § PBL ska
vara utförda så att de är lämpliga för arkivering

6 kap. 9 §
PBF

Byggnadsinspektör
Ersättare:
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Miljöinspektör

3

Planbesked och planeringsbesked

B 3.1 Beslut i ärenden om planbesked, när beslutet är förenligt med gällande översiktsplan

5 kap. 2 §
PBL

Byggnadsinspektör
Ersättare:
Miljöinspektör

B 3.2 Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får
lämnas senare än inom fyra månader från begäran om sådant besked

5 kap. 4 §
PBL

Byggnadsinspektör
Ersättare:
Miljöinspektör

B 3.3 Begäran om planeringsbesked

5 kap. 10 a §
PBL

Byggnadsinspektör
Ersättare:
Miljöinspektör

B 4.1 Beslut om prövning av åtgärd som inte kräver lov

9 kap. 14 §
PBL

Byggnadsinspektör
Ersättare:
Miljöinspektör

B 4.2 Beslut om villkorsbesked

9 kap. 19 §
PBL

Byggnadsinspektör
Ersättare:
Miljöinspektör

B 4.3 Beslut om anståndsförklaring

9 kap. 28 §
PBL

B 4.4 Beslut om tidsbegränsat bygglov

9 kap. 33 § PBL
9 kap. 32 a §
PBL

Byggnadsinspektör
Ersättare:
Miljöinspektör
Byggnadsinspektör
Ersättare:
Miljöinspektör

B 4.5 Beslut om förlängning av tidsbegränsat bygglov

?
9 kap. 33 § 2 st
PBL
9 kap. 33 a § 2 st
PBL

B 4.6 Beslut om att avslå en ansökan om lov eller ge negativt förhandsbesked i de fall det är uppenbart att åtgärden eller åtgärderna som
avses inte kan medges

9 kap. 17, 30, 31, ?
33–33 a 34, 35
§§ PBL

B 4.7 Beslut om att ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får
verkställas tidigare än fyra veckor efter att beslutet kungjorts enligt
9 kap. 41 a § PBL om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse
kräver det

9 kap. 42 a § 2 st ?
PBL

B 4

Bygglov, rivningslov och marklov mm

B 5

Bygg-, mark- och rivningslov för åtgärder inom och utom detaljplanelagt område
9 kap. 30, 31
B 5.1 Beslut om bygglov för:
§ PBL
a) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med detaljplan, inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked eller områdesbestämmelser eller inom en ianspråktagen tomtplats
b) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus inom område med detaljplan

Byggnadsinspektör
Ersättare:
Miljöinspektör
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c) Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för handel, kontor,
hantverk eller industri
d) Nybyggnad eller tillbyggnad utom detaljplan för handel, kontor,
hantverk eller industri
e) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus
f) Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad
g) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, avloppspumpstation eller därmed
jämförliga byggnader
h) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser
i) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri
j) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra
åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende
k) 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
l) Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven
bruttoarea eller medgiven avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser
m) Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar (p. 2) fasta cisterner (p. 4) samt murar och plank (p. 7)
n) Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar
B 5.2 Beslut om rivningslov som inte avser en byggnad eller en byggnadsdel som bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga
värde

9 kap. 34 §
PBL

Byggnadsinspektör
Ersättare:
Miljöinspektör

B 5.3 Beslut om marklov för planenlig åtgärd

9 kap. 35 §
PBL

Byggnadsinspektör
Ersättare:
Miljöinspektör

B 6.1 Beslut att ett byggnadsverk får tas i bruk, trots att slutbesked inte
har getts

10 kap. 4 §
PBL

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

B 6.2 Besluta att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag

10 kap. 13 §
PBL

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

B 6.3 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan

10 kap. 18 § 2
st. PBL

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

B 6.4 Beslut om föreläggande för byggherren att ge in de ytterligare
handlingar som behövs för nämndens prövning i frågan om startbesked

10 kap. 22 § 1
st. 2 PBL

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

B 6.5 Beslut om startbesked

10 kap. 23 §
PBL

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

B 6

Genomförandet av mark-, bygg- och rivningsåtgärder
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B 6.6 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna
eller för kontrollen

10 kap. 29 §
PBL

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör
Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

B 6.7 Beslut om slutbesked

10 kap. 34 §
PBL

B 6.8 Beslut om interimistiskt slutbesked

10 kap. 36 §
PBL

B 6.9 Bestämma – i kontrollplan eller genom särskilt beslut – att krav på
omfattande ändringar av andra delar än den direkt berörda av en
byggnad inte behöver utföras förrän vid en viss senare tidpunkt

3 kap. 21 § PBF

B 6.10 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna i Boverkets
byggregler om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå
kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd
olägenhet från annan synpunkt

BBR 1:21 Boverkets byggregler,
BFS 2011:6, omtryck 2014:3

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

B 6.11 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt

BFS 2015:6, EKS
10, 3 § Boverkets
föreskrifter
2011:10, omtryck
2015:6, om tilllämpning av
europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör
Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

B 7

Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt funktionskontroll av ventilationssystem
3 kap. 16 § BoByggnadsinB 7.1 Beslut om längre besiktningsintervall
verkets föreskrif- spektör Erter och allmänna sättare: Milråd (BFS
jöinspektör
2011:12, med
ändringar t.o.m.
BFS 2018:2 - H
18, omtryck BFS
2018:2) om hissar och vissa
andra motordrivna anordningar
3 kap. 17 §§ Bo- ByggnadsinB 7.2 Beslut om anstånd med kontroll
verkets föreskrif- spektör Erter och allmänna sättare: Milråd (BFS
jöinspektör
2011:12, med
ändringar t.o.m.
BFS 2018:2 - H
18, omtryck BFS
2018:2) om hissar och vissa
andra motordrivna anordningar
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B 7.3 Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt för funktionskontroll av ventilationssystem

4 § Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
funktionskontroll
av ventilationssystem och certifieringar av sakkunniga funktionskontrollanter,
BFS 2011:16
med ändringar
t.o.m. BFS
2017:10, OVK 3,
omtryck BFS
2017:10

DELEGAT
Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

B 8

Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder
B 8.1 Beslut om föreläggande för den som äger eller annars ansvarar för
hiss eller annan motordriven anordning i byggnadsverk att se till att
anordningen kontrolleras (särskild besiktning)

8 kap. 6 §
PBF

B 8.2 Beslut att det ska planteras på tomten och att befintlig växtlighet på
tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla kraven i 8 kap.
15 § första stycket PBL

8 kap. 15 §
tredje stycket
PBL

B 8.3 Avge skriftligt ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11
kap. 7 § PBL

11 kap. 7 §
PBL

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

B 8.4 Besluta att begära biträde av Polismyndigheten för tillträde enligt
11 kap. 8 § PBL

11 kap. 9 §
PBL

Samhällsbyggnadschef

B 8.5 Beslut om lovföreläggande, dock utan vite

11 kap. 17 §
PBL

B 8.6 Besluta om föreläggande om underhållsutredning, dock utan vite

11 kap. 18 §
PBL

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör
Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

B 8.7 Beslut om åtgärdsföreläggande, dock utan vite

11 kap. 19 §
PBL

?

B 8.8 Beslut om rättelseföreläggande, även föreläggande som förenas
med förbud mot att åter utföra bygglovspliktig åtgärd, dock utan vite

11 kap. 20, 32
a §§ PBL
11 kap. 21 §
PBL

?

B 8.10 Beslut om föreläggande för ökad trafiksäkerhet, dock utan vite

11 kap. 22, 23
§§ PBL

?

B 8.11 Beslut om föreläggande om anordnande av stängsel kring industrianläggning som inte länge används, dock utan vite

11 kap. 24 §
PBL

?

B 8.12 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt
X skr

11 kap. 30,
31, 32, 37 §§
PBL
12 kap. 6 § 2
PBL

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

B 8.13 Beslut om förbud mot användning av hela eller delar av ett byggnadsverk, inkl. hissar och andra motordrivna anordningar, dock
utan vite i andra fall än vad avser förbud som meddelas med stöd
av att hela eller delar av byggnadsverket som avses med förbudet
har brister som kan äventyra säkerheten för som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket (11 kap. 33 § 1 PBL).

11 kap. 33, 37
§§ PBL
12 kap. 6 § 2
PBL

Byggnadsinspektör
Ersättare:
Miljöinspektör

B 8.9 Beslut om rivningsföreläggande, dock utan vite

?
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Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt
X skr.
B 8.14 Besluta att utse annan funktionskontrollant

PBL 11 kap.
34 §

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

B 8.15 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i
10 kap. 11 och 11 kap. 35 §§ PBL och att, efter förslag av byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig

PBL 11 kap.
35 §

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

B 8.16 Beslut om ansökan om utdömande av vite

11 kap. 37 §
tredje stycket
PBL

?

B 8.17 Besluta om ansökan om handräckning för tillträde eller för genomförande av en åtgärd som avses med ett föreläggande som meddelats med stöd av 11 kap. 19–25 §§ PBL

11 kap. 39 §
PBL

Samhällsbyggnadschef

B 8.18 Beslut om begäran om indrivning av byggsanktionsavgift

9 kap. 4 §
första stycket
PBF

Bestämmelser om indrivning finns
i 3–9 §§ indrivningsförordningen
(1993:1229)

B 9

Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter

B 9.1 Uttag av avgift i enlighet med kommunens taxa (finns taxa?) för
ärenden enligt PBL, även uttag av avgift i förskott

12 kap. 8, 9,
11 § PBL

Administratör/Handläggare Samhällsbyggnadskontoret
Ersättare:
Byggnadsinspektör

3 § LFS

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

B 11.1 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan om förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan fastighetsbildning sker

4 kap. 25 §
FBL

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

B 11.2 Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och
vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt

5 kap. 3 §
tredje stycket
FBL

Samhällsbyggnadsutskottets ordf
Ersättare:
vice ordförande

B 11.3 Beslut om att ansöka om fastighetsbestämning

14 kap. 1 a §
första stycket
4–7 FBL

Samhällsbyggnadsutskottets ordf
Ersättare:
vice ordförande

B 11.4 Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning

15 kap. 11 §
FBL

Samhällsbyggnadsutskottets ordf
Ersättare:

B 10

Lagen (2014:227) om färdigställandeskydd, LFS

B 10.1 Prövning av behov och beslut i frågan om färdigställandeskydd behövs eller inte för vissa åtgärder som anges i lagen

B 11

Fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL
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vice ordförande

B 12

ANLÄGGNINGSLAGEN (1973:1149), AL

B 12.1 Besluta att begära förrättning

18 § första
stycket 3 AL

Samhällsbyggnadsutskottets ordf
Ersättare:
vice ordförande

B 12.2 Företräda kommunstyrelsen vid samråd med lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan om förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan gemensamhetsanläggning inrättas

21 § AL

Byggnadsinspektör
Ersättare:
Miljöinspektör

B 12.3 Godkänna beslut eller åtgärd

30 § AL

Samhällsbyggnadsutskottets ordf
Ersättare:
vice ordförande

B 13.1 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan om förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan upplåtelse av ledningsrätt sker

19 § LL

Byggnadsinspektör
Ersättare:
Miljöinspektör

B 13.2 Godkänna beslut eller åtgärd

28 § LL

Samhällsbyggnadsutskottets ordf
Ersättare:
vice ordförande

B 13

LEDNINGSRÄTTSLAGEN (1973:1144), LL

B 14

LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR OCH FÖRORDNING (2003:789) OM SKYDD MOT
OLYCKOR
3 kap 1 § 2 st
SkorstensfeB 14.1 Besluta om brandskyddskontroll i särskilda fall.
FSO
jarmästare
B 14.2 Besluta om dispens/medgivande att en fastighetsägare utför eller
låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten

3 kap 4 §, 2 st
LSO

Brandchef,
Ch Olycksförebyggande, Tillståndshandläggare. (?)
Kontrakterad
Skorstensfejarmästare

B 14.3 Uppdra till person som inte är anställd i kommunen, att besluta i
nedanstående ärenden. (vad betyder detta?)

3 kap 6 §, 2
st., LSO

B 14.4 Uppdra till tjänsteman i Umeå kommun att besluta i nedanstående
ärenden (vad betyder detta?)

3 kap 12 §
LSO

Anställd vid
Brandförsvar
och säkerhet

B 14.5 Meddela förelägganden och förbud i tillsynsärenden.

5 kap 2 §,
LSO

Skorstensfejarmästare ?

B 14.6 Meddela förelägganden och förbud i tillsynsärenden.

5 kap 2 §,
LSO

Brandchef,
Räddningschef i beredskap
Ch Olycksförebyggande Tillsynsförrättare (?)
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Samma som
ovan

B 14.7 Ta ut personer att ingå i kommunens räddningsvärn

6 kap 1 §, 3 st
LSO

Brandchef

B 14.8 Besluta om att anordning som varaktigt behövs för räddningstjänst
får placeras på annans mark eller byggnad
B 14.9 Besluta om ersättning till enskilda vid deltagande i räddningstjänst
enligt 4,6 och 7§§.

6 kap 5 § LSO

Brandchef

7 kap 8 § LSO

Brandchef

B 14.10Medge ägare eller verksamhetsutövare på en anläggning som avses i 2kap 4§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor att använda de
varningsanordningar som installerats för varning av befolkningen
under höjd beredskap vid olyckor i fred

2 kap 5 § FSO

Brandchef

B 14.11Meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt liknande förbyggande åtgärder mot brand.

2 kap 7 § FSO

Brandchef,
Räddningschef i beredskap (?)

B 14.12Besluta om brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § tredje stycket lagen om skydd mot olyckor i särskilda fall

3 kap 1 §, 2 st
FSO

Brandchef
Räddningschef i beredskap (?)

