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1 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 ju-
ridiska ansvaret innebär att delegaten kan dömas för exempelvis tjänstefel eller till skadestånd om 
beslutet är felaktigt. 
 

2 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. 
 

3 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 beskaf-
fenhet 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 bedöm-
ningar 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. 
 

4 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. 
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Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns utrymme för tolk-
ningar 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. 
 
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. 
 

5 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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6 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 delegat-
ionsbeslut. 
 
En chef har alltid samma beslutanderätt som sina underställda. 
 
 

7 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. 
 
 

8 ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 

 
När delegaten fattar beslut med stöd av delegation, ska det och vilken punkt det är i delegat-
ionsordningen, 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. 
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9  KOMMUNSTYRELSENS GENERELLA DELEGATIONER  

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

 

G  
 

ÖVRIGA GENERELLA DELEGATIONER 
 

G 1.  Allmänna ärenden   

G 1.1.  Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid förrättningar av skilda slag 

 Kommunstyrelsens ordf 
Kommunchef 

G 1.2.  Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan inom domstol 
andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag. 

 Kommunstyrelsens ordf 
Kommunchef 

G 1.3.  Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen  Kommunchef 

G 1.4.  Avge yttranden enligt lagen om TV-övervakning 18 § lagen om allm 
kameraövervakning 

Kommunchef 

G 1.5.  Ärenden som avser registrering och tillstånd för lotterier 
enligt lotterilagen 

 Utredningssekreterare 

G 1.6.  Bidrag till dagligvaruservicen enligt fastställda normer  Kanslisekreterare 

G 1.7.  Konsumentrådgivning och skuldsanering 
 

 Konsument- och 
skuldrådgivare 

G 1.8.  Beslut om att enligt tryckfrihetsförordningen och 
sekretesslagen vägra lämna ut sekretessbelagd handling 
samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande 

 Kommunchef 

G 1.9.  Avvisning av för sent inkommet överklagande  Kommunchef 

G 1.10.  Att ansöka om och ianspråkta statsbidrag  Respektive utskott 

G 1.11.  Vissa taxor: Sotning och brandskyddskontroll, badhus, 
sporthallar, bredbandsavgifter, måltider etc.   

 Allmänna utskottet 

G 1.12.  Åtgärder enligt lagen om vissa anslag på kommunens 
anslagstavla 

 Kommunchef 

G 1.13.  Representation och uppvaktningar ”av större omfattning”  Kommunstyrelsens ordf 
Ersättare: vice ordf 

G 1.14.  Upplåtande av kommunens mark för tillfälliga arrangemang  Samhällsbyggnadschef 

G 1.15.  Utlämnande av allmänna handlingar  Kommunchef 

 
G 2.  Flaggning   

G 2.1.  Beslut om flaggning enligt flaggregler   Kommunchef 

G 2.2.  Revidering av kommunens flaggregler  Kommunchef 

 
G 3.  Personuppgiftslagen, PuL   

G 3.1.  Beslut om att bestämma ändamål med medlen för 
behandling av personuppgifter av mindre principiell 
betydelse 

PuL 3 § o 9 § Kommunchef/ 
Sektorchef 

G 3.2.  
 

Beslut om att särskilda skäl finns för att förlänga tiden för att 
ge registrerad information 

PuL 26 § Kommunchef/ 
Sektorchef 

G 3.3.  
 

Beslut om att ej lämna ut information till den registrerade PuL 27 § Kommunchef/  
Sektorchef 

 
G 4.  Fastighets- och markärenden   

G 4.1.  Ansökan om förrättning hos lantmäterimyndigheten  Samhällsbyggnadschef 

G 4.2.  Företräda kommunen vid förrättning hos 
lantmäterimyndigheten. Utfärda fullmakt för annan att 
företräda kommunen. 

 Samhällsbyggnadschef 

G 4.3.  Lagfartsansökan och inskrivningsärenden  Kommunchef 

G 4.4.  Försäljning av villatomter till enskilda Enligt kommunens 
regelverk 

Kommunstyrelsens 
ordförande 
Ersättare: KS vice ordf 

G 4.5.  Upplåtande av kommunens mark för tillfälliga arrangemang  Samhällsbyggnadschef 

G 4.6.  Lämna yttrande till polismyndigheten om användningen av 
offentlig plats 

3 kap 2 § OL Samhällsbyggnadschef 

G 4.7.  Fatta beslut om avtal för röjningsarbeten på kommunal mark  Samhällsbyggnadschef 
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G  Fastighets- och markärenden   

G 4.8.  Besluta om nyttjanderättsavtal  Allmänna utskottet 

G 4.9.  Utarrendering av kommunens mark  KS ordförande 
Ersättare: KS vice ordf 

G 4.10.  Godkänna överlåtelse av tidigare upprättat arrende- eller 
nyttjanderättsavtal  

 Samhällsbyggnadschef 

G 4.11.  Utsträckning, nedsättning, dödning och relaxering av 
inteckning samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed 
jämförliga åtgärder  

 Ekonomichef 

G 4.12.  Belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller 
nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning 
samt upphävande av sådan rätt.  

 Samhällsbyggnadschef 

E 10 EKONOMI  
 
 

E 1 Utdelning ur fonder   

E 1.1 Nysätra Magasinfond  Allmänna utskottet 

E 1.2 Nödhjälpsfonden  Allmänna utskottet 

E 1.3 Nödhjälpsfonden  Socialchef  

E 1.4 Sociala Samfonden  Socialchef 

E 1.5 Rut Åberg Westerdahlsfond  Socialchef 

E 1.6 Gunnar & Ethel Larssons Donationsfond  Kommunstyrelsen1 

 
E 2 Upphandling   

E 2.1 Besluta om sektorsövergipande upphandlingar enl vilka kom-
munens sektorer genom avrop kan göra inköp, s k ramavtal. 

 Ekonomichef 

E 2.2 Inköp 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). 

 

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

 

Behörig befattningshavares inköp av materiel, varor och 
tjänster inom vederbörandes verksamhetsområde, inom ramen 
för gällande budget och i enlighet med giltigt ramavtal eller 
separat avtal betraktas som verkställighet. Detsamma gäller för 
behörig befattningshavares inköp under angivna minimibelopp. 