B 15

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och förordning (2010:1075) om brandfarliga
och explosiva varor, LBEV respektive FBEV
Brandchef
B 15.1 Beslut om tillstånd att hantera, överföra eller importera explosiva
16–19 § LBEV
varor eller att yrkesmässigt eller i större mängd hantera brandfarCh. Olycksliga varor
förebyggande
Tillståndshandläggare.
(?)
19 § 3 st
Brandchef
B 15.2 Beslut om nya eller ändrade villkor för tillstånd
LBEV
Ch. Olycksförebyggande
Tillståndshandläggare.
(?)
B 15.3 Beslut om att återkalla tillstånd

20 § LBEV

Brandchef
Ch. Olycksförebyggande
Tillståndshandläggare.
(?)

B 15.4 Beslut om att begära den hjälp av polismyndigheten som behövs
för tillsynen

24 § tredje
stycket LBEV

Ska detta delegeras (?)

B 15.5 Beslut om förelägganden och förbud

25 § LBEV

Brandchef
Ch. Olycksförebyggande
Tillståndshandläggare.
(?)

B 15.6 Beslut om avgiftsuttag i enskilda fall för tillståndsprövning, tillsyn,
provtagning, undersökning, godkännanden och andra beslut och
åtgärder

27 § LBEV

Ska detta delegeras (?)

B 15.7 Beslut om avsyning innan hantering påbörjas

16 § FBEV

Ska detta delegeras (?)
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B 15.8 Beslut om förlängd handläggningstid

17 § FBEV

Ska detta delegeras (?)

B 15.9 Medge hantering, överföring, import eller export under prövning av
nytt eller ändrat tillstånd

19 § 1 st.
FBEV

Ska detta delegeras (?)

10 kap 1 § TfO

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

13 kap 3 § TfO
4 kap 12, 15,
17 §§ TfO

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör

13 kap 8 §
TfO

Koncernstrateg (?) Ska
detta ligga
under AU?

B 17.1 Beslut om att fastställa belägenhetsadress

10 § LOL

Administratör/Handläggare
på samhällsbyggnadskontoret

B 17.2 Beslut om att fastställa lägenhetsnummer

11 § LOL

Administratör/Handläggare på samhällsbyggnadskontoret

B 18.1 Beslut om bostadsanpassningsbidrag upp till 200 000 kr i varje enskilt ärende

17 § LBB

Administratör/Handläggare

B 18.2 Beslut om bostadsanpassningsbidrag över 200 000 kr i varje enskilt
ärende

17 § LBB

Samhällsbyggnadsutskottet

B 18.3 Beslut om avslag på ansökan

17 § LBB

Administratör/Handläggare

B 18.4 Återkallelse av beslut

19 § LBB

Administratör/Handläggare

B 18.5 Återbetalning

21 § LBB

Administratör/Handläggare

Är det Förordning (
2000:283 ) om
regionalt bidrag till företagsutveckling
som avses?
Ligger detta
under SBU?

Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör ?

B 16

TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276), TFO

B 16.1 Beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter avseende;
• förbud mot trafik med fordon
• förbud att parkera fordon
avstängning av gata för vägarbeten m m
B 16.2 Beslut om undantag från bestämmelserna om;
•
•
•

högsta tillåtna vikt
största tillåtna bredd
största tillåtna längd

B 16.3 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

B 17

B 18

B 19

LAGEN OM LÄGENHETSREGISTER (SFS 2006:378), LOL

LAGEN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG (2018:222), LBB

ÖVRIGT Ligger detta under SBU?

19.1 Kontroll av regionalt bidrag till företagsutveckling Är det beslut om
regionalt bidrag som avses?
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19.2 Kontroll av stöd till kommersiell service Ska det vara beslut om stöd
till kommersiell service? Beloppsnivåer?

M 20

Är det Förordning
(2000:284) om
stöd till kommersiell service som avses? Ligger
detta under
SBU?

DELEGAT
Byggnadsinspektör Ersättare: Miljöinspektör ?

MILJÖBALKENS OMRÅDE (1998:808), MB Ny lag 2019-01-01 dubbelkolla gärna

M 1

Vissa övriga ärenden
M 1.1 Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive förvaltningsrätt om
utdömande av vite

21 kap. 1 § 3 st 8 MBSamhälls6 § viteslagen
byggnadschef

M 1.2 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för åtgärder
och andra åtgärder i bostäder

Miljöinspektör

M 1.3 Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd för att inrätta
hem för vård och boende som drivs av en enskild eller sammanslutning

Miljöinspektör

M 1.4 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, bullrande verksamheter och liknande verksamheter

Miljöinspektör

M 1.5 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till hotell- och
pensionatsrörelse

Miljöinspektör

M 2

Allmänna hänsynsregler m.m, 2 kap.

M 2.1 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna
M 3

2 kap. 2-9 §§,
26 kap. MB

Miljöinspektör

Miljöbedömningar, 6 kap hela kapitlet har gjorts om! Kolla detta! Ska detta delegeras?

M 3.1 Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i samrådsskedet
om miljökonsekvensbeskrivning

6 kap. 4 § MB

Miljöinspektör

M 3.2 Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av utökat samråd
om betydande miljöpåverkan

6 kap. 5 § MB

Miljöinspektör

M 3.3 Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs
tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende

6 kap. 8 § MB
12 § FMKB

Miljöinspektör

M 3.4 Avge yttrande om MKB i samband med att MKB för plan eller program upprättas eller med anledning av att MKB för plan eller program upprättats

6 kap. 12–14
§§ MB
8 § FMKB

Miljöinspektör

3.5 Avge yttrande i fråga om samråd om betydande miljöpåverkan i
planer och program samt i fråga om samråd om avgränsning av
miljöbedömning Förslag!

6 kap. 6, 9, §§
MB

Miljöinspektör

3.6 Avge yttrande i fråga om betydande miljöpåverkan och om miljökonsekvensbeskrivning ens innehåll och utformning (undersökningssamråd) för verksamheter och åtgärder Förslag!

6 kap. 24.2 §
MB

Miljöinspektör

M 4.1 Beslut om strandskyddsdispens inom de områden där kommunen
har rätt att lämna dispens

7 kap. 18 b §
MB

Samhällsbyggnadsutskottet

M 4.2 Besluta i ärenden om tillstånd enligt föreskrifter i vattenskyddsföreskrifter som kommunen har meddelat eller om dispens från sådana
vattenskyddsföreskrifter, om det finns särskilda skäl för det

7 kap. 22 § 1,
2 st MB

Miljöinspektör

M 4.3 Besluta om undantag (tillstånd eller dispens) från vattenskyddsföreskrifter som länsstyrelsen har meddelat i den mån länsstyrelsen
överlåtit sådan beslutanderätt på nämnden

7 kap. 22 § 3
st första meningen MB

Miljöinspektör

M 4.4 Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom vattenskyddsområde
som länsstyrelsen överlåtit på kommunen

7 kap. 22 § 3
st andra meningen MB

Miljöinspektör

M 4

Skydd av områden, 7 kap
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M 4.5 Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- eller växtart
över vilka kommunen har tillsyn enligt 7 kap. miljöbalken

DELEGAT

2 kap. 9 §
MTF

Miljöinspektör

M 5.1 Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet

19 kap. 4 §
MB,
9 § FMH
22 kap. 4 och
10 §§ MB

Samhällsbyggnadsutskottet

M 5.2 Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet ska gälla även
om det överklagas

19 kap. 5 §
MB
22 kap. 28 §
MB

Miljöinspektör

M 5.3 Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående
mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet

22 och 26 §§
FMH

Miljöinspektör

M 5.4 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett

13 § 1 st 1
FMH

Miljöinspektör

M 5.5 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning

13 § 1 st 2
FMH

Miljöinspektör

M 5.6 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan avloppsanordning än som kräver tillstånd

13 § 2 st FMH

Miljöinspektör

M 5.7 Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana avloppsanordningar som avses i 13 § FMH
M 5.8 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten

14 § FMH

Miljöinspektör
Miljöinspektör

M 5.9 Besluta i ärende om tillstånd till värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten där tillstånd krävs
enligt kommunens lokala föreskrifter

17 § 1 st
andra meningen FMH
3 § LH-ROB

Miljöinspektör

M 5.10 Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan

37 § FMH

Miljöinspektör

M 5.11 Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera viss verksamhet enligt 38 § FMH

38 § FMH

Miljöinspektör

M 5.12 Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom område med
detaljplan

39 § FMH
1 § LH-ROB

Miljöinspektör

M 5.13 Besluta i tillstånds- eller dispensärenden enligt vad som gäller enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön
M 5.14 Besluta i ärende om anmälan eller ändring av Miljöfarlig verksamhet, s.k. C- verksamheter

LH-ROB

Miljöinspektör

MPF (vad är
MPF?) 10 §
och 11 § 2 p

Miljöinspektör

M 6.1 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada

2 kap. 31 §
MTF

Miljöinspektör

M 6.2 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada

2 kap. 31 §
MTF
10 kap. 14 §
MB 18–21 §§
FAM

Miljöinspektör

M 6.3 Besluta i anmälningsärende om avhjälpande åtgärd med anledning
av en föroreningsskada, när åtgärden kan medföra ökad risk för
spridning eller exponering av föroreningarna

FMH 28 §

Miljöinspektör

M 5

M 6

M 7

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap

17 § 1 st
första meningen FMH

Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB

Vattenverksamhet, 11 kap
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M 7.1 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i ärende om
tillstånd för markavvattning

DELEGAT

11 kap. 9a-b
och 13 §§ MB
21 § FVV

Miljöinspektör

12 kap. 6 §
MB

Miljöinspektör

M 9.1 Besluta avge yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida
kemiska och biologiska bekämpningsmedel över skogsmark

14 kap. 9 § 3
st MB

Miljöinspektör

M 9.2 Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde eller i tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
samt vid planerings- och anläggningsarbeten

2 kap.
40 § SFS
2014:425

Miljöinspektör

M 9.3 Besluta i ärende om anmälan om spridning av bekämpningsmedel
på banvall, idrottsanläggning, och områden större än 1000 m2 där
allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark

41 § SFS
2014:425

Miljöinspektör

M 9.4 Besluta i ärende om undantag från informationsplikten för den som
avser att sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten
får färdas fritt.

45 § SFS
2014:425

Miljöinspektör

M 9.5 Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor

NFS 2003:24
har ersatts av
NFS 2017:5,
dubbelkolla
gärna.

Miljöinspektör

M 9.6 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser

SFS 2007:846
har ersatts av
SFS
2016:1128,
dubbelkolla
gärna.

Miljöinspektör

M 9.7 Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna PCB-produkter i byggnader och anläggningar

18 § SFS
2007:19

Miljöinspektör

M 9.8 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och biotekniska
organismer i övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen

2 kap. 19 § 59,
2 kap. 31 § 56,
2 kap. 32-33
§§ MTF

Miljöinspektör

M 10.1 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv kompostera eller på
annat sätt återvinna eller bortskaffa avfall

15 kap. 18 §
3, 4 st (stämmer dessa
styckeshänvisningar?)
MB

Miljöinspektör

M 10.2 Besluta i ärende om anmälan om kompostering eller annan återvinning/annat bortskaffande av annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

45 § AF

Miljöinspektör

M 10.3 Besluta i ärende om tillstånd till eget omhändertagande av latrin

34 § FA-ROB

Miljöinspektör

M 10.4 Besluta i ärende om tillstånd till eget omhändertagande av slam

36 § FA-ROB

M 10.5 Besluta om undantag från renhållningsordningens föreskrifter om
synnerliga skäl föreligger

FA-ROB

Miljöinspektör
Miljöinspektör

M 8

Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap

M 8.1 Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12
kap. 6 § MB
M 9

M 10

M 11

Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap

Avfall, 15 kap

Tillstånds giltighet, omprövning m.m., 24 kap
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LAGRUM

M 11.1 Besluta att på ansökan av tillståndshavare upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut

M 12

24 kap. 8 §
MB (har fått
ny beteckning
24 kap 13 §,
kolla gärna).

DELEGAT
Miljöinspektör

Tillsyn, 26 kap.
Vitesförelägganden som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för kommunstyrelsen

M 12.1 Besluta om förelägganden eller förbud utan vite i ärenden som
nämnden ansvarar för

26 kap. 9 §
MB

Miljöinspektör

M 12.2 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att
lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och
adress

26 kap. 13 §
MB

Miljöinspektör

M 12.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med (fast) vite om
högst 15 000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende

26 kap. 14 §
MB
Lag
(1985:206) om
viten

Miljöinspektör

M 12.4 Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) vite över 15
000 kr men högst 25 000 kr för respektive adressat i varje enskilt
ärende

26 kap. 14 §
MB
Lag
(1985:206) om
viten

Samhällsbyggnadschef

M 12.5 Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) vite över 25
000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende

26 kap. 14 §
MB
Lag
(1985:206) om
viten

Samhällsbyggnadsutskottet

M 12.6 Besluta att förena föreläggande eller förbud med (löpande) vite om
högst 5 000 kr per överträdelse eller med 5 000 kr per månad som
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds. vem beslutar mellan 5 tkr
och 15 tkr?

26 kap. 14 §
MB
Lag
(1985:206) om
viten
26 kap. 14 §
MB
Lag
(1985:206) om
viten

Miljöinspektör

M 12.8 Besluta att förena föreläggande eller förbud med (löpande) vite
över 25 000 kr per överträdelse eller 25 000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

26 kap. 14 §
MB
Lag
(1985:206) om
viten

Samhällsbyggnadsutskottet

M 12.9 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot
någon i egenskap av ägare m.m. till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i inskrivningsregistret

26 kap. 15 §
MB

Miljöinspektör

M 12.10Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön
ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder

26 kap. 19 § 3
st MB

Miljöinspektör

M 12.11Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen

26 kap. 21 §
MB

Miljöinspektör

M 12.12Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål, att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess
verkningar som behövs för tillsynen

26 kap. 22 §
MB

Miljöinspektör

M 12.7 Besluta att förena föreläggande eller förbud med (löpande) vite
över 15 000 kr men högst 25 000 kr per överträdelse eller med 15
000 kr men högst 25 000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds vem beslutar mellan 5 tkr och 15 tkr?

Samhällsbyggnadschef
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ÄRENDE

LAGRUM

DELEGAT

M 12.13Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess
verksamhet i stället ska utföras av någon annan och utse någon att
göra sådan undersökning, om kostnaden för undersökningen inte
överstiger 25 000 kronor
M 12.14Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess
verksamhet i stället ska utföras av någon annan och utse någon att
göra sådan undersökning, om kostnaden för undersökningen är 25
000 kronor eller mer

26 kap. 22 § 1
st MB

Samhällsbyggnadschef

MB 26 kap. 22
§ 1 st

Samhällsbyggnadsutskottet

M 12.15Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd

MB 26 kap. 22
§ 3 st

Samhällsbyggnadschef

M 12.16Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla omedelbart även om
det överklagas

MB 26 kap. 26
§

Miljöinspektör

M 13.1 Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn enligt kommunens taxa om avgifter inom miljöbalkens tillämpningsområde

27 kap. 1 §
MB
Kommunens
taxa

Miljöinspektör

M 13.2 Besluta om nedsättning av avgift eller efterskänkande av avgift i
enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens taxa

Kommunens
taxa

Miljöinspektör

M 13

Avgifter, 27 kap

M 13.3 Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det
9 kap. 5 §
överklagas
FAPT
M 14 Tillträde m.m., 28 kap
Vite som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för kommunstyrelsen.

Miljöinspektör

M 14.1 Besluta att meddela förbud vid vite av högst 15 000 kr att rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas
ut vid undersökningar

28 kap. 1 och
7 § MB

Miljöinspektör

M 14.2 Besluta att meddela förbud vid vite över 15 000 kr men högst 25
000 att rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning som
behöver sättas ut vid undersökningar

28 kap. 1 och
7 § MB

Samhällsbyggnadschef

M 14.3 Besluta att meddela förbud vid vite över 25 000 kr att rubba eller
skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut
vid undersökningar

28 kap. 1 och
7 § MB

Samhällsbyggnadsutskottet

M 14.4 Besluta att begära polishjälp för att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt transportmedel för att myndighetens uppgifter ska kunna utföras

28 kap. 1 och
8 §§ MB

Miljöinspektör

M 15

Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB
Miljösanktionsavgift som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för kommunstyrelsen.

M 15.1 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 10000 kr
M 15.2 Besluta om miljösanktionsavgift över 10000 kr men högst 30000 kr

M 15.3 Besluta om miljösanktionsavgift över 30000 kr

30 kap. 3 §
MB
30 kap. 3 §
MB

Miljöinspektör
Samhällsbyggnadschef

30 kap. 3 §
MB

Samhällsbyggnadsutskottet

L 21

LIVSMEDELSOMRÅDET mm LIVSMEDELSLAG (2006:804) samt LIVSMEDELSFÖRORDNING
(2006:813)
Vite som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för kommunstyrelsen.
MiljöinspekL 1.1 Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs
22 § LL
för efterlevnaden av livsmedelslagen, de föreskrifter som meddetör
lats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av
lagen samt de beslut som meddelats med stöd EG-bestämmelserna.
L 1.2 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till 15
000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende.

23 § LL
Viteslagen

Miljöinspektör
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L 1.3 Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) vite över 15
000 kr men högst 25 000 kr för respektive adressat i varje enskilt
ärende.

23 § LL
Viteslagen

Samhällsbyggnadschef

L 1.4 Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) vite över 25
000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende.

23 §, LL
Viteslagen

Samhällsbyggnadsutskottet

L 1.5 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om
högst 5 000 kr per överträdelse eller om 5 000 kr per månad som
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds.

23 §§ LL
4 § Viteslagen

Miljöinspektör

L 1.6 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite över
5 000 kr men högst 10 000 kr per överträdelse eller 5 000 kr men
högst 10 000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte
åtlyds.

23 §§ LL
4 § Viteslagen

Samhällsbyggnadschef

L 1.7 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite över
10 000 kr per överträdelse eller 100 00 kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

23 §§ LL
4 § Viteslagen

Samhällsbyggnadsutskottet

L 1.8 Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans
värde kan antas understiga 10 000 kronor

24 § 1, 2 st LL
34 § LF

Miljöinspektör

L 1.9 Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans
värde kan antas överstiga 10 000 kronor

24 § 1, 2 st LL
34 § LF

Samhällsbyggnadschef

L 1.10 Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på ägarens bekostnad låta förstöra vara eller varor som omfattas av ett
förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 LL

24 § 3 st, LL
34 § LF

Miljöinspektör

L 1.11 Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för utövande av
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger

27 § LL

Miljöinspektör

L 1.12 Besluta
L
att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det
överklagas. Gäller dock inte beslut om sanktionsavgift.
L 1.13 Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om det behövs av livsmedelshygieniska skäl

33 § LL

Miljöinspektör
Miljöinspektör

L 1.14 Besluta om återkallande eller tillfälligt upphävande av godkännande
av livsmedelsanläggning

24 § LF

L 16

8 § LF

Miljöinspektör

FÖRORDNINGEN (2006:1166) OM AVGIFTER FÖR OFFENTLIG KONTROLL AV LIVSMEDEL OCH
VISSA JORDBRUKSPRODUKTER, FAOKL

L 1.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag
samt om årlig kontrollavgift

3-6 §§ FAOKL
Art. 27 EG
882/2004
Taxa livs.

Miljöinspektör

L 1.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften

10 § FAOKL
Taxa livs.

Miljöinspektör

L 1.3 Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket

11 § FAOKL
Art. 28 EG
882/2004,
Taxa livs.
13-14 §§
FAOKL
Art. 27 EG
882/2004
Taxa livs.

Miljöinspektör

L 1.5 Besluta om avgift för kontrollmyndighetens bemanning vid slakte18 § FAOKL
rier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar
Taxa livs.
L 17 LAG (2006:805) OM FODER OCH ANIMALISKA BIPRODUKTER, LFAB
Vite som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för kommunstyrelsen.

Miljöinspektör

L 1.4 Besluta om avgift för godkännande och registrering

Miljöinspektör
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L 1.1 Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs
för efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt de
beslut som meddelats med stöd EG-bestämmelserna
L 1.2 Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite upp till
15000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende

23 § LFAB
12 § FFAB

Miljöinspektör

24 § LFAB
Viteslagen

Miljöinspektör

L 1.3 Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) vite över
15000 kr men högst 25000 kr för respektive adressat i varje enskilt
ärende

24 § LFAB
Viteslagen

Samhällsbyggnadschef

L 1.4 Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) vite över
25000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende

24 § LFAB
Viteslagen

L 1.5 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om
högst 5000 kr per överträdelse eller om 5000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

24 § LFAB
Viteslagen

Samhällsbyggnadsutskottet
Miljöinspektör

L 1.6 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite över
5000 kr men högst 10000 kr per överträdelse eller 5000 kr men
högst 10000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

24 § LFAB
Viteslagen

Samhällsbyggnadschef

L 1.7 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite över
10000 kr per överträdelse eller 10000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

24 § LFAB
Viteslagen

Samhällsbyggnadsutskottet

L 1.8 Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om varans
värde kan antas understiga 10000 kronor

25 § LFAB

Miljöinspektör

L 1.9 Besluta om att begära hjälp av polismyndigheten för utövande av
kontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar för sådan begäran föreligger

27 § LFAB

Miljöinspektör

L 1.10 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det
33 § LFAB
Miljöinöverklagas. Gäller dock inte sanktionsavgift
spektör
L 18 FÖRORDNING (2006:1165) OM AVGIFTER FÖR OFFENTLIG KONTROLL AV FODER OCH ANIMALISKA BIPRODUKTER
L 1.1 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare
och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter samt
beslut om årlig kontrollavgift

3-6 §§ FAOKF
Art. 27 EG
882/2004
Taxa livs.

Miljöinspektör

L 1.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften

11 § FAOKF
Taxa livs.
12 § FAOKF
Art. 28 EG
882/2004
Taxa livs.

Miljöinspektör
Miljöinspektör

L 1.3 Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket

L 19

KONTROLLFÖRORDNINGEN (EG) 882/2004 OM OFFENTLIG KONTROLL

L 1.4 Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanläggning

L 1.5 Besluta i ärende om godkännande av livsmedelsanläggning

Art. 31.1 a och
b EG
882/2004,
Art 4, EG
853/2004,
23 § LF,
11-11a §§
LIVSFS
2009:5
Art. 31.2 c EG
882/2004
Art. 4 EG
853/2004
23 § LF,

Miljöinspektör

Miljöinspektör
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8 § LIVSFS
2009:5 (?)
L 1.6 Beslut om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning samt om
förlängning av sådant godkännande

Art. 31.2 d
EG-882/2004
23 § LF

Miljöinspektör

L 1.7 Besluta om att omhänderta en sändning av livsmedel till dess kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll vid misstanke
om bristande efterlevnad m.m.

Art. 18 EG
882/2004

Miljöinspektör

L 1.8 Beslut om omhändertagande av livsmedel från tredjeländer som
inte överensstämmer med bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen samt beslut om att;
a) Förordna att 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
b) Beträffande livsmedel som redan släppts ut på marknaden, förordna om att livsmedlet återkallas eller dras tillbaka från marknaden innan någon av de åtgärder som anges i punkt a) vidtas
L 1.9 Besluta om att omhänderta sändning av livsmedel i avvaktan på
destruktion eller vidta andra lämpliga åtgärder som är nödvändiga
för att skydda människors och djurs hälsa
Beträffande livsmedel 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 det återkallas och omhändertas och att det därefter antingen destrueras eller
återsänds i enlighet med art. 21

Art. 19.1 EG
882/2004

Miljöinspektör

Art. 19.2 EG
882/2004

Miljöinspektör

L 1.10 Besluta om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att livsmedel är säkra eller att livsmedelslagstiftningen följs

Art. 54.2 a EG
882/2004

Miljöinspektör

L 1.11 Besluta om att begränsa eller förbjuda utsläppande av livsmedel på
marknaden och import och export av livsmedel

Art. 54.2 b EG
882/2004

Miljöinspektör

L 1.12 Besluta att beordra att livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras
L 1.13 Besluta om tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål än
de som de ursprungligen var avsedda för

Art. 54.2 c EG
882/2004
Art. 54.2 d EG
882/2004

Miljöinspektör
Miljöinspektör

L 1.14 Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av
det berörda företaget under en lämplig tidsperiod

Art. 54.2 e EG
882/2004

Miljöinspektör

L 1.15 Besluta om att tillfälligt återkalla en livsmedelsanläggnings godkännande

Art. 54.2 f EG
882/2004

Miljöinspektör

L 1.16 Besluta om permanent upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning när verksamheten upphört

Miljöinspektör

L 1.17 Besluta om åtgärder som avses i art. 19 för sändningar från tredje
länder

Art. 31 EG
882/2004
Art. 4 EG
853/2004
Art. 54.2 g EG
882/2004

L 1.18 Besluta om andra åtgärder som den behöriga myndigheten anser
vara motiverade

Art. 54.2 h EG
882/2004

Miljöinspektör

L 20

Miljöinspektör

LIVSMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER OM DRICKSVATTEN (LIVSFS 2017:2) Har ändrats kolla
gärna denna.

L 1.1 Besluta att verksamhetsutövare ska undersöka, utreda, ge råd och
vidta de åtgärder som krävs om gränsvärden enligt bilaga 2 eller
parametervärden överskrids eller om dricksvattnet utgör en hälsorisk.
L 1.2 Besluta om fastställande av faroanalysen enligt 2 c § samt undersökningsprogrammet och dess parametrar, provtagningspunkter
och frekvensen av normal respektive utvidgad undersökning.

1 § SLVFS
2001:30, omtryck LIVSFS
2017:3
11 § SLVFS
2001:30, omtryck LIVSFS
2017:3

Miljöinspektör

Miljöinspektör
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STRÅLSKYDDSLAG (2018:396) Ny lag kolla gärna denna.

R 1.1 Besluta att begära upplysningar eller handlingar som behövs för
sådan tillsyn enligt strålskyddslagen som nämnden ansvarar för

8 kap. 4 § SSL

Miljöinspektör

R 1.2 Besluta om de förelägganden som behövs

8 kap. 6 § SSL

Miljöinspektör

R 1.3 Beslut att förena föreläggande med (fast) vite upp till 15000 kr för
respektive adressat i varje enskilt ärende
R 1.4 Besluta att förena föreläggande med (fast) vite över 15000 kr men
högst 25000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende

8 kap. 7 § SSL
Viteslagen
8 kap. 7 § SSL
Viteslagen

Miljöinspektör
Samhällsbyggnadschef

R 1.5 Besluta att förena föreläggande med (fast) vite över 25000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende

8 kap. 7 § SSL
Viteslagen

Samhällsbyggnadsutskottet

R 1.6 Besluta att förena föreläggande med löpande vite om högst 5000 kr
per överträdelse eller med 5000 kr per månad som föreläggandet
eller förbudet inte åtlyds

8 kap. 7 § SSL
Viteslagen

Miljöinspektör

R 1.7 Besluta att förena föreläggande med löpande vite över 5000 kr men
högst 10000 kr per överträdelse eller 5000 kr men högst 10000 kr
per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

8 kap. 7 § SSL
Viteslagen

Samhällsbyggnadschef

R 1.8 Besluta att förena föreläggande med löpande vite över 10000 kr
per överträdelse eller 10000 kr per månad som föreläggandet eller
förbudet inte åtlyds

8 kap. 7 § SSL
Viteslagen

Samhällsbyggnadsutskottet

R 1.9 Besluta omhänderta radioaktivt material eller tekniska anordningar.