  
 
 
 
 
Kommunchef/sektorchef 
 

Respektive utskott 
 
 

 
 

Kommunstyrelsen
2
 

E 2.3 Byggnads, reparations- och underhållsarbeten inom budget 

• till ett värde av högst 200 000 kr 
 
 

 
 

• till ett värde av högst 500 000 kr 

  

Fastighetsingenjör/ Gatu- 
ingenjör/ Arbetsledare 
fastighetsskötsel/ 
Fastighetsansvarig 
 
Samhällsbyggnadschef 

 

 
 
 

                                                 
1 Medtaget i informativt syfte 
2 Medtaget i informativt syfte 



NR ÄRENDE LAGRUM DELEGAT 
 

 
 

6 

 
 
 

 

E 2 Upphandling   

E 2.4 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 

 
E 3 Beslut om försäljning av utrangerad materiel    

E  
3.1 

för ett belopp uppgående till 

• Högst 50 000 kr 
• Mellan 50 001 kr och 100 000 kr 
• Mellan 100 001 kr och 300 000 kr 
• 300 001 kr och däröver 

  
Sektorchef 
Kommunchef 
Respektive utskott 

Kommunstyrelsen
3
 

 
E  Lån    

E 4.1 Upptagande av långfristiga lån inom den låneram som 
kommunfullmäktige fastställt  

 Ekonomichef 

E 4.2 Omsättning av förfallna långfristiga lån  Ekonomichef 

E 4.3 Upptagande av kortfristiga lån för att säkra 
betalningsförmågan 

 Ekonomichef 

 
E 5  Fordringar och anstånd   

E 5.1.  Bokföringsmässig avskrivning av fordringar, max 50 000 kr  Ekonomichef 

E 5.2.  Beslut att avskriva utestående fordringar, 
• upp till ett belopp av 5 000 kr per kund 
• på belopp mellan 5 001 kr och 25 000 kr per kund 
• över 25 001 kr per kund 

 

  
Ekonomichef  
Respektive utskott 
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E 5.3.  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 5.4.  Bevilja avbetalningsplan 
• på belopp om högst 25 000 kr 
• på belopp mellan 25 001 kr och 50 000 kr  

  
Ekonomichef 
Allmänna utskottet 

E 5.5.  Nedsätta eller avstå från dröjsmålsränta i samband med 
beviljande av anstånd eller avbetalningsplan 

 Respektive delegat inom 
fordringar och anstånd. 

     

E 6 Medelsförvaltning   

 6.1 Placering av likvida medel  Ekonomichef 

 
E 7 Övriga ekonomiska ärenden   

E 7.1 Tekniska anvisningar för budget och bokslut 
 

 Ekonomichef 

E 7.2 Bevilja handkassa   Ekonomichef  

E 7.3 Bevilja förskott   Ekonomichef  

E 7.4 Utse utanordnare och attestanter  Kommunchef/Sektorchef 

E 7.5 Ansöka om och ianspråkta statsbidrag  Respektive utskott 
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P 
 

11 PERSONAL 
 

P 1.  Övergripande   

P 1.1. Personalärenden som ankommer på kommunstyrelsen I den mån ärenden inte 
delegerats till annan 

Personalutskottet 

P 1.2. Ingå för kommunen bindande kollektivavtal  Personalutskott 

1.1. P 1.3. Fråga om bisysslor är förenliga med anställning i 
kommunen. 

8§ 1 mom AB  

(Samråd med sektorchef) 
Personalchef  
 

 
P 2.  Anställning, sysselsättningsgrad och lönetillägg   

P 2.2.  Beslut om anställning  
• Kommunchef 
• Sektorchef 
• Ekonomichef, Personalchef, IT-samordnare (-chef) 
• Verksamhetschef eller motsvarande 
• Övrig personal 

 
 
 
 

Samråd med PU  
 

 

Kommunstyrelsen5  

Personalutskott 
Kommunchef 
Kommunchef/Sektorchef 
Ansvarig chef 

P 2.3.  Ändring av tjänst/sysselsättningsgrad  Ansvarig chef 

P 2.4.  Tidsbegränsat lönetillägg för särskilda arbetsuppgifter  Ansvarig chef 

 
P 3.  Anställningens upphörande   

P 3.1.  Medgivande av förkortad uppsägningstid för: 
• Kommunchef 
• Sektorchef 
• Ekonomichef, Personalchef, IT-samordnare (-chef) 
• Verksamhetschef eller motsvarande 
• Övrig personal 

  
Personalutskottet 
Personalutskottet 
Kommunchef 
Sektorchef 
Ansvarig chef 

P 3.2.  Medgivande att kvarstå i anställning efter uppnådd 
pensionsålder 

• Kommunchef 
• Sektorchef 
• Ekonomichef, Personalchef, IT-samordnare (-chef) 
• Verksamhetschef eller motsvarande 
• Övrig personal 

  
 
Personalutskott 
Kommunchef 
Kommunchef 
Sektorchef 
Ansvarig chef 

P 3.3.  Uppsägning och avsked 
• Kommunchef 
• Sektorchef 
• Ekonomichef, Personalchef, IT-samordnare (-chef) 
• Verksamhetschef eller motsvarande 
• Övrig personal 

7§ LAS 
18§ LAS 

 
Personalutskott 
Personalutskott 
Kommunchef 
Sektorchef 
Ansvarig chef 

 
P 4.  Ledigheter och ersättning för studier   

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

6-7§§ FML  
Personalchef 
Ansvarig chef 

P 4.2.  Ledighet för offentliga uppdrag, enskilda angelägenheter, 
semester m m för: 

• Kommunchef 
• Sektorchef 
• Personalchef, Ekonomichef, IT-samordnare 
• Verksamhetschef eller motsvarande 
• Övrig personal 

 
 
 
 
 

 
 
KS ordförande 
Kommunchef 
Kommunchef 
Sektorchef 
Ansvarig chef 
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P  Ledigheter och ersättning för studier   

P 4.3.  Ersättning vid studier för 
• Kommunchef 
• Sektorchef 
• Personalchef, Ekonomichef, IT-samordnare 
• Verksamhetschef eller motsvarande 
• Övrig personal 

  
KS ordförande 
Kommunchef 
Kommunchef 
Sektorchef 
Ansvarig chef 

 
P 5  Avstängning, disciplinpåföljd och omplacering 

P 5.1  Avstängning - tillfälligt försättande ur tjänstgöring, ev med 
bibehållande av viss del av lönen 

• Kommunchef 
• Sektorchef 
• Personalchef, Ekonomichef, IT-samordnare 
• Verksamhetschef eller motsvarande 
• Övrig personal 

10§ 1 mom AB 
10§ 2-6 mom AB 
 
 
 
 
 

 
 
Personalutskott 
Kommunchef 
Kommunchef 
Sektorchef 
Sektorchef 

P 5.2  Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning samt löneavdrag 
• Kommunchef 
• Sektorchef 
• Personalchef, Ekonomichef, IT-samordnare 
• Verksamhetschef eller motsvarande 
• Övrig personal 

10§ 3 mom 3 st AB 
11§ 1 mom AB 

 
Personalutskott 
Kommunchef 
Kommunchef 
Sektorchef 
Sektorchef 

P 5.3  Omplacering - förflyttning eller vikariatsbeordrande till 
annan verksamhet 

• Kommunchef 
• Sektorchef 
• Personalchef, Ekonomichef, IT-samordnare 
• Övrig personal 

  
 
Personalutskott 
Kommunchef 
Kommunchef 
Kommunchef/Sektorchef 

 
P 6  Lönesättning och pensionsförmåner   

P 6.1  Lönesättning vid nyanställning och anställningsvillkor 
samt lönerevision 

• Kommunchef 
• Sektorchef 
• Personalchef, Ekonomichef, IT-samordnare 
• Verksamhetschef eller motsvarande 
• Övrig personal 

  
 
Personalutskott 
Kommunchef 
Kommunchef 
Sektorchef 
Ansvarig chef 

P 6.2  Löne- och pensionsfrågor av principiellt slag  
• Kommunchef 
• Sektorchef 
• Personalchef, Ekonomichef, IT-samordnare 
• För övriga 

  
Personalutskottet  
Kommunchef 
Kommunchef 
Personalchef 

 
P 7  Lag och avtalsfrågor   

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

 Personalutskottet 

P 7.2  Beslut om att arbetsbrist enligt LAS uppstår i verksamheten  Kommunchef/sektorchef 

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) 

 Personalutskottet 

P 7.4  Förhandlingar enligt 11-12 §§ och 38 § MBL 11-12§§, 14§ och 38 
§ MBL 

Kommunchef 
Sektorchef 
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P  Lag och avtalsfrågor   

P 7.5  Samverkan 
• Förvaltning 
• Sektor 
• Verksamhet 
• Enhet 

Samverkan MBL §§ 
11, 19 och 38 

 

 
Kommunchef 
Sektorchef 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

P 7.6  Beslut om stridsåtgärd   Personalutskottet 

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

 Personalutskottet 

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

 Personalchef 

 
P 8  Arbetsmiljö   

P 8.1  Ansvaret för arbetsmiljön inom förvaltningskontor enligt 3 
kap arbetsmiljölagen (1977:1160) 

3 kap 
arbetsmiljölagen 
(1977:1160) 

Kommunchef 

P 8.2  Arbetsmiljö – inom ramen för respektive 
verksamhetsområde 

 Sektorchef 
Verksamhetschef 
Enhetschefer (ansvarig 
chef) 

P 8.3  Handlingsplan vid brand som en del av systematiskt 
brandarbete 

 Ansvarig chef 

 
P 9  Arbetstider   

P 9.1  Öppettider för kommunalkontor   Personalutskott 

P 9.2  Avsteg från öppettider   KS ordförande 

 
P 10  Kurser och konferenser   

P 10.1  Kurs/konferens för förtroendevalda  KS ordförande 

P 10.2  Kurs/konferens för kommunchef som varar mer än fem (5) 
arbetsdagar 

 KS ordförande 

P 10.3  Kurs/konferens för sektorchef som varar mer än fem (5) 
arbetsdagar 

 Kommunchef 

P 10.4  Kurs/konferens övrig personal   Ansvarig chef 

 
P 11  Kungörelse av anställning och anställningsstopp   

P 11.1  Rätt att utfärda för andra nämnder bindande anvisningar om 
central annonsering och kungörelse av tjänster 

 Personalutskottet 

P 11.2  Med bindande verkan besluta om anställningsstopp för 
grupper av anställda inom hela kommunen 

 Personalutskottet 
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 Kommunstyrelsens delegationer inom 
12  ALLMÄNNA UTSKOTTETS VERKSAMHETSOMRÅDE 

 

B  Plan- och bygglagen (PBL)  

B 1  Allmänt   

B 1.1  Rätten att avgöra ärenden med stöd av plan- och 
bygglagen, med undantag av: 
 
 
 
 
 
1. Ärenden av principiell natur/betydelse eller stor vikt. 
2. Förelägganden eller förbud vid vite utom de som 
meddelas med stöd av plan- och bygglagen (1987:10) 10:3 
och 16 2 st och plan- och bygglagen (2010:900) 11:30, 32 
och 33 1 st. 
3. Besluta om förelägganden som förenas med upplysning 
om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att 
utföras genom kommunstyrelsens försorg på bekostnad av 
den som föreläggandet riktas mot. 
4. Avgöra frågor om avgift enligt plan- och bygglagen 
(1987:10) 10 kap. eller om byggsanktionsavgift enligt plan- 
och bygglagen (2010:900) 11 kap. 
 

Plan- och bygglagen 
(1987:10) och plan- 
och bygglagen 
(2010:900) samt 
tillhörande 
förordningar 
 
Kommunallagen 
6:34, plan- och 
bygglagen (1987:10) 
11:3 och plan- och 
bygglagen 
(2010:900) 12:6 

Allmänna utskottet 
 
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
(Delegeringsförbud gäller) 

B 1.2  Besluta om strandskyddsdispens inom de områden där 
kommunen har rätt att lämna dispens. 

Miljöbalken 7 kap  
18 b § 

Allmänna utskottet 
 

B 1.3  I kommunstyrelsens ställe avge yttrande i ärenden om 
remisstiden ej medger att ärendet hinner behandlas i KS. 

 Allmänna utskottet 
 

B 1.4  Avge yttrande på kommunens vägnar i ärenden inom 
verksamhetsområdet. 