8 kap. 8 § SSL

Miljöinspektör

R 1.10 Besluta försegla fastigheter, byggnader, utrymmen och andra anläggningar

8 kap. 9 § SSL

Miljöinspektör

R 1.11 Besluta om rättelse på den felandes bekostnad

8 kap. 10 § SSL

Samhällsbyggnadsutskottet

R 1.12 Begära polishandräckning som behövs för tillsyn enligt strålskyddslagen

8 kap. 12 § SSL

Miljöinspektör

R 1.13 Besluta begära ersättning för provtagning och undersökning av
prov.

8 kap. 13 § SSL
Samhälls19 § SSMFS 2012:5byggnadschef

R 1.14 Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt strålskyddslagstiftningen

T 22

8 kap. 14 §
SSF, (ssf ny)
Kommunens
taxa (finns sådan?)

Miljöinspektör

TOBAKSLAGEN (1993:581), TL

T 1.1 Besluta om avgift för tillsyn av försäljning av tobak.

19 b § TL
Taxa A/T

Miljöinspektör

T 1.2 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn
enligt tobakslagen

Taxa A/T

Miljöinspektör

T 1.3 Besluta om förelägganden eller förbud enligt Tobakslagen

20 § TL

Miljöinspektör

T 1.4 Beslut att förena föreläggande och förbud enligt med (fast) vite upp
till 15000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende

20 § TL
Viteslagen

Miljöinspektör

T 1.5 Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) vite över
15000 kr men högst 25000 kr för respektive adressat i varje enskilt
ärende

20 § TL
Viteslagen

Samhällsbyggnadschef
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T 1.6 Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) vite över
25000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende

20 § TL
Viteslagen

Samhällsbyggnadsutskottet

T 1.7 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite om
högst 5000 kr per överträdelse eller med 5000 kr per månad som
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

20 § TL
Viteslagen

Miljöinspektör

T 1.8 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite över
5000 kr men högst 10000 kr per överträdelse eller över 5000 men
högst 10000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

20 § TL
Viteslagen

Samhällsbyggnadschef

T 1.9 Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite över
10000 kr per överträdelse eller över 10000 kr per månad som föreläggandet eller förbudet inte åtlyds

20 § TL
Viteslagen

Samhällsbyggnadsutskottet

T 1.10 Besluta att meddela varning

20 a § TL

Miljöinspektör

T 1.11 Besluta om försäljningsförbud

20 a § TL

Samhällsbyggnadsutskottet

T 1.12 Besluta om omhändertagande eller återlämnande av tobaksvara

21 § TL

Miljöinspektör

T 1.13 Besluta om förstörande av tobaksvara

21 § TL

Samhällsbyggnadsutskottet

T 1.14 Besluta begära upplysningar, handlingar, varuprover och liknande
som behövs för tillsyn.

22 § TL

Miljöinspektör

T 1.15 Besluta begära hjälp från polisen för att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, eller vid omhändertagande av tobaksvara.

23 b § TL

Miljöinspektör

A 1.1 Beslut i ärende om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten eller slutet sällskap

8 kap 2 § AL

A 1.2 Beslut i ärende om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

8 kap 2 § AL

Samhällsbyggnadsutskottet
Samhällsbyggnadsutskottet

A 1.3 Beslut i ärende om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

8 kap 2 § AL

Miljöinspektör

A 1.4 Beslut om serveringstillstånd vid ansökan från konkursbo.

8 kap 2 §,
9 kap 12 § AL

Miljöinspektör

A 1.5 Beslut i ärende om utvidgning av serveringstillstånd till att omfatta
uteservering.
A 1.6 Beslut gällande tillfällig ändring av stadigvarande tillstånd avseende
serveringslokal, tid (inom normaltid) eller dryck.

8 kap 2 § AL

Miljöinspektör
Miljöinspektör

A 1.7 Beslut i fråga om att godkänna anmälan om kryddning av spritdryck

8 kap 3 §

Miljöinspektör

A 1.8 Beslut i fråga om att godkänna anmälan om cateringlokal

8 kap 4 §

Miljöinspektör

A 1.9 Beslut i fråga om att anordna provsmakning vid enstaka tillfälle

8 kap 6 §

Miljöinspektör

A 1.10 Beslut i fråga om att anordna provsmakning stadigvarande

8 kap 6-7 §§

A 1.11 Besluta om avgift för tillsyn av försäljning av folköl.

8 kap 10 § AL
Taxa A/T

Samhällsbyggnadsutskottet
Miljöinspektör

A 23

ALKOHOLLAGEN (2010:1622), AL

8 kap 2, 14,
19 §§ AL
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A 1.12 Beslut gällande anmälan om betydande förändring i ägarförhållanden

8 kap 12 §,
9 kap 11 § AL

Samhällsbyggnadsutskottet

A 1.13 Beslut gällande anmälan om att verksamheten läggs ner, att avbrott sker eller att verksamheten förändras i något annat avseende
av betydelse

8 kap 12 §,
9 kap 11 § AL

Miljöinspektör

A 1.14 Beslut gällande permanent ändring av stadigvarande tillstånd avseende serveringslokal, tid eller dryck.

8 kap 19 § AL

Samhällsbyggnadsutskottet

A 1.15 Beslut gällande ändring av tid, ej inom normaltid

8 kap 19 § AL

A 1.16 Beslut om att meddela tillståndsinnehavare erinran

9 kap 17§ AL

Samhällsbyggnadsutskottet
Miljöinspektör

A 1.17 Beslut om att meddela tillståndsinnehavare varning.

9 kap 17§ AL

Samhällsbyggnadsutskottet

A 1.18 Beslut om återkallelse av tillfälligt serveringstillstånd

9 kap 18 § AL

A 1.19 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på tillståndshavarens
begäran

9 kap 18 § 1p
AL

Samhällsbyggnadsutskottet ordförande
Miljöinspektör

A 1.20 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på grund av att det ej
längre utnyttjas eller på grund av brott eller vad som i övrigt gäller
för tillståndet.

9 kap 18 § 2-3
p AL

Samhällsbyggnadsutskottet

A 1.21 Beslut att meddela den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl förbud mot vidare försäljning.

9 kap 19 § AL

Samhällsbyggnadsutskottet

A 1.22 Beslut om att meddela den som bedriver detaljhandel med folköl
varning.
A 1.23 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn
enligt alkohollagen.

9 kap 19 § AL

Miljöinspektör
Miljöinspektör

A 1.24 Beslut gällande undantag från skyldighet att genomgå kunskapsprov

10 § FoHMFS
2014:7

R 24

Taxa A/T

Miljöinspektör

LAG OM HANDEL MED VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL, SML ligger under SBU enl. reglemente

R 1.1 Ta ut avgift för kontroll

§ 23 Kommunens taxa
(finns sådan?)

?

S 1.1 Lämna upplysningar till smittskyddsläkaren om denne i ett enskilt
fall begär det och behöver det för att kunna fullgöra sina uppgifter
enligt smittskyddslagen.

6 kap. 12 §
SML

Miljöinspektör Verkställighet, behöver ej delegeras?

S 1.2 Anmälan till smittskyddsläkare att den smittade inte följer meddelade förhållningsregler

6 kap. 12 §
SML
Ligger detta
under SBU?

S 25

SMITTSKYDDSLAG (2004:168)

S 1.3 Besluta om fastställande av tillsynsplaner inom områdena miljöbalken, livsmedel, tobak och alkohol.

Allmänna utskottet Bör
inte delegeras

S 1.4 Besluta godkänna uppföljningar av tillsynsplaner inom områdena
miljöbalken, livsmedel, tobak och alkohol.

Allmänna Utskottet Bör
inte delegeras
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S 1.5 Besluta om fastställande av åtgärdsplaner, policys, rutiner och riktlinjer inom Shbk/Miljö´s arbetsområde.

DELEGAT
Allmänna Utskottet Bör
inte delegeras

F 26

LAG (1997:736) OM FÄRDTJÄNST SAMT LAG (1997:735) OM RIKSFÄRDTJÄNST
7 § färdtjänst,
F 1.1 Beslut om färdtjänst, riksfärdtjänst
5 § riksfärdtjänst

Administratör/Handläggare Samhällsbyggnadskontoret

F 1.2 Beslut om ledsagare

8 § färdtjänst,
6 § riksfärdtjänst

Administratör/Handläggare Samhällsbyggnadskontoret

F 1.3 Beslut om färdsätt

7 § riksfärdtjänst

Administratör/Handläggare Samhällsbyggnadskontoret

F 1.4 Återkallelse av tillstånd

12 § färdtjänst,
9 § riksfärdtjänst

Administratör/Handläggare
Samhällsbyggnadskontoret

S 1.1 Beslut om skolskjuts i hemkommunen (grundskola)

SL 10 kap 32
§

Administratör/Handläggare Samhällsbyggnadskontoret

S 1.2 Beslut om skolskjuts i annan kommun än hemkommunen (grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola)

SL 10 kap 33
§
SL 11 kap 31
§
SL 18 kap 30
§

Administratör/Handläggare Samhällsbyggnadskontoret

SL 10 kap 40
§

Administratör/Handläggare Samhällsbyggnadskontoret

S 27

SKOLSKJUTSAR SKOLLAGEN 2010:800, SL

Beslut om skolskjuts för grundsärskola och
gymnasiesärskola bör detta delegeras till
Utredningsekreterare på BOU.
S 1.3 Beslut om skolskjuts till fristående grundskola inom hemkommunen
(grundskola)

F 28

LAG OM FLYTTNING AV FORDON (SFS 1982:129), LFF SAMT FÖRORDNING OM FLYTTNING AV
FORDON I VISSA FALL (SFS 1982:198), FFF

F 1.1 Besluta om när ett fordon får flyttas

FFF 2§

Miljöinspektör

F 1.2 Besluta om flyttning av fordon efter 7 dygn

LFF 3 §

Miljöinspektör

F 1.3 Besluta om skrotning av fordonsvrak

LFF 5 §

F 1.4 Besluta om ersättning för kostnader för flyttning av fordon och övriga åtgärder

LFF 7 §

Miljöinspektör
Miljöinspektör

O 29

Jaktförordningen (1987:905), JaktF

O 1.1 Besluta om jakt för att förebygga skador av vilt
J 30

26 § JaktF

Miljöinspektör

JORDABALK (1970:994), JB ligger under SBU enl. reglemente. Ska något delegeras här? Tex nedan?
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J 1.1 Beslut i ärenden rörande inteckningar i fastigheter enligt jordabalken.

22 kap. JB

J 1.2 Beslut i ärenden rörande inskrivning i fastighetsregistret enligt jordabalken.

23 kap. JB

V 31

DELEGAT

VA-LAGEN ligger under SBU enl. reglemente. Ska något delegeras här?

1.3 XXX
G 22

LAGEN (1998:814) MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING, LGS OCH FÖRORDNINGEN (1998:929) OM GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING, FGS
Ansvarar SBU för denna? Ska i så fall något delegeras, tex nedan?

G 1.1 Beslut om tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område som är av betydelse för friluftslivet

5 § LGS

G 1.2 Beslut om tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller
därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller liknande
ändamål utomhus

6 § LGS
7 § LGS

G 1.3 Avge yttrande till länsstyrelsen

4 § första
stycket FGS

G 1.4 Beslut om medgivande att ha affisch eller annan tillfällig anordning
utomhus för reklam, propaganda eller liknande ändamål uppsatta
mer än fyra veckor

9 § LGS
6 § första
stycket FGS

G 1.5 Beslut om förelägganden och förbud i ärenden om tillsyn enligt
LGS som ankommer på nämnden, sådant beslut får förenas med
vite om maximalt X skr

12 § LGS

G 1.6 Besluta om avgifter med anledning av prövning av fråga om tillstånd eller medgivande i enskilda ärenden med tillämpning av kommunens taxeföreskrifter

13 § LGS
1 § andra
stycket förordningen
(1998:903) om
avgifter för
prövning enligt
lagen med
särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och
skyltning samt
kommunens
taxa
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13 KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONER INOM BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTETS VERKSAMHETSOMRÅDE
A 23

Allmänt
GENERELLA DELEGATIONER ENL. KOMMUNALLAGEN (2017:725), KL, FÖRVALTNINGSLAGEN
(2017:900), FL SAMT OFFENTLIGHETS- OCH SEKTRETESSLAG (2009:400), OSL, MM

A 1.1. Beslut att förelägga den enskilde att avhjälpa en brist i en framställning, om bristen medför att framställningen inte kan läggas till
grund för en prövning i sak

20 § 1 st FL

Skolchef

A 1.2. Beslut att avvisa en framställning som är så ofullständig eller oklar
att den inte kan tas upp till prövning

20 § 2 st FL

Skolchef

A 1.3. Beslut att avskriva ett ärende från vidare handläggning om en ansökan/framställning har återkallats eller frågan förfallit av annan
anledning

Skolchef

A 1.4. Beslut att U
avslå en framställning om att avgöra ett ärende

12 § 1 st FL

Skolchef

A 1.5. Beslut om rättelse/ändring av beslut som delegaten fattat enligt de
förutsättningar som anges i 36–39 §§ FL

36–39 §§ FL

Skolchef

A 1.6. Beslut att avvisa överklagande av beslut som kommit in för sent
enligt vad som anges i 45 § första stycket andra meningen FL
A 1.7. Beslut omUavslag på begäran om utlämnande av allmän handling
till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande till enskild

45 § 1 st andra
Skolchef
meningen FL
OSL kap 6, 2 och Skolchef
3 §§

A 1.8. I kommunstyrelsens ställe avge yttrande i ärenden där remisstiden
ej medger att ärendet hinner behandlas i styrelsen

Utskottet

A 1.9. Yttrande till tillsynsmyndighet i ärenden där remisstiden ej medger
att ärendet hinner behandlas i styrelsen eller utskott

Skolchef

A

Skolchef

Beslut om anställning av rektor tycker att detta faller in under all2 kap 11 § SL
männa delegationer inom personalområdet Instämmer i gulmarkering.
Besluta att en person som saknar lärarlegitimation och behörighet
2 kap. 19 § SL
ska användas för att bedriva undervisning under längre tid än sex
månader tycker att detta faller in under allmänna delegationer
inom personalområdet
Instämmer i gulmarkering.