 Allmänna utskottet 
 

B 1.5  Beslut i ärenden där delegationsrätten till tjänsteman inte 
nyttjas inom verksamhetsområdet. 

 Allmänna utskottet 

 
B 1.6  Förelägga sökanden att avhjälpa brister inom viss tid då  

ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller 
förhandsbesked är ofullständig vid äventyr att ansökan kan 
kommas att avvisas eller avgöras i befintligt skick. 

9 kap 21 § PBL Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 
 

B 1.7  Avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap 22 § 
första stycket PBL är så ofullständig att den inte kan provas i 
sak. 

9 kap 22 § 2:a st 
PBL 

Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör  

B 1.8  Besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från 
detaljplan eller områdesbestämmelser. 

9 kap 31c § och 
9 kap 35 § 2:a st 
PBL 

Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör  
 

B 1.9  Besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten 
fattat. 

26 och 27 §§ FL Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör  

B 1.10  Avvisa överklagandet av beslut som fattats av delegaten 
som kommit in för sent. 

24 § FL Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör  

B 1.11  Avge yttrande till högre instans med anledning av 
överklagande av beslut som delegaten själv fattat. 

 Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

 
B 2  PBL 5 kap.    

B 2.1  Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda 
åtgärden finns i aktuell eller aktualitetsförklarad 
översiktsplan 

5 kap. 2 och 5 §§ Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 
 

B 2.2  Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked 
får lämnas senare än inom fyra månader 

5 kap. 4 § Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 
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B 3  PBL 5 kap.    

B 3.1  Beslut att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i fastighetsregistrets allmänna del när fråga om 
prövning enligt 6 kap. 5 § PBL har väckts i utskottet 

6 kap. 6 § Allmänna utskottets 
ordförande 
Ersättare: vice ordförande 

 
 

B 4  PBL 9 kap. 

B 4.1  Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges 
i 9 kap. 30-32 §§ PBL i följande ärenden: 

9 kap. 2 § första 
stycket 1 och 2 

Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

B 4.2  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 

 Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 

B 4.3  Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus inom område med 
detaljplan 

 Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 

B 4.4  Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för handel, 
kontor, hantverk eller industri 

 Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 

B 4.5  Nybyggnad eller tillbyggnad utom detaljplan för handel, 
kontor, hantverk eller industri 

 Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 

B 4.6  Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus 
 

 Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 

B 4.7  Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad 
 

 Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 

B 4.8  Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, 
avloppspumpstation eller därmed jämförliga byggnader 

 Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 

B 4.9  Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för 
väsentligen annat ändamål inom område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser 

9 kap. 2 § första st 
3a) 

Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 

B 4.10  Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare 
lokal för handel, hantverk eller industri 

9 kap. 2 § första st 
3b) 

Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 

B 4.11  Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller 
andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre 
utseende 

9 kap 2§ första st 3c) 
och 8 § första stycket 
2c) 

Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 
 

B 4.12  Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla ett 
byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses i 8 
kap. 13§ PBL i den utsträckning som framgår av detaljplan 
eller områdesbestämmelser 

9 kap. 8 § första st 
2b) 

Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 
 

B 4.13  Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare 
medgiven bruttoarea eller medgiven avvikelse från 
detaljplan eller områdesbestämmelser 

9 kap. 2 § första 
stycket 1 och 2 

Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 
 

B 4.14  Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller 
materialgårdar (p. 2) fasta cisterner (p. 4) samt murar och 
plank (p. 7) 

9 kap. 8 § första st 1, 
kap16 7 § och  
PBF 6 kap. 1-2 §§ 

Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 
 

B 4.15  Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller 
ljusanordningar 

9 kap. 8 § första st 1, 
16 kap. 7 § och 
PBF 6 kap. 3-4 §§ 

Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 
 

B 4.16  Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som 
anges i 9 kap. 34 § PBL, dock ej rivning av byggnad som ur 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut 
enligt annan författning 

9 kap. 10 § Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 
 

B 4.17  Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 35 
§ PBL 

9 kap. 11-13 §§ 
 

Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

B 4.18  Bygglov för åtgärder som inte kräver lov 9 kap. 14 § Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

B 4.19  Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 
kap. 19 § 

9 kap. 19 § Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

B 4.20  Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov 
eller förhandsbesked med högst 10 veckor utöver de 
ursprungliga 10 veckorna 

9 kap. 27 § Samhällsbyggnadschef 
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B 4.21  Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för 
föreskrifterna i 9 kap. 33 § PBL i de fall åtgärden har stöd i 
en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av 
byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa påverkan på 
omgivningen 

9 kap. 33 § Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 
 

 
B 5  PBL 10 kap. 

B 5.1  Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt 
6 kap. 5 § PBF är ofullständig, förelägga sökanden att 
avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att anmälan kan 
komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick 

PBF 6 kap. 10 § Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 
 

B 5.2  Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig 
har lämnat sitt uppdrag 

10 kap. 13 § Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

B 5.3  Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § PBL 
inte behövs något tekniskt samråd 

10 kap. 22 § första 
stycket 1 

Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

B 5.4  Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare 
handlingar som behövs för prövningen av frågan om 
startbesked om det enligt 10 kap. 14 § PBL inte behövs 
något tekniskt samråd 

10 kap. 22 § första 
stycket 2 

Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

B 5.5  Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får 
påbörjas och att i startbeskedet 

- fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift 
om vem eller vilka som är sakkunniga eller 
kontrollansvariga 

- bestämma de villkor som behövs för att få påbörja 
åtgärden 

- bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning 
som behövs 

- bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut 
om slutbesked och ge upplysningar om krav enligt 
annan lagstiftning som behövs. 

10 kap. 23-24 §§ Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 
 

B 5.6  Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning 
inom ramen för utskottets tillsynsarbete som innefattar för 
byggherren bindande föreskrift. Föreläggande med påföljd 
(vite eller åtgärd) beslutas av utskottet. 

10 kap. 27 § och 11 
kap. 8 § 

Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 
 

B 5.7  Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon 
kontrollplan 

10 kap. 18 § Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

B 5.8  Beslut om kompletterande villkor för bygg- och 
rivningsåtgärderna eller för kontrollen 

10 kap. 29 § Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

B 5.9  Beslut om slutbesked respektive interimistiskt slutbesked 
enligt föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL 

10 kap. 34-37 §§ Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

B 5.10  Beslut att ett byggnadsverk får tas i bruk, trots att slutbesked 
inte har getts 

10 kap. 4 § Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

 
B 6  PBL 11 kap. 