A

Rektor

A

Beslut om anställning av lärare och förskollärare tycker att detta
2 kap 20-22 §§
Rektor
faller in under allmänna delegationer inom personalområdet Instämmer
SLi gulmarkering.

U 32

Klagomålshantering och kränkande behandling

U 1.1. Beslut om åtgärder när det finns brister i verksamheten (enhetsnivå)
Rutiner finns.

4 kap 7 § SL

Rektor Finns
rutiner?

U 1.2. Beslut om skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot
utbildningen

4 kap 8 § SL

Skolchef
Tveksam att
detta bör delegeras

Instämmer i gulmarkering.
U 1.3. Beslut om åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och
elever utsätts för kränkande behandling (enhetsnivå)

6 kap 7, 8 §§ SL

Rektor

U 1.4. Beslut om plan över de åtgärder som behövs för att förebygga och
förhindra kränkande behandling av barn och elever (enhetsnivå)

6 kap 8 § SL

Rektor

U 1.5. Beslut om åtgärder mot kränkande behandling (enhetsnivå)

6 kap 10 § SL

Rektor

U 1.6. Beslut om åtgärder mot kränkande behandling där barn/elev känner sig kränkt av rektor

6 kap 10 § SL

Skolchef

Tillsyn
Bör uppdraget att utföra tillsyn delegeras 1.1.Beslut om att ingripa (föreläggande, anmärkning) eller avstå från
ingripande vid tillsyn (förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg)
ska detta delegeras?

U 33
U

U 1.2. Vitesföreläggande vid tillsyn ska detta delegeras?
U 34

se 26 kap 4§. Förskolechef/Rektor
26 kap 8, 10,11,
12 §§ SL

?Utskott

26 kap 27 § SL

Utskott

Skolplikt och motsvarande rätt till utbildning
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1.1.Beslut om mottagande av elev i särskola (vid vårdnadshavarnas
samtycke eller ej)

DELEGAT
7 kap 5 §, SL

Skolchef

U 1.2. Beslut om mottagande i grundskola i stället för grundsärskola

7 kap 5b § SL

Skolchef

U 1.3. Beslut om mottagande på försök i annan skolform (grundskola,
grundsärskola, specialskola)

7 kap 8 § SL

Skolchef

U 1.4. Beslut om att elev ska få sin utbildning i annan skolform än vad
7 kap 9 § SL
eleven tillhör (s.k. integrerad elev särskola ↔ grundskola)
U 1.5. Beslut om uppskjuten skolplikt efter begäran från vårdnadshavare
7 kap 10 § SL
(grundskola) Bör delegeras till rektor som har kunskap ingående info.

Skolchef

U 1.6. Beslut om tidigare skolstart om vårdnadshavare begär det (ska
detta delegeras?) Behöver ej ingå då det framgår av lag

Rektor

7 kap. 11a § 2 p

Rektor
Skolchef?

SL beslutar.
att rektor

U 1.7. Beslut om skolpliktens förlängning (senare upphörande)

7 kap 13 § SL

Rektor

U 1.8. Beslut om skolpliktens tidigare upphörande

7 kap 14 § SL

Rektor

U 1.9. Beslut om elevs rätt att fullfölja utbildning efter skolplikten upphört

7 kap 15, 16 §§
SL

Skolchef

8 kap 3-7, 14 §
SL
14 kap 3-8 § SL
25 kap 2 § SL

Rektor

U 35
U

Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg

1.1.Beslut om att anvisa plats (förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg) och eventuell förtur i förskola

U 1.2. Beslut om överenskommelse med annan kommun om att denna i
sin förskola ska ta emot barn om det finns särskilda skäl
U 1.3. Beslut i fråga om yttrande till annan kommun som överväger att ta
emot ett barn från Robertsfors i den kommunens förskola Nytt förslag!
1.4. Beslut om att i förskolan ta emot barn från annan kommun

8 kap 12 § SL

Rektor
Bör
vara
Skolchef på
8 kap 13, 1 st. SL Skolchef ?
både 1.2, 1.3
och 1.4
8 kap 13 SL

Rektor

U 1.5. Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift (avvikelse från
taxa) för plats i förskola och fritidshem

8 kap 16 § SL

Skolchef

U 1.6. Beslut om interkommunal ersättning (förskola, fritidshem)

8 kap 17 § SL
14 kap 14 § SL

Rektor ? vilken?

Interkommunal prislista fastställs av kommunstyrelsen,
(alt. ersättningens
storlek
(Finns
interkommunal
prislista?) föratt
barn
sedan
gäller denna
mot
annan
kommun respektive
den
från den egna kommunen som mottagits i verksamhet (förskola,
andra
kommunens
prislista
gäller.
gäller
även
för
fritidshem)
i annan kommun.)
Gäller
inte Detta
detta även
andra
verkbidragsbelopp
till
enskild
huvudman
1.7.
samheter?

U 1.7. Besluta
lämna
bidraghuvudman
till enskild huvudman
som beslut
bedriver-verk25 kap,
11, 13, även
Skolchef
Då att
varje
enskild
ska få eget
måste detta
delegeras
om IKEsamhet som avses i 25 kap 2-5 §§ SL samt beslut om återkallelse
Finns princi15, 16 § SL
prislista
finns
så
länge
beslutet
är
enligt
prislista
bör
delegat
vara
Utredningssekr.
av sådant bidrag
per?
U 36
U

Förskoleklass

1.1.Beslut om överenskommelse med annan kommun om att denna i
sin förskoleklass ska ta emot barn om det finns särskilda skäl
1.2. Beslut i fråga om att avge yttrande till kommun som överväger att
ta emot ett barn från Robertsfors i den kommunens förskoleklass
Nytt förslag!

U 1.3. Beslut om att i förskoleklass ta emot barn från annan kommun

9 kap 12 § SL
9 kap 13 § 1 st.
SL
9 kap 13 § SL

Rektor
Bör
vara
Skolchef på
Skolchef ?
både 1.1,
1.2, 1.3 och
1.4.
Rektor, Skolchef?

U 1.4. Beslut att frångå vårdnadshavares önskemål vid placering vid sko9 kap 15 § SL
Rektor
lenhet (förskoleklass)
Skolchef?
9 kap 16 § SL
Rektor ? vilU 1.5. Beslut om interkommunal ersättning (Finns interkommunal prisInterkommunal10
prislista
fastställs
av KS som
lista?) för barn från den egna kommunen som mottagits i verkkap 34 § SL
ken?
gäller
denna
mot
annan
kommun
respektive
samhet (förskoleklass, grundskola, grundsärskola) i annan kom11 kap 33 § SL
mun. (gäller detta inga andra verksamheter)?
att den andra kommunens prislista gäller.
U 1.6. Beslut att betala eller inte betala tilläggsbelopp för en elev i försko9 kap 21 § SL
Skolchef
leklass (gäller detta inga andra verksamheter?) med omfattande
Gäller samtliga verksamheter/skolformer
behov av särskilt stöd
U 1.7. Skolskjuts?

Fskklass obligatorisk - bör ligga på
skolskjutshandläggare/Samhällsbyggnads

9 kap 15b, 15 c § ?

54

NR

ÄRENDE

U 37
U

LAGRUM

DELEGAT

Grundskola

1.1.Beslut om överenskommelse med annan kommun om mottagande av elev i annan kommuns grundskola vid särskilda skäl ska
detta delegeras?

10 kap. 24 § 3 st
SL

Skolchef

1.2.Beslut i fråga om att avge yttrande till kommun som överväger att
ta emot en elev från Robertsfors i den kommunens grundskola
Nytt förslag!

10 kap 25 §

Skolchef ?

10 kap 25, 27 §§
SL

Rektor
Skolchef

U 1.4. Beslut om åtgärder för elev som inte kan bo hemma till följd av
skolgången

10 kap 29 § SL

Rektor

U 1.5. Beslut att frångå vårdnadshavares önskemål vid placering vid skolenhet (grundskola)

10 kap 30 § SL

Rektor
Skolchef

U 1.6. Beslut om läsårstider

3 kap 2, 3 §§
SkolF
9 kap 4 § SkolF

Utskott

9 kap 5 § SkolF

Rektor

U 1.3. Beslut om att ta emot elev från annan kommun i grundskolan

U 1.7. Beslut om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden

U 1.8. Beslut om vilka språk som ska erbjudas som språkval i grundskolan
U 38

Skolchef?

Skolchef?

Skolchef (efter
förslag från rektor)

Grundsärskola

U

1.1.Beslut om en elev som tas emot huvudsakligen ska läsa ämnen
eller ämnesområden

11 kap 8 § SL

Rektor
Skolchef

U

1.2.Beslut i fråga om att avge yttrande till kommun som överväger att
ta emot en elev från Robertsfors i den kommunens grundsärskola
Nytt förslag!

11 kap 25 § SL

Skolchef ?
Skolchef

U 1.3. Beslut om att ta emot elev från annan kommun

11 kap 25, 26 §
SL

Rektor
Skolchef
Skolchef?

U 1.4. Beslut att U
frångå vårdnadshavares önskemål vid placering vid skolenhet

11 kap 29 § SL

Rektor
Skolchef
Skolchef?

U 1.5. Beslut om skolskjuts i hemkommunen

SL 11 kap 31
§

VerksamUtredningssekr
hetssekr

U 1.6. Beslut om skolskjuts i annan kommun än hemkommunen

SL 11 kap 32
§

VerksamUtredningssekr
hetssekr

U 1.7. Beslut om läsårstider

3 kap 2, 3 §§
SkolF

Utskott

U 1.8. Beslut om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden

10 kap 3 § SkolF

Skolchef (efter förslag
från rektor)

5 kap. 17, 19 §
SL

Skolchef
(rektor beslutar om omedelbar avstängning)

U 1.2. Beslut om förlängning av avstängning av elev

5 kap. 18 § SL

U 1.3. Beslut om att anta eller inte anta elev till utbildning

15 kap. 12 § SL

Utskottet
Vem sköter
Rektor
detta? Rek
från Skl finns

U 1.4. Beslut omUatt informera hemkommunen om att elev är frånvarande i betydande utsträckning

15 kap. 15 § SL

Rektor

U 1.5. Beslut om att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel
samt enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för
eleverna visst gäller detta även tex förskoleklass?Se längst ner -

15 kap. 17, 18 §§ Rektor
SL

U 39
U

Gymnasieskola

1.1.Beslut om avstängning av elev

kommentar
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U 1.6. Beslut om ekonomiskt stöd till elever som behöver inackordering
på grund av skolgången

DELEGAT
15 kap. 32 § SL

Riktlinjer
finns.

Utredningssekreterare
Finns riktlinjer?

U 1.7. Beslut om att utbildningen på ett nationellt program ska fördelas
på längre tid än tre läsår

16 kap. 15 § SL

Rektor

U 1.8. Beslut om behörighet och mottagande

16 kap. 36 § SL

Rektor

U 1.9. Beslut om mottagande i första hand

16 kap. 43, 44 §
SL

Rektor

U 1.10.Beslut om mottagande i andra hand

16 kap. 47 § SL

Rektor

1.11.Beslut i fråga om attVi
avge
till annan
kommunprogram,
där en elevvilket innebär
16 kap. 48
SL
Skolchef
? går
haryttrande
inga egna
nationella
att§ samtliga
elever
från Robertsfors har ansökt om plats vid nationellt program Nytt
gymnasieskola i annan kommun alternativt friskola. Samverkansavtal resp
förslag!

gemensam antagningsmyndighet
U 1.12.Beslut att förlänga preparandutbildning
till två år

finns.

17 kap. 5 § SL

Rektor

U 1.13.Beslut om minskad omfattning på utbildningen på introduktionsprogram om elev så begär

17 kap. 6 § SL

Rektor

U 1.14.Beslut om plan för utbildningarna på introduktionsprogram
U 1.15.Beslut om mottagande till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ

17 kap 7 § SL
17 kap 11 § SL
6 kap 1 § Gyf

Rektor
Rektor
Skolchef?

U 1.16.Beslut om behörighet och mottagande till programinriktat individuellt val eller till yrkesintroduktion för en grupp elever

17 kap 14, 19 §
Rektor
Vi har ej denna
SL

U 1.17.Beslut om läsårets startdag i augusti och läsårets avslut i juni
samt beslut om andra läsårstider om utbildningsinslag förutsätter
detta

3 kap 2 § Gyf

Utskott

U 1.18.Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning

4 kap 6 § Gyf

Rektor

U 1.19.Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val

4 kap 7 § Gyf

Rektor

U 1.20.Beslut om att det arbetsplatsförlagda lärandet ska bytas ut mot
motsvarande utbildning förlagd till skolan

4 kap 13 § Gyf

Rektor

U 1.21.Beslut om undervisningstid

4 kap 22 § Gyf

Rektor

U 1.22.Beslut om innehållet i yrkesintroduktion samt att skolförlägga hela
utbildningen
U 1.23.Beslut (bedömning) av elevens språkkunskaper inför mottagandet
till språkintroduktion, samt fortlöpande bedömning av elevens kunskapsutveckling

6 kap 5 § Gyf

Rektor

6 kap 7 § Gyf

Rektor

U 1.24.Beslut om antalet platser som ska avsättas för sökanden
7 kapgy-utb
3 § Gyfär
Då enligt
vi inte har egen
den så kallade fria kvoten
i R-fors kommun
U 1.25.Beslut om preliminär antagning i början av vårterminen närmast
före utbildningen start samt beslut om slutlig antagning

skolform.

Rektor
detta
ej aktuellt
Skolchef?

Antagningskansliet i Vindeln
Vi har inga egna nationella program, vilket innebär att samtliga elever går gymnasieskola
Vem sköter i
detta? Rek
annan kommun alternativt friskola. Samverkansavtal resp gemensam antagningsmyndighet
från Skl finns
finns.