B 6.1  Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna i 11 
kap. 7 § PBL 

11 kap. 7 § Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

B 6.2  Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som 
behövs för tillträde  

11 kap. 8 och 9 §§ Samhällsbyggnadschef 

B 6.3  Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagis 
utan lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden 
och delegaten har befogenhet att besluta i lovärendet 

11 kap. 17 § Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

B 6.4  Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge 
synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda 
behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala 
kostnaderna för uppdraget 

11 kap. 17 § Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 
 

B 6.5  Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även 
förbud som förenas med vite 

11 kap. 30-32 §§ Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

B 6.6  Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om 
byggnadsverket har säkerhetsbrister, även förbud som 
förenas med vite 

11 kap. 33 § 1 Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 
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B 6.7  Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det 
inte finns förutsättningar för att ge slutbesked 

11 kap. 33 § 2 Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

B 6.8  Beslut att utse annan funktionskontrollant inom ramen för 
föreskrifterna i 10 kap. 11 § och 11 kap. 35 § PBL och, efter 
förslag av byggherren, beslut om ny kontrollansvarig 

11 kap. 35 § Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 
 

B 6.9  Beslut att ansöka om handräckning hos 
kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap. 8 § eller 
när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en 
åtgärd som har förelagts honom eller henne enligt 10 kap. 
19, 21 eller 22 §§ PBL 

11 kap. 39 § Samhällsbyggnadschef 

 
B 7  PBL 12 kap. 

B 7.1  Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning 
av kommunens plan- och bygglovstaxa 

12 kap. 8-11 §§ och 
kommunens plan- 
och bygglovstaxa 

Administratör/Handläggare 
Samhällsbyggnadskontoret 
Ersättare: Byggnadsinspektör 

 
B 8  Plan- och byggförordningen mm   

B 8.1  Beslut av om särskild besiktning av hissar och andra 
motordrivna anordningar 

PBF (8 kap. 8 § och 
5 kap. 9 §) 

Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 

B 8.2  Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 16 § 
 
Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap. 17 § 
 
Beslut om användningsförbud för hissar och andra 
motordrivna anordningar med tillämpning av 
bestämmelserna i 3 kap. 4-5 §§ 

Boverkets föreskrifter 
& allmänna råd (BFS 
2011:12 H 12 med 
ändringar t.o.m. H 14) 
om hissar och vissa 
andra motordrivna 
anordningar 

Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 

B 8.3  Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till 
byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om 
funktionskontroll av ventilationssystem 

PBF 5 kap. 1-7 §§ och 
kap. 3 (samt 11 kap. 
19-20 §§ PBL) 

Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 

B 8.4  Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom 
ramen för föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda skäl) 

Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd om 
Funktionskontroll av 
Ventilationssystem, 
BFS 2011:16, 4 § 

Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 

 
B 9  Boverkets Byggregler, BFS 2011:6 

B 9.1  Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna 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 Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 
 

B 10  Boverkets föreskrifter 2011:10, om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) 

B 10.1  Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det 
finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli 
tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd 
olägenhet från annan synpunkt 

BFS 2015:6,  
EKS 10, 3 § 

Byggnadsinspektör  
Ersättare: Miljöinspektör 
 

 
B 11  Fastighetsbildningslagen (1970:988) 

B 11.1  Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till utskottet 
för prövning 

FBL 4 kap. 25-25a 
§§ 

Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

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

FBL 5 kap. 3 § tredje 
stycket 

Allmänna utskottets ordf  
Ersättare: vice ordförande 

B 11.3  Besluta att ansöka om fastighetsbestämning FBL 14 kap. 1a § 
första stycket 3-7 

Allmänna utskottets ordf  
Ersättare: vice ordförande 

B 11.4  Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning 

FBL 15 kap. 11 § Allmänna utskottets ordf  
Ersättare: vice ordförande 
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B 12  Anläggningslagen (1973-:1149) 

B 12.1  Företräda utskottet vid samråd med lantmäterimyndigheten, 
rätt att begära att ärendet hänskjuts till utskottet för prövning 

AL 12 och 23 §§ Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

B 12.2  Rätt att påkalla förrättning AL 18 § Allmänna utskottets ordf  
Ersättare: vice ordförande 

B 12.3  Godkännande av beslut eller åtgärd AL 30 § Allmänna utskottets ordf  
Ersättare: vice ordförande 

 
 

B 13  Ledningsrättslagen (1973:1144) 

B 13.1  Företräda utskottet vid samråd med lantmäterimyndigheten, 
rätt att begära att ärendet hänskjuts till utskottet för prövning 

LL 21 § Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

B 13.2  Godkännande av beslut eller åtgärd LL 28 §  Allmänna utskottets ordf  
Ersättare: vice ordförande 

 
B 14  Lag(2003:708) och förordning (2003:709) om skydd mot olyckor 

B 14.1  Uppdra till person som inte är anställd i kommunen, att 
besluta i nedanstående ärenden. 

LSO 
3 kap 6§, 2:a stycket  

Kontrakterad 
Skorstensfejarmästare 

B 14.2  Meddela förelägganden och förbud i tillsynsärenden. Ett sådant 
föreläggande eller förbud får inte förenas med vite eller att 
förordna rättelse på den försumliges bekostnad  

LSO 
5 kap 2§, 2:a stycke 

Skorstensfejarmästare 

B 14.3  Besluta om brandskyddskontroll i särskilda fall. FSO 
3 kap 1§ 3:e st 

Skorstensfejarmästare 

 14.4  Uppdra till tjänsteman i Umeå kommun att besluta i 
nedanstående ärenden 

LSO 
3 kap 12§ 

Anställd vid Brandförsvar och 
säkerhet 

 14.5  Besluta om dispens/medgivande att en fastighetsägare utför 
eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten 

LSO 
3 kap 4§, 
2:a stycket 

Brandchef, 
Ch Olycksförebyggande, 
Tillståndshandläggare.  