U 1.26.Beslut om att anta en sökande vid senare tidpunkt än vid början
av utbildningen, och då eventuellt besluta om att genomgå ett inträdesprov

7 kap 7 § Gyf

8 §har
GyfegenVem
sköter
Då7vikap
inte
gy-utb
är
detta? Rek
detta ej aktuellt i R-fors
kommun
från Skl finns

U 1.27.Beslut om att en elev ska få byta studieväg

7 kap 9 § Gyf

Rektor

U 1.28.Beslut om återantagning

7 kap 10 § Gyf

Rektor

U 1.29.Beslut om att undervisningen på ett nationellt program för en
i
Vi elev
köper
gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år
U 40

Gymnasiesärskola

1.30.Beslut om avstängning av elev

kapannan
7 § Gyfkommun/huvudman
Rektor
utb9av
Skolchef?
de beslutar, vi lämnar yttrande.
5 kap. 17, 19 §
SL

Skolchef
(rektor beslutar om omedelbar avstängning)
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1.31.Beslut om förlängning av avstängning av elev

DELEGAT
5 kap. 18 § SL

Utskottet

U 1.32.Beslut om en sökande tillhör eller inte tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan

18 kap 5-7 §§ SL Skolchef

U 1.33.Beslut om antagning till de olika utbildningar (gymnasiesärskola)
som anordnas av huvudmannen

18 kap 12 § SL

Vem
sköter
Rektor
detta? Rek
från Skl finns

U 1.34.Beslut om enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad
för eleverna (gymnasiesärskola)

18 kap 18 § SL

Rektor

U 1.35.Beslut om skolskjuts för elev i gymnasiesärskola

18 kap 30,
31 §§ SL

Rektor för
Utredningssekr

U 1.36.Beslut om ekonomiskt stöd till elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången
U 1.37.Beslut i fråga om att avge yttrande till annan kommun där en elev
från Robertsfors har ansökt om plats vid gymnasiesärskola Nytt
förslag!

18 kap 32 § 1 st.
SL

Rektor särUtredningssekr
gymn Finns
riktlinjer?

19 kap. 41 § SL

Skolchef
?
Skolchef

U 1.38.Beslut om mottagande i gymnasiesärskola samt beslut om sökande till ett individuellt program har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program

19 kap 29 § SL

Rektor
Rektor
Skolchef?

3 kap 2 § Gyf

Utskott

4 kap 22 § Gyf

Rektor

5 kap. 17, 19 §
SL

Skolchef
(rektor beslutar om omedelbar avstängning)

U 1.2. Beslut om förlängning av avstängning av elev (frivilliga skolformer)

5 kap. 18 § SL

Utskottet

U 1.3. Beslut om böcker och andra lärverktyg ska anskaffas av eleverna
själva eller om de ska erbjudas mot avgift som högst motsvarar
kommunens anskaffningskostnad (frivilliga skolformer)

20 kap 7 § SL
21 kap 6 § SL

Rektor

1.4. Besluta att elever inom utbildning i svenska för invandrare ska
hålla sig med enstaka egna lärverktyg

20 kap. 7 § 3 st

Rektor

U 1.5. Besluta om utbildningen ska upphöra om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller inte gör tillfredställande framsteg, eller om eleven fuskar, stör, utsätter andra i verksamheten för kränkande behandling.

20 kap 9 § st. 2
SL

Rektor

U 1.6. Besluta om att på nytt bereda utbildning för elev som huvudmannen tidigare beslutat att utbildningen ska upphöra för
U 1.7. Beslut om mottagande och antagning av sökande till kommunal
vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå) samt särskild utbildning för vuxna
20 kap 33§

20 kap 9 § st. 3
SL
20 kap 13, 14 §
SL
20 kap.22 § SL
21 kap 7 § SL

1.39.Beslut om läsårets startdag i augusti och läsårets avslut i juni
samt beslut om andra läsårstider om utbildningsinslag förutsätter
detta (gymnasieskola, gymnasiesärskola)
U 1.40.Beslut om undervisningstid
U 41
U

särskolegymnasium

Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, SFI

1.1.Beslut om avstängning av elev (frivilliga skolformer)

21 kap 9§ 2 st SL

SL

1.8. Beslut i fråga om att avge yttrande till annan huvudman där en
elev från Robertsfors har ansökt om plats vid vuxenutbildning
(grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna)
Nytt förslag!
1.9. Besluta om mottagande till utbildningen (SFI) visst ska detta deleU1.9
geras?
U 1.10.Besluta om utbildningen ska upphöra om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller inte gör tillfredställande framsteg, eller om eleven fuskar, stör, utsätter andra i verksamheten för kränkande behandling

20 kap. 14 § SL
20 kap. 21 § SL
21 kap. 7 § 1 st.
SL

Rektor
Vem sköter
Rektor

detta? Rek
från Skl finns
Skolchef
Rektor ?

20 kap
33 § SL
Rektor
utgår
lagrum
tas med
i U 1.7
21 kap 9 § 2 st.
Rektor
SL
U 1.10 tas bort, lagrum

hänvisas till i U 1.5
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U 1.11.Besluta om att på nytt bereda utbildning för elev som huvudmannen tidigare beslutat att utbildningen ska upphöra för (grundläggande och gymnasial nivå)

DELEGAT
21 kap 9 § st 3
SL

Rektor

U 1.12.Beslut om särskild undervisning i hemmet eller annan lämplig
plats för elever som inte vårdas på sjukhus eller en motsvarande
institution

24 kap. 20-22 §§
SL

Rektor

U 1.13.Beslut om annat sätt att fullgöra skolplikten samt återkallande av
beslut

24 kap 23-24 §§
SL

Skolchef

U 42

Särskilda utbildningsformer

1.14.Aktivitetsansvar
Beslut om busskort fattas av KAA-handläggaren

29 kap 9 §

Individuella studieplaner (20 kap SL)
8 § Hemkommunen ansvarar för att det upprättas en individuell studieplan för varje elev.
Planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av
studierna.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om den
individuella studieplanen.
Delegation: Rektor
Kommentar till fråga i U 1.5:
Förskoleklass: 9 kap §9
Grundskola: 10 kap §11
Grundsärskola: 11 kap §14
Trots 8 § (fskklass)/10§ (grundskola)/13§ (grundsärskola) får det förekomma enstaka inslag
som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.
I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i denna
lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på
frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga
huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.
Delegation: Rektor
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14 KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONER INOM SOCIALUTSKOTTETS VERKSAMHETSOMRÅDE
A 24

Allmänt

A 1.1. Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall utövas när
överenskommelse inte kan nås med föräldern eller vårdnadshavaren

14 § 2 st. 1.
LVU

Kommunstyrelsen
(I brådskande
fall KSO)
https://www.jpi
nfonet.se/kunskap/kunskapsbank/namnden
-far-aldrig-delegera-beslutomumgangesbegransning-tillen-socialsekreterare--referat-av-kammarrattsdom/

A 1.2. Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldern eller vårdnadshavaren

14 § 2 st. 2.
LVU

Kommunstyrelsen*

A 1.3. Beslut ifråga om nedläggning av faderskapsutredning

2 kap. 7 § FB

Kommunstyrelsen*

A 1.4. Lämnande av upplysningar, med förslag till beslut, till tingsrätt i
vårdnads-, boende- och umgängesmål

6 kap. 19 § FB

Kommunstyrelsen
(Får delegeras
när det gäller
beslut att utse
utredare i mål
och ärenden
om vårdnad,
boende eller
umgänge)

A 1.5. Lämnande av upplysningar, med förslag till beslut, inför interimistiskt beslut i tingsrätt beträffande vårdnad, boende eller umgänge

6 kap. 20 § FB

Kommunstyrelsen*

S 25

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

S 43

Socialtjänstlagen mm
Socialtjänstlag (2001:453) SoL, Socialförsäkringsbalk (2010:110), SFB mm

S 1.1. Beslut i ärenden om försörjningsstöd
a) < 30 % av basbeloppet
b) < 60 % av basbeloppet
c) > 60 % av basbeloppet (är dessa belopp uteslutande?)
d) med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd
e) med vägrande av eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd

4 kap. 1 § SoL
a) Socialsekreterare
b) IFO-chef
c) Sektorchef
4 kap. 4 § SoL
4 kap. 5 § SoL

d) Socialsekreterare
e) Socialsekreterare

S 1.2. Beslut ifråga om bistånd i form av förmedling av egna medel

4 kap. 1 § SoL

IFO-chef

S 1.3. Beslut i fråga om bistånd åt barn och ungdom i form av tillfällig
vård (placering/omplacering) i familjehem upp till fyra månader

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
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S 1.4. Beslut i fråga om bistånd åt barn och ungdom i form av tillfällig
vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende upp till
fyra månader

4 kap. 1 § SoL

IFO-chef

S 1.5. Beslut i fråga om bistånd åt barn och ungdom i form av vård placering/omplacering i hem för vård eller boende samt familjehem
över fyra månader

4 kap. 1 § SoL

IFO-chef
Får ej delegeras
annat än till utskott?

S 1.6. Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i samband
med placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller
hem för vård eller boende

4 kap. 1 § SoL

a) enligt kommunens riktlinjer upp till 30% av basbelopp
b) utöver kommunens riktlinjer upp till 30% av basbelopp

a) Socialsekreterare
b) IFO-chef

S 1.7. Beslut i fråga om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende eller i familjehem

4 kap. 1 § SoL

S 1.8. Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning och tillfälliga kostnader)
a) enligt norm och riktlinjer
b) över norm och riktlinjer
c) ersättning för förlorad arbetsinkomst

4 kap. 1 § SoL

S 1.9. Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i hem för vård eller boende eller i familjehem

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

a) Socialsekreterare
b) IFO-chef
c) IFO-chef

S 1.10.Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan vårdgivare (vid verkställighet)

Socialsekreterare
Bör vara samma
som 1.6?
IFO-chef

S 1.11.Beslut om bistånd i form av arbete, sysselsättning, rehabilitering

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare ?
Socialsekreterare
?

S 1.12.Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj samt beslut om
upphörande av kontaktperson/-familj

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

S 1.13.Beslut om förordnande och entledigande av kontaktperson och
kontaktfamilj
S 1.14.Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/familj
a) enligt norm och riktlinjer
b) utöver norm och riktlinjer

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

S 1.15.Beslut om hemma hos-insatser/familjesocionom

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

S 1.16.Beslut om bistånd i form av jourlägenhet

4 kap. 1§ SoL

Socialsekreterare

S 1.17.Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser

4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare

S 1.18.Beslut om hyresskulder och elskulder mer än tre månader

4 kap. 2 § SoL

IFO-chef

S 1.19.Beslut om hyresskulder och elskulder upp till tre månader

4 kap. 2 § SoL

Socialsekreterare

S 1.20.Beslut i fråga om borgensåtagande, avser hyreskontrakt

4 kap. 2 § SoL

IFO-chef

S 1.21.Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet

4 kap. 2 § SoL

Socialsekreterare

a) Socialsekreterare
b) IFO-chef
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1.11.22.Beslut i fråga om att barn tas emot för stadigvarande vård och
fostran i enskilt hem som inte tillhör någon av hans föräldrar eller
annan vårdnadshavare

6 kap. 6 § SoL

Socialutskott
(Kan delegeras till utskott
men inte till
tjänsteman)

1.21.23.Övervägande och beslut i fråga om vård i annat hem än det egna
fortfarande behövs samt om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden

6 kap. 8 § SoL

Socialutskott
(Kan delegeras till utskott
men inte till
tjänsteman)

S 1.24.Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder
a) Utöver riktlinjer
b) Enligt riktlinjer

6 kap. 11 § SoL
a) IFO-chef
b) Socialsekreterare

1.31.25.Beslut att medge eller inte medge att ett barn tas emot för adoption

6 kap 12 § SoL

1.41.26.Beslut i fråga om återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn

6 kap 13 § SoL

Socialutskott
(Kan delegeras till utskott
men inte till
tjänsteman)

1.28.Beslut om ersättning för missbruksvård i form av plats i hem för
vård eller boende eller i familjehem (vuxna) Finns egna riktlinjer?

Socialutskott
(Kan delegeras till utskott
men inte till
tjänsteman)
6 kap. 14 § SoL a) Socialsekr.
kan stå i text
b) Socialutskott
(Punkt b får
endast delegeras till utskott)
8 kap. 1 § 1 st. SocialsekreteSoL
rare

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

8 kap. 1 § 2 st.
SoL

Socialsekreterare
Assistent ?

S 1.30.Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL

9 kap. 1-2 §§
SoL

IFO-chef

S 1.31.Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL

9 kap. 2 § 2 st.
SoL

IFO-chef

1.61.7 Beslut om att föra talan i Förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap.
1 § fler § finns

9 kap. 3 § SoL

Socialutskott
(Kan delegeras till utskott
men inte till
tjänsteman)
Socialsekreterare

1.51.27.Beslut i fråga om samtycke skall ges till att adoptionsförfarandet
får fortsätta
a) vid samtycke
b) vid vägran (ej samtycke)

S 1.32.Beslut i fråga om framställning till försäkringskassa om ändring av
betalningsmottagare för allmänt barnbidrag när barn är placerat
utom hemmet

106 kap 6-7
§§ SFB

S 1.33.Underrättelse till försäkringskassan om att barn med underhållsstöd placerats i familjehem respektive återflyttat till boförälder
Verkställighet?

2 § Förordning Socialsekrete(1996:1036) om rare
underhållsstöd

S 1.34.Beslut om anmälan till försäkringskassa om att nämnden skall
uppbära sjukpenning för den som bereds vård i sådant hem för

3 kap. 15 § AFL SocialsekreteAFL har ersatts rare
av SFB
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vård eller boende eller familjehem enligt SoL som ger vård och
behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika
Förslag: Beslut att underrätta FK om att nämnden ska uppbära ersättning (återbetalningskrav) enligt SFB

DELEGAT

107 kap 5 §
SFB,
9 kap 2
§ SoL

S 1.35.Beslut om att underrätta försäkringskassa om att nämnden skall
uppbära ersättning enligt AFL som ersättning för ekonomiskt bistånd som utgivits som förskott på förmån Förslag: Se ovan.