 14.6  Meddela förelägganden och förbud i tillsynsärenden. Ett sådant 
föreläggande eller förbud får inte förenas med vite eller att 
förordna rättelse på den försumliges bekostnad 

LSO 
5 kap 2§, 
2:a stycket 

Brandchef, 
Räddningschef i beredskap 
Ch Olycksförebyggande 
Tillsynsförrättare 

 14.7  Ta ut personer att ingå i kommunens räddningsvärn LSO 6 kap 1§, 
3:e stycket 

Brandchef 

 14.8  Besluta om att anordning som varaktigt behövs för 
räddningstjänst får placeras på annans mark eller byggnad 

LSO 
6 kap 5§, 2:a stycket 

Brandchef 

 14.9  Besluta om ersättning till enskilda vid deltagande i 
räddningstjänst enligt 4,6 och 7§§. 

LSO  
7 kap 8§, 
1:a stycket 

Brandchef 

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

FSO 
2 kap 7§ 

Brandchef, 
Räddningschef i beredskap 

 14.11  Medge 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 

FSO 
2 kap 5§ 

Brandchef 

 14.12  Besluta om brandskyddskontroll i särskilda fall FSO 
3 kap 1§, 2:a stycket 

Brandchef 
Räddningschef i beredskap  

 
B 15  Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

B 15.1  Uppdra åt en anställd i Umeå kommun att besluta på 
kommunens vägnar i nedanstående ärenden 

26 § 3:e st Anställd vid Brandförsvar och 
säkerhet 

B 15.2  Besluta om tillstånd till hantering av brandfarliga varor 17§,  
2:a stycket 

Brandchef 
Ch. Olycksförebyggande 
Tillståndshandläggare. 

B 15.3  Besluta om tillstånd till hantering av explosiva varor 18§, 
2:e stycket 

Brandchef 
Ch. Olycksförebyggande 
Tillståndshandläggare 

B 15.4  Beslut om nya och ändrade tillstånd i tillståndet 19§, 
3:e stycket 

Brandchef 
Ch. Olycksförebyggande 
Tillståndshandläggare  
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B 15.5  Återkallande av tillstånd 20§ Brandchef 
Ch. Olycksförebyggande 
Tillståndshandläggare  

B 15.6  Föreläggande och förbud i tillsynsärenden. Ett sådant 
föreläggande eller förbud får inte förenas med vite eller att 
förordna rättelse på den försumliges bekostnad 

25§, 
1:a stycket 

Brandchef 
Ch. Olycksförebyggande 
Tillsynsförrättare  

 
B 16  Lagen (2014:227) om färdigställandeskydd 

B 16.1  Beslut att färdigställandeskydd inte behövs.  3 § Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 
 

 
B 17  Trafikförordningen (1998:1276) 

B 17.1  Beslut om undantag från bestämmelserna om; 
- högsta tillåtna vikt 

- största tillåtna bredd 
- största tillåtna längd 

4 kap 12, 15, 17 §§ Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 
 

B 17.2  Beslut om tillfälliga lokala trafikföreskrifter; 

- förbud mot trafik med fordon 
- förbud att parkera fordon 

- avstängning av gata för vägarbeten m m 

10 kap 1 § Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 
 

B 17.3  Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 13 kap 8 § Koncernstrateg 

 
B 18  Lagen om lägenhetsregister (SFS 2006:378) 

B 18.1  Fastställande av belägenhetsadress. 10 § Administratör/Handläggare 
Samhällsbyggnadskontoret 

B 18.2  Beslut om lägenhetsnummer. 11 § Administratör/Handläggare 
Samhällsbyggnadskontoret 

B 18.3  Föra in ändringar i lägenhetsregistret. 13 § Administratör/Handläggare 
Samhällsbyggnadskontoret 

 
B 19  Lagen om bostadsanpassningsbidrag (1992:1574) 

B 19.1  Beslut om bostadsanpassningsbidrag upp till 200 000 kr i 
varje enskilt ärende 

 Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

 19.2  Beslut om bostadsanpassningsbidrag över 200 000 kr i varje 
enskilt ärende 

 Allmänna utskottet 
 

 
B 20  Övrigt 

B 20.1  Kontroll av regionalt bidrag till företagsutveckling  Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

B 20.2  Kontroll av stöd till kommersiell service  Byggnadsinspektör 
Ersättare: Miljöinspektör 

 

M  MILJÖBALKENS OMRÅDE 

M 1  Allmänna hänsynsregler m m, 2 kap. MB 

M 1.1  Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de 
allmänna hänsynsreglerna 

2 kap. 2-9 §§, 
26 kap. MB 

Miljöinspektör 

 
M 2  Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 

M 2.1  Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i 
samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning 

6 kap. 4 § MB 
 

Miljöinspektör 

M 2.2  Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av utökat 
samråd om betydande miljöpåverkan 

6 kap. 5 § MB 
 

Miljöinspektör 

M 2.3  Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte 
kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende 

6 kap. 8 § MB,  
12 § FMKB 

Miljöinspektör 

M 2.4  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 
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M 3  Skydd av områden, 7 kap. MB 

M 3.1  Besluta i ärenden om tillstånd, anmälan eller dispens där så 
krävs enligt kommunens vattenskyddsföreskrifter  

7 kap. 22 § MB 
VS-KH, VS-F, VS-Å 

Miljöinspektör 

M 3.2  Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- eller 
växtart över vilka kommunen har tillsyn enligt 7 kap. 
miljöbalken 

2 kap. 9 § MTF 
 

Miljöinspektör 

 
M 4  Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,  9 kap. MB 

M 4.1  Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i 
den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av ansökan 
om miljöfarlig verksamhet 

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

Miljöinspektör 

M 4.2  Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol 
vid prövning av ansökan om miljöfarlig verksamhet 

19 kap. 4 § MB 
 

Allmänna utskottet 

M 4.3  Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende 
angående mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet 

21, 22 och 26 §§ 
FMH 

Miljöinspektör 

M 4.4  Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning 
med ansluten vattentoalett. 

13 § första stycket 1 
FMH 

Miljöinspektör 

M 4.5  Besluta i ärende om anmälan eller ändring av Miljöfarlig 
verksamhet, s.k. C- verksamheter  

10 § och 11 § 2 p 
MPF 

Miljöinspektör 

M 4.6  Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till 
befintlig avloppsanordning 

13 § första stycket 2 
FMH 

Miljöinspektör 

M 4.7  Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet ska gälla 
även om det överklagas 

19 kap. 5 § 
22 kap. 28 § MB 

Miljöinspektör 

M 4.8  Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan 
avloppsanordning än som kräver tillstånd 

13 § andra stycket FMH Miljöinspektör 

M 4.9  Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana 
avloppsanordningar som avses i 13 § FMH 

14 § FMH Miljöinspektör 

M 4.10  Besluta i ärende om tillstånd till värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten där 
tillstånd krävs enligt kommunens lokala föreskrifter 

17 § första stycket FMH, 
3 § LH-ROB  

Miljöinspektör 

M 4.11  Besluta i ärende om anmälan för att inrätta en 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten 

17 § första stycket FMH 
 

Miljöinspektör 

M 4.12  Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan 

37 § FMH Miljöinspektör 

M 4.13  Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera 
viss verksamhet enligt 38 § FMH 

38 § FMH 
 

Miljöinspektör 

M 4.14  Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom 
område med detaljplan  

39 § FMH, 
1 § LH-ROB 

Miljöinspektör 

M 4.15  Besluta i tillstånds- eller dispensärenden enligt vad som 
gäller enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 

LH-ROB Miljöinspektör 

 4.16  Besluta i tillsynsärenden om miljöfarlig verksamhet i övrigt.  MB och föreskrifter 
meddelade med stöd 
av MB 

Miljöinspektör 

 4.17  Besluta i andra tillsynsärenden än ovanstående om 
hälsoskyddet 

MB och föreskrifter 
meddelade med stöd 
av MB 

Miljöinspektör 

 
 

M 5  Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB 

M 5.1  Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av 
föroreningsskada 

2 kap. 31 § MTF Miljöinspektör 

M 5.2  Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig 
miljöskada 

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

Miljöinspektör 

M 5.3  Besluta i anmälningsärende om avhjälpande åtgärd med 
anledning av en föroreningsskada, när åtgärden kan 
medföra ökad risk för spridning eller exponering av 
föroreningarna 

28 § FMH 
 

Miljöinspektör 
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M 6  Vattenverksamhet, 11 kap. MB  

M 6.1  Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av 
vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller mark- och 
miljödomstol i ärende om tillstånd för markavvattning 

11 kap. 9a-b och 13 
§§ MB,  
21 § FVV 

Miljöinspektör 

 
M 7  Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB  

M 7.1  Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för samråd 
enligt 12 kap. 6 § MB 

12 kap. 6 § MB 
 

Miljöinspektör 

 
M 8  Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB 

M 8.1  Besluta avge yttrande i ärende om dispens från förbud att 
sprida kemiska och biologi ska bekämpningsmedel över 
skogsmark 

14 kap. 9 § tredje 
stycket MB 

Miljöinspektör 

M 8.2  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. 

40 § SFS 2014:425 
 

Miljöinspektör 

M 8.3  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 8.4  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 8.5  Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga vätskor 

NFS 2003:24 
 

Miljöinspektör 

M 8.6  Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar 
som innehåller fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen 

SFS 2007:846 Miljöinspektör 

M 8.7  Besluta i ärende om anmälan om åtgärd för att avlägsna 
PCB-produkter i byggnader och anläggningar 

18 §  SFS 2007:19 
 

Miljöinspektör 

M 8.8  Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och 
biotekniska organismer i övrigt där nämnden ansvarar för 
tillsynen 

2 kap. 19 § 5-9, 
2 kap. 31 § 5-6, 
2 kap. 32-33 §§ MTF 

Miljöinspektör 

 
M 9  Avfall och producentansvar, 15 kap. MB 

M 9.1  Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv kompostera 
eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa avfall 

15 kap. 18 § tredje 
och fjärde stycket MB 

Miljöinspektör 

M 9.2  Besluta i ärende om anmälan om kompostering eller annan 
återvinning/annat bortskaffande av annat hushållsavfall än 
trädgårdsavfall 

45 § AF Miljöinspektör 

M 9.3  Besluta i ärende om tillstånd till eget omhändertagande av 
latrin  

34 § FA-ROB Miljöinspektör 

M 9.4  Besluta i ärende om tillstånd till eget omhändertagande av 
Slam 

36 § FA-ROB  Miljöinspektör 

M 9.5  Besluta om undantag från renhållningsordningens 
föreskrifter om särskilda skäl föreligger  

FA-ROB  
 

Miljöinspektör 

 
M 10  Tillsyn, 26 kap. MB 

Vitesförelägganden som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för kommunstyrelsen 

M 10.1  Besluta om förelägganden eller förbud utan vite i ärenden som 
nämnden ansvarar för 

26 kap. 9 § MB 
 

Miljöinspektör 

M 10.2  Besluta att förena föreläggande eller förbud med (fast) vite om 
högst 15000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende  

26 kap. 14 § MB, 
Viteslagen 

Miljöinspektör 

M 10.3  Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) vite över 
15000 kr men högst 25000 kr för respektive adressat i varje 
enskilt ärende 

26 kap. 14 § MB, 
Viteslagen 

Samhällsbyggnadschef 

M 10.4  Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) vite över 
25000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende 

26 kap. 14 § MB, 
Viteslagen 

Allmänna utskottet 
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M 10.5  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. 

26 kap. 14 § MB, 
Viteslagen 

Miljöinspektör 

M 10.6  Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite 
över 15000 kr men högst 25000 kr per överträdelse eller med 
15000 kr men högst 25000 kr per månad som föreläggandet 
eller förbudet inte åtlyds 

26 kap. 14 § MB, 
Viteslagen 

Samhällsbyggnadschef 

M 10.7  Besluta att förena föreläggande eller förbud med löpande vite 
över 25000 kr per överträdelse eller 25000 kr per månad som 
föreläggandet eller förbudet inte åtlyds 

26 kap. 14 § MB, 
Viteslagen 

Allmänna utskottet 

M 10.8  Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att 
lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn 
och adress 

26 kap. 13 § MB 
 

Miljöinspektör 

M 10.9  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 10.10  Besluta 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 § tredje 
stycket MB 
 

Miljöinspektör 

M 10.11  Besluta 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 10.12  Besluta 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 10.13  Besluta 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 25000 kronor 

26 kap. 22 § första 
stycket MB 
 

Samhällsbyggnadschef 

M 10.14  Besluta 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 överstiger 25000 kronor 

26 kap. 22 § första 
stycket MB 
 

Allmänna utskottet 

M 10.15  Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud 
att överlåta berörd fastighet eller egendom till dess 
undersökningen är slutförd 