17 kap. 1 § AFL, Socialsekrete9 kap. 2 § SoL rare

S 1.36.Beslut om att föra talan om ersättning hos Förvaltningsrätt om
återkrav enligt 9 kap 2 § och för kostnader enligt 8 kap. 1 § SoL

9 kap. 3 § SoL

IFO-chef

S 1.37.Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 kap. 2 §,
9 kap. 1 § och 8 kap. 1 §

9 kap. 4 § SoL

Sektorchef

Utredning
S 1.38.Beslut om att inleda utredning (barn och vuxna)
a) Ansökan
b) Anmälan

11 kap. 1 § SoL

S 1.39.Beslut om att utredning inte skall inledas (barn, vuxna?)

11 kap. 1 § SoL IFO-chef

S 1.40.Beslut att avsluta utredning (barn och vuxna).Ska det inte vara
”Beslut att avsluta utredning utan insats”?

11 kap, 1 §§
SoL

S 1.41.Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd (barn, vuxna?)
Skillnad mot ovan?

11 kap. 1 § SoL IFO-Chef

S 1.42.Beslut om förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn

11 kap. 2 § SoL IFO-chef

S 1.43.Beslut om uppföljning efter avslutad utredning utan insats eller efter att en placering upphört
Anmälan till Överförmyndare enl Socialtjänstförordning
Socialtjänstförordning (2001:937)

11 kap. 4a och
b §§ SoL

IFO-Chef

S 1.44.Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för underårig

5 kap 2 § SoF

Socialsekreterare

S 1.45.Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare

5 kap. 3 § 1 p.
SoF

Socialsekreterare
Enhetschef ?

S 1.46.Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av god
man/förvaltare inte längre föreligger

5 kap. 3 § 2 p.
SoF

Socialsekreterare
Enhetschef ?

S 1.47.Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden beträffande förvaltningen av underårigs egendom

5 kap. 3 § 3 p.
SoF

Socialsekreterare

8 kap 4-8 §§
SoL Fel paragrafhänvisning, vad
avses?
8 kap 4-8 §§
SoL Fel paragrafhänvisning, vad
avses?

Avgiftshandläggare

4 § LVU

Socialutskott
(Kan delegeras till utskott

a) Socialsekreterare
b) IFO-chef
Socialsekreterare

Avgifter
S 1.48.Beslut om avgift utifrån fullmäktiges beslut om avgifter

S 1.49.Beslut om jämkning av avgift

Avgiftshandläggare

Vård enligt LVU
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
1.1.1.2. Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård enligt LVU
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men inte till
tjänsteman)

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

6 § 1 st. LVU
2 st?

Socialutskott
(KsO Ersättare: vice ordf.
alternativt Utskottets ordf.
Ersättare: utskottets vice
ordf. om utskottets beslut
inte kan avvaktas)

S 1.1. Beslut om att hos Förvaltningsrätten ansöka om förlängning av utredningstiden

8 § LVU

IFO-chef

S 1.2. Beslut i fråga om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU
skall upphöra

9 § 3 st. LVU

Kommunstyrelsens ordf.
Ersättare: vice
ordf.

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

11 § 1 st. LVU

Socialutskott
(KsO Ersättare: vice ordf.
alternativt Utskottets ordf.
Ersättare: utskottets vice
ordf. om utskottets beslut
inte kan avvaktas)

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

11 § 2 st.
LVU

Socialutskott
(KsO Ersättare: vice ordf.
alternativt Utskottets ordf.
Ersättare: utskottets vice
ordf. om utskottets beslut
inte kan avvaktas)

S 1.3. 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

1.9.1.10.Beslut om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs eller inte,
samt eventuell inriktning och utformning av vården

13 § 1 st. LVU

Socialutskott
(Kan delegeras till utskott
men inte till
tjänsteman)

1.11.
1.12.Beslut om vård med stöd av 3 § LVU ska upphöra eller ej

13 § 2 st. LVU

Socialutskott
(Kan delegeras till utskott
men inte till
tjänsteman)

1.13.
1.14.Beslut i fråga om skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden
enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

13 § 3 st. LVU

Socialutskott
(Kan delegeras till utskott
men inte till
tjänsteman)
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1.15.
1.16.Beslut i fråga om umgänge eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 1. och 2. fortfarande behövs

14 § 3 st. LVU

Socialutskott
(Kan delegeras till utskott
men inte till
tjänsteman)

1.17.
1.18.Beslut i fråga om att vården skall upphöra

21 § 1 st. LVU

Socialutskott
(Kan delegeras till utskott
men inte till
tjänsteman)

1.19.
1.20.Beslut i fråga om regelbunden kontakt med särskilt kvalificerad
kontaktperson eller behandling i öppna former

22 § 1 st. LVU

Socialutskott
(Kan delegeras till utskott
men inte till
tjänsteman)

1.21.
1.22.Prövning/beslut enligt 13 § andra stycket LVU av om ett sådant
beslut (förebyggande insats) ska upphöra att gälla eller inte

22 § 3 st. LVU

Socialutskott
(Kan delegeras till utskott
men inte till
tjänsteman)

1.23.
1.24.Beslut i fråga om ansökan hos Förvaltningsrätten om flyttningsförbud

24 § LVU

1.25.
1.26.Beslut i fråga om flyttningsförbud fortfarande behövs

26 § 1 st. LVU

Socialutskott
(Kan delegeras till utskott
men inte till
tjänsteman)
Socialutskott
(Kan delegeras till utskott
men inte till
tjänsteman)

1.27.
1.28.Beslut i fråga om att flyttningsförbud skall upphöra

26 § 2 st. LVU

Socialutskott
(Kan delegeras till utskott
men inte till
tjänsteman)

1.29.
1.30.Beslut i fråga om tillfälligt flyttningsförbud

27 § LVU

Socialutskott
(KsO eller vice
ordf. om utskottets beslut
inte kan avvaktas)

S 1.4. Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU skall
upphöra

30 § 2 st. LVU

Kommunstyrelsens ordf.
Ersättare: vice
ordf.

S 1.5. Beslut om hur den unges umgänge med förälder eller andra vårdnadshavare ska utövas efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås

31 § LVU

Socialutskott (hittar inget delegeringsförbud)

S 1.6. Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för läkarundersökningen

32 § 1 st. LVU

Socialsekreterare

S 1.31.Beslut i fråga om att att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning

43 § 1 p. LVU

Socialutskott
(KsO eller vice
ordf. om utskottets beslut
inte kan avvaktas)
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S 1.32.Beslut i fråga om att begära polishandräckning för att genomföra
beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU

DELEGAT

43 § 2 p. LVU

Socialutskott
(KsO eller vice
ordf. om utskottets beslut
inte kan avvaktas)

S 1.1. Beslut om att inleda utredning om skäl för tvångsvård

7 § LVM

IFO-chef

S 1.2. 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 1.3. Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen

9 § LVM

Socialsekreterare

S 1.33.Beslut i fråga om ansökan hos förvaltningsrätten om tvångsvård
enligt LVM

11 § LVM

S 1.34.Beslut ifråga om omedelbart omhändertagande av missbrukare

13 § LVM

Socialutskott
(Kan delegeras till utskott
men inte till
tjänsteman)
Socialutskott
(KsO eller vice
ordf. om utskottets beslut
inte kan avvaktas)

S 1.4. Beslut om att begära polishandräckning för att föra en missbrukare till läkarundersökning
S 1.5. Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid ett
LVM-hem eller sjukhus

45 § 1. LVM

S 1.6. Beslut om ersättning till kommunen när bistånd ges 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 1.7. Beslut om ansökan om intagning på visst hem för vård eller boende efter Förvaltningsrätts eller polismyndighets beslut om omedelbart omhändertagande Ska detta delegeras, verkställighet?
Föräldrabalken, FB
Föräldrabalk (1949:381) Några fler beslut kan delegeras enl FB

12 § LVM

Socialsekreterare

S 1.8. Godkännande av faderskapsbekräftelse
- S—protokoll ?

1 kap. 4 § 1 st.
FB
9 § FB

Socialsekreterare Assistent
?

S 1.9. 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 1.10.Beslut om att återuppta nedlagd utredning

2 kap. 1 § FB

IFO-chef

S 1.11.Beslut om att inleda utredning om någon annan man än den som
är gift med barnets moder kan vara far till barnet eller om en
kvinna ska anses som förälder

2 kap. 9 § 1 st.
FB

IFO-chef
(Delegationen
innefattar inte
befogenhet
enligt 9 § att
besluta att inte
påbörja en utredning eller
att lägga ner
en påbörjad
utredning)

S 1.12.Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap

3 kap. 5 § 2 st. Socialsekreteoch 6 § 2 st. FB rare

Vård av missbrukare enligt LVM
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

45 § 2. LVM

Socialsekreterare
Socialsekreterare
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S 1.13.Beslut om att godkänna eller inte godkänna föräldrars avtal om
vårdnad, boende och umgänge
S 1.35.Beslut om åtgärd utan den andra vårdnadshavarens samtycke
när ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare och endast den ena vårdnadshavaren samtycker

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

DELEGAT
Socialsekreterare

6 kap. 13a § FB Socialutskott
(Kan delegeras till utskott
men inte till
tjänsteman)

S 1.14.Beslut att utse utredare i mål och ärenden om vårdnad, boende
och umgänge

6 kap. 19 § FB

Socialsekreterare

S 1.15.Beslut i fråga om att godkänna avtal om att underhållsbidrag skall
betalas för längre perioder än tre månader

7 kap. 7 § 2 st.
FB

Socialsekreterare

1.16.Beslut i fråga om bistånd till asylsökande (dagersättning och särskilt
bidrag) Förslag!

1, 3, 17 och 18
§§ LMA

?

1.17.Beslut i fråga om nedsättning av dagersättning till asylsökande
Förslag!

10 § LMA

?

Bistånd till asylsökande mfl (NY!)
Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA

I 26

OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE SAMT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Socialtjänstlagen mm
Socialtjänstlag (2001:453) SoL, Socialförsäkringsbalk (2010:110), SFB mm

S 1.1. Beslut i fråga om;
a) Bistånd i form av hemtjänst

4 kap. 1 § SoL

a) Biståndshandläggare
LSS-handläggare ?
b) Enhetschef
med möjlighet
att vidaredelegera till undersköterska på
icke kontorstid

S 1.2. Beslut i fråga om bistånd i form av särskild boendeform

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
LSS-handläggare?

S 1.3. Beslut i fråga om;

4 kap. 1 § SoL

a) Biståndshandläggare
LSS-handläggare ?
b) Enhetschef
med möjlighet
att vidaredelegera till undersköterska på
icke kontorstid

S 1.4. Beslut i fråga om bistånd i form av plats i dagverksamhet

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
LSS-handläggare
?

S 1.5. Beslut i fråga om ledsagarservice

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
LSS-handläggare
?

b) Beslut enligt ovan av akut eller tillfällig karaktär, max 2 veckor

a) Bistånd i form av korttidsboende
b) Beslut enligt ovan vid akuta behov på icke kontorstid
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S 1.6. Beslut i fråga om bistånd i form av kontaktperson

4 kap. 1 § SoL

Biståndshandläggare
LSS-handläggare
?

S 1.7. Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och handikappområdet
a) < 10 % av basbeloppet
b) > 10 % av basbeloppet är dessa belopp uteslutande?
Hittar även nedanstående delegationer, vilka gäller?
Beslut om nedsättning eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom äldreomsorg eller handikappomsorg upp till ½
prisbasbelopp
Beslut om nedsättning eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom äldreomsorg eller handikappomsorg över ½ prisbasbelopp

4 kap. 2 § SoL

S 1.8. Beslut i fråga om avgift inom äldre- och handikappomsorg finns
riktlinjer?

8 kap. 2 § SoL

S 1.9. Beslut om att inleda utredning

11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare
LSS-handläggare
?

a) ÄO-chef
b) Sektorchef

Avgiftshandläggare
Sektorchef

S 1.10.Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos annan vårdgivare

Handläggare

ÄHO-chef

Anmälan till Överförmyndare enl Socialtjänstförordning
Socialtjänstförordning (2001:937)
S 1.11.Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god
man/förvaltare

5 kap. 3 § 1 p.
SoF

Biståndshandläggare
LSS-handläggare
?
Enhetschefer ?

S 1.12.Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av god
man/förvaltare inte längre föreligger

5 kap. 3 § 2 p.
SoF

Biståndshandläggare LSS-handläggare ?
Enhetschefer ?

Stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
S 1.13.Beslut om personkretstillhörighet

1 och 7 §§ LSS LSS-handläggare
Biståndshandläggare ?

S 1.14.Beslut i fråga om insats i form av biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans

7, 9 §§, 2 p.
LSS

LSS-handläggare

S 1.15.Beslut i fråga om ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid tillfälligt utökade behov

7, 9 §§, 2 p.
LSS
7, 9 §§, 3 p.
LSS

LSS-handläggare

S 1.17.Beslut i fråga om insats i form av kontaktperson

7, 9 §§, 4 p.
LSS

LSS-handläggare
Biståndshandläggare?

S 1.18.Beslut i fråga om insats i form av avlösarservice i hemmet

7, 9 §§, 5 p.
LSS

LSS-handläggare
Biståndshandläggare?

S 1.19.Beslut i fråga om insats i form av korttidsvistelse utanför det egna
hemmet

7, 9 §§, 6 p.
LSS

LSS-handläggare

S 1.16.Beslut i fråga om insats i form av ledsagarservice

LSS-handläggare
Biståndshandläggare?
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Biståndshandläggare?