26 kap. 22 § tredje 
stycket MB 
 

Samhällsbyggnadschef 

M 10.16  Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla omedelbart 
även om det överklagas  

26 kap. 26 § MB  Miljöinspektör 

 

M 11  Tillstånds giltighet, omprövning m.m., 24 kap. MB 

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

24 kap. 8 § MB  Miljöinspektör 

 

M 12  Avgifter, 27 kap. MB  

M 12.1  Besluta om att påföra avgift för prövning och tillsyn enligt 
kommunens taxa om avgifter inom miljöbalkens 
tillämpningsområde  

27 kap. 1 § MB,  
Taxa MB  

Miljöinspektör  
 

M 12.2  Besluta om nedsättning av avgift eller efterskänkande av 
avgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens 
taxa  

22 § Taxa MB Miljöinspektör 

M 12.3  Bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även 
om det överklagas  

9 kap. 5 § FAPT  Miljöinspektör 

 
M 13  Tillträde m.m., 28 kap. MB 

Vite som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för kommunstyrelsen. 

M 13.1  Besluta att meddela förbud vid vite av högst 15000 kr att 
rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning som 
behöver sättas ut vid undersökningar  

28 kap. 1 och 7 § 
MB  

Miljöinspektör 

M 13.2  Besluta att meddela förbud vid vite över 15000 kr men högst 
25000 att rubba eller skada mätapparat eller liknande 
utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar 

28 kap. 1 och 7 § 
MB  

Samhällsbyggnadschef 
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M 13.3  Besluta att meddela förbud vid vite över 25000 kr att rubba 
eller skada mätapparat eller liknande utrustning som 
behöver sättas ut vid undersökningar 

28 kap. 1 och 7 § 
MB  

Allmänna utskottet 

M 13.4  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 14  Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB  

Miljösanktionsavgift som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för kommunstyrelsen. 

M 14.1  Besluta om miljösanktionsavgift upp till 10000 kr  30 kap. 3 § MB  Miljöinspektör 

M 14.2  Besluta om miljösanktionsavgift över 10000 kr men högst 
30000 kr  

30 kap. 3 § MB  Samhällsbyggnadschef 

M 14.3  Besluta om miljösanktionsavgift över 30000 kr  30 kap. 3 § MB  Allmänna utskottet 

 

L  LIVSMEDELSOMRÅDET M.M.    

L 1  Livsmedelslagen 
Vite som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för kommunstyrelsen. 

L 1.1  Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som 
behövs för efterlevnaden av livsmedelslagen, de 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut 
som meddelats med stöd EG-bestämmelserna.  

22 § LL  Miljöinspektör 

L 1.2  Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite 
upp till 15000 kr för respektive adressat i varje enskilt 
ärende. 

23 § LL,  
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. 

23 § LL,  
Viteslagen 

Samhällsbyggnadschef 

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

23 § LL,  
Viteslagen 

Allmänna utskottet 

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. 

23 §§ LL  
4 § Vitslagen 

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. 

23 §§ LL  
4 § 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 

23 §§ LL  
4 § Viteslagen 

Allmänna utskottet 

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  

24 § första och 
andra stycket 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 10000 
kronor  

24 § första och 
andra stycket 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 § tredje stycket 
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 att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart 
även om det överklagas  

33 § LL  Miljöinspektör 
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L 2  Livsmedelsförordningen    

L 2.1  Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med 
livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om 
det behövs av livsmedels-hygieniska skäl 

8 § LF  Miljöinspektör 

L 2.2  Besluta om återkallande eller tillfälligt upphävande av 
godkännande av livsmedelsanläggning  

24 § LF  Miljöinspektör 

 
L 3  Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

L 3.1  Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av 
livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift  

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

Miljöinspektör 

L 3.2  Besluta om avgift för godkännande och registrering  13-14 §§ FAOKL,  
Art. 27 EG 882/2004 
Taxa livs.  

Miljöinspektör 

L 3.3  Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften  10 § FAOKL,  
Taxa livs.  

Miljöinspektör 

L 3.4  Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds 
av bristande efterlevnad av regelverket 
  

11 § FAOKL,  
Art. 28 EG 882/2004, 
Taxa livs.   

Miljöinspektör 

L 3.5  Besluta om avgift för kontrollmyndighetens bemanning vid 
slakterier, styckningsanläggningar och 
vilthanteringsanläggningar  

18 § FAOKL,  
Taxa livs.  

Miljöinspektör 

 
L 4  Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter  

Vite som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för kommunstyrelsen. 

L 4.1  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  

23 § LFAB  
12 § FFAB  

Miljöinspektör 

L 4.2  Beslut att förena föreläggande och förbud med (fast) vite 
upp till 15000 kr för respektive adressat i varje enskilt 
ärende 

24 § LFAB,  
Viteslagen 

Miljöinspektör 

L 4.3  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 4.4  Besluta att förena föreläggande och förbud med (fast) vite 
över 25000 kr för respektive adressat i varje enskilt ärende 

24 § LFAB,  
Viteslagen 

Allmänna utskottet 

L 4.5  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  

Miljöinspektör 

L 4.6  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 4.7  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  

Allmänna utskottet 

L 4.8  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 4.9  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 10000 
kronor  

25 § LFAB Samhällsbyggnadschef 

L 4.10  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 4.11  Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart 
även om det överklagas  

33 § LFAB  Miljöinspektör 
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L 5  Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter  

L 5.1  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 5.2  Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften  11 § FAOKF,  
Taxa livs.  

Miljöinspektör 

L 5.3  Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds 
av bristande efterlevnad av regelverket  
 

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

Miljöinspektör 

 
L 6  Kontrollförordningen (EG) 882/2004 om offentlig kontroll   

L 6.1  Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanläggning  Art. 31.1 a och b EG 
882/2004, 
Art 4, EG 853/2004, 
23 § LF,  
11-11a §§ LIVSFS 
2009:5 

Miljöinspektör 

L 6.2  Besluta i ärende om godkännande av livsmedels-
anläggning  

Art. 31.2 c EG 
882/2004  
Art. 4 EG 853/2004 
23 § LF,  
8 § LIVSFS 2009:5  

Miljöinspektör 

L 6.3  Beslut om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning 
samt om förlängning av sådant godkännande 
  

Art