S 1.20.Beslut i fråga om insats i form av korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen
samt under lov

7, 9 §§, 7 p.
LSS

LSS-handläggare
Biståndshandläggare?

S 1.21.Beslut i fråga om insats i form av boende i familjehem för barn
och ungdomar

7, 9 §§, 8 p.
LSS

LSS-handläggare
Biståndshandläggare ?

S 1.22.Beslut i fråga om insats i form av boende i bostad med särskild
service för barn och ungdomar
a) inom kommunens boenden
b) inom boenden som drivs av annan

7, 9 §§, 8 p.
LSS

S 1.23.Beslut i fråga om insats i form av boende för vuxna i bostad med
särskild service etc.
a) inom kommunens boenden
b) inom boenden som drivs av annan

7, 9 §§, 9 p.
LSS

S 1.24.Beslut i fråga om insats i form av daglig verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar
sig
a) inom kommunens verksamhet
b) annan

7, 9 §§, 10 p.
LSS

S 1.25.Beslut i fråga om att utbetala assistansersättning till annan person
än den som är berättigad till insatsen

11 § LSS

a) LSS-handläggare
b) ÄHO-chef
a) LSS-handläggare
b) Sektorchef

a) LSS-handläggare Biståndshandläggare ?
b) ÄHO-chef

S 1.26.Beslut om upphörande av insats enligt LSS

Sektorchef
LSS-handläggare

S 1.27.Beslut om återbetalning av ekonomiskt stöd som kommunen beviljat

12 § LSS

Sektorchef

S 1.28.Beslut i fråga om förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för
person som inte är bosatt i kommunen
S 1.29.Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i kommunen och besluta om insatser enligt LSS
Förslag: Beslut i fråga om förhandsbesked för person som redan
är bosatt i kommunen, om en annan kommun har ansvaret

16 § 2 st. LSS

ÄHO-chef

16 § 3 st. LSS

LSS-handläggare
Biståndshandläggare ?

S 1.30.Beslut om att ingå avtal med en enskild person om att tillhandahålla insatser

17 § LSS

ÄHO-chef
Ingå avtal?

S 1.31.Beslut i fråga om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och
får omvårdnad i ett annat hem än det egna

20 § LSS,
LSS-handläg5 § Förordning gare
(1993:1090) om Handläggare ?
stöd och service
till vissa funktionshindrade
6 kap. 2 § SoF

S 1.32.Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig assistent
till försäkringskassa

51 kap 17§
LSS Fel
hänvisning.
Är det 5 § 2
st LASS som
avses?

LSS-handläggare

S 1.33.Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning)
Ska ovanstående formuleras på sammas sätt som under SoL-avsnittet? Dvs: Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning och tillfälliga kostnader)
d) enligt norm och riktlinjer
e) över norm och riktlinjer

4 kap. 1 §
SoL

LSS-handläggare
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ersättning för förlorad arbetsinkomst

S 1.34.Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av LSS är i
behov av förmyndare, förvaltare elller god man

15 § 6. LSS
Är detta
samma som
5 kap. 3 §
SoF?

LSS-handläggare
Biståndshandläggare ?
Enhetschef ?

S 1.35.Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare eller god
man inte längre behövs

15 § 6. LSS
Är detta
samma som
5 kap. 3 §
SoF?
24 § LSS
Tveksam till
denna. Dels
paragrafhänvisning dels
om dettta
ska delegeras till tjänsteman?

LSS-handläggare
Biståndshandläggare ?
Enhetschef ?

3 kap 5 § PL

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

S 1.36.Anmälan till inspektionen för vård och omsorg av allvarliga missförhållanden i enskild tillståndspliktig verksamhet

Sektorchef

Patientsäkerhet
Patientsäkerhetslag (2010:659), PL
S 1.1.Beslut i fråga om anmälan till IVO av händelser som har medfört
eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada

S 1.2. Åtgärd i avvaktan på socialnämndens prövning Vad avses?
14 kap. 2 §
ÄO-chef
Överklaganden, yttranden och anmälningar m.m. till domstol, åklagarmyndighet och andra
myndigheter
S 1.1.Överklaganden, yttranden och anmälningar m.m. till domstol,
åklagarmyndighet och andra myndigheter Dessa bör specificeras.
Socialtjänstlagen
S 1.2. Överklagande och yrkande om inhibition när Förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i SoL-, LVUoch LVM-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat

10 kap. 1-2 §§ Delegaten i urSoL,
sprungsbeslutet
3 kap. 10 §,
6 kap. 33 § och
34 § 3. KL KL
har ändrats, fel
hänvisning!
Motsvarar 6 kap
37, 38 §§ KL

S 1.3. Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol Skillnad mot nedan?

10 kap. 2 § SoL Sektorchef

S 1.4. Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inför domstol,
andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag.

10 kap. 2 § SoL Sektorchef
Ordf. enligt
SKLs rek. Se
notering i delegationsordningens början
10 kap. 1-2
Sektorchef
§§ SoL,
6 kap. 36 §
KL KL har
ändrats, fel
hänvisning!

S 1.5. Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till Förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL-, LVU- och LVM- ärenden

S 1.6.Yttrande till tillsynsmyndighet

13 kap. 2 § SoL Sektorchef
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Stämmer denna delegation och paragrafhänvisning?
LSS
S 1.1.Överklagande och yrkande om inhibition när Förvaltningsrätt eller
kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i LSS-ärenden

27 § LSS,
6 kap. 33 §
och 34 § 3.
KL KL har
ändrats, fel
hänvisning!
Motsvarar 6
kap 37, 38
§§ KL
27 § LSS,
6 kap. 36 §
KL KL har
ändrats, fel
hänvisning!

Delegaten i ursprungsbeslutet

46 § LVM

IFO-chef

S 1.1.Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för
någon som har fyllt 16 år

11 kap. 16 §
2 st. FB

Socialsekreterare

Lex Sara och övriga missförhållanden
S 1.1.Anmälan till länsstyrelsen om missförhållanden i enskild verksamhet
Stämmer detta och paragrafhänvisningen?

13 kap. 5 § SoL Sektorchef

S 1.2. Beslut att anmälan allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg (Lex
Sara)

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

S 1.2. Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till Förvaltningsrätt och kammarrätt i LSS-ärenden

S 1.3.Yttrande till åklagare vid åtalsprövning

Sektorchef

Föräldrabalk

S 1.3. Anmälan till länsstyrelsen om missförhållanden i egen verksamhet
Samma som ovan?

SOSFS
2013:16
14 kap 2 §
SoL Fel hänvisning.

Socialutskott
Samma som
ovan?

Brottsbalk
S 1.1.Yttrande till allmän domstol i brottmål

31 kap. 1 § 1
st. Brottsbalk
(1962:700)
paragrafen
har upphävts

IFO-chef

S 1.2. Yttrande till allmän domstol när den som begått brottslig gärning
kan bli föremål för LVM-vård

31 § 2 st.
Brottsbalk
(1962:700)

IFO-chef

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LuL
S 1.1.Yttrande till åklagarmyndigheten

11 §.

Socialsekreterare

S 1.2. Yttrande till åklagare med anledning av eventuell utredning beträffande de som är under 15 år

31 § och 33 §
LuL

IFO-chef

Lag (1996:1620) om offentligt biträde, Lof samt Förordning (1997:405) om offentligt biträde, Fof
S 1.3. Begäran hos åklagare om förande av bevistalan
Är detta aktuellt?

3 § Lof

IFO-chef

S 1.4. Beslut i fråga om anmälan om behov av offentligt biträde

3 § Lof

Socialsekreterare

S 1.5. Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt
yttrande över kostnadsberäkning

3 § Lof
7 § Fof

IFO-chef

Övriga lagstiftningar
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ÄRENDE

LAGRUM

S 1.1.Yttrande enligt namnlagen

S 1.2. Beslut i fråga om yttrande i körkortsärende

S 1.3. Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavares medgivande
S 1.4. Yttrande i fråga om äktenskaps ingående mellan halvsyskon

S 1.5. Yttranden angående värdeautomatspel Ligger detta under SBU?

DELEGAT

45 och 46 §§
IFO-chef
Lag
(2016:1013) om
personnamn
3 kap. 8 §
Socialsekrete5 kap. 2 § Kör- rare
kortsförordning
(1998:980)
3 § 2 st. Pass- IFO-chef
förordning
(1979:664)
15 kap. 1 § Äkt- IFO-chef
enskapsbalk
(1987:230)
44 § lotterilagen

S 1.6. Upplysningar i vapenärenden Är denna aktuell? Ligger den under
sociala?

Socialsekreterare
Socialsekreterare

S 1.7. Beslut i fråga om anmälan till smittskyddsläkare

6 kap. 12 §
Smittskyddslag
(2004:168)

IFO-chef

S 1.8. Beslut i fråga om dödsboanmälan

20 kap. 8 a §
Ärvdabalk
(1958:637)

IFO-chef

S 1.9. Beslut ifråga om att ordna gravsättning

5 kap. 2 § Begravningslag
(1990:1144)

IFO-chef

S 1.10.Beslut i fråga om ersättning till enskild person för (egendoms)skada vid myndighetsutövning som förorsakats av personal upp
till ett belopp av 1000 kr

3 kap. 2 § Skadeståndslag
(1972:207)

Sektorchef

S 1.1. Beslut att ett ombud eller biträde som är olämpligt för sitt uppdrag
inte längre får medverka i ärendet

14 § andra
stycket FL

Sektorchef

S 1.2. Beslut huruvida ändring skall ske

37-39 § FL

S 1.3. Beslut i fråga om ändring av beslut

37-39 § FL

Delegaten i ursprungsbeslutet
Delegaten i ursprungsbeslutet

S 1.4. Beslut att avvisa överklagande av beslut som kommit in för sent

45 § 1 st. 2
meningen
FL

Delegaten i ursprungsbeslutet

S 1.5. Yttrande till förvaltningsrätt med anledning av enskilds överklagan

?

AHO-chef
IFO-chef

Förvaltningslagen (2017:900), FL

Offentlighet och Sekretess
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), OSL
S 1.1.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.

S 1.2. Beslut i fråga om att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte

2 kap. 14 § TF ÄHO-chef
6 kap, 2, 4 §§
IFO-chef ?
OSL
10 kap. 4, 13-14
§§ OSL
12 kap 2 § OSL
12 kap. 6 § SoL ÄHO-chef
IFO-chef
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S 1.3. Beslut om att polisanmäla samt att inte polisanmäla brott som
hindrar nämndens verksamhet samt brott mot den egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter m.m.)

10 kap. 2 § OSL ÄHO-chef
12 kap. 10 §
IFO-chef
SoL

S 1.4. Beslut om att polisanmäla samt att inte polisanmäla brott som riktar sig mot underårig

10 kap. 21 §
OSL
12 kap. 10 §
SoL

ÄHO-chef
IFO-chef

S 1.5. Ett antal beslut om att lämna uppgift till polismyndighet kan också
delegeras?
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LAGRUM
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15 KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONER INOM TILLVÄXTUTSKOTTETS OMRÅDE
T

1.

T

Övergripande
Kommunal
1.1.
representation vid vänortsbesök

T

1.2. Finansiella insatser och stöd vad gäller aktiviteter för att stimulera
näringslivet

T

1.3. Finansiella insatser och stöd för marknadsföring och aktiviteter
som avser att stimulera till inflyttning, ökad turism och liknande
a) Belopp upp till 20 000 kr (inom budget) verkställighet?
b) Belopp över 20 000 kr (inom budget) verkställighet?

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet
T
a) Tillväxtchef
b) Arbetsutskottet

T

2.

T

1.1. Beslut om medfinansiering av utvecklingsprojekt

Riktlinjer för projektverksamhet

Arbetsutskottet

T

1.2. Beslut att ansöka om medfinansiering av (alla?) projekt se notering i det inledande ekonomiavsnittet

Riktlinjer för projektverksamhet

Arbetsutskottet
presidium

T

1.3. Beslut om inköp av varor och tjänster inom projektbeslut och
projektbudget verkställighet?

Projektledare

T

1.4. Ansökan hos vem? om förändring av projektbudget, aktivitetsplan etc verkställighet? Otydlig formulering!

Tillväxtchef

T

3.

T

1.1. Ansvara för konstnärlig utsmyckning och inköp (se det inledande inköpsavsnittet) av konst inom därtill budget

Kultur-/bibliotekschef

T

1.2. Bevilja bidrag till studieförbund enligt fastställda normer och
budget verkställighet?
1.3. Bevilja bidrag till kulturföreningar enligt fastställda normer
verkställighet?
Belopp upp till 20 000 kr inom beslutad budget.

Kultur-/bibliotekschef
Tillväxtutskott

T

Projekt

Kultur

Tillväxtchef

T

4.

Ungdom och fritid

T

1.1. Beslut om bidrag till föreningar enligt fastställda normer.
Belopp upp till 20 000 kr inom beslutad budget. verkställighet?

T

5.

T

1.2. Teckna arrendekontrakt med entreprenör på
a) Logen ”Töva lite” i Sikeå,
b) Tullgården i Ratan
c) Quickstop

Tillväxtchef

T

1.3. Inköp av varor och tjänster upp till ett belopp av 20 000 kronor
inom beslutad budget. (se det inledande inköpsavsnittet)

Turismsamordnare

T

6.

T

1.1. Undertecknande av hyresavtal avseende boendelösningar för
kommunanvisade nyanlända samt evakueringsboenden för flyktingar

Bosättningslagen
(2016:38)

?

T

1.1. Undertecknande av andrahandshyresavtal avseende boendelösningar för kommunanvisade nyanlända

Bosättningslagen
(2016:38)

?

T

7.

T

1.2. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

13 kap 8 §

Koncernstrateg

Tillväxtutskott Tillväxtchef

Turism

Bosättningslag Hittar inga delegationer inom denna lag i den
gamla. Nedanstående är förslag.
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning

Trafikförordningen (1998:1276) ligger detta här?
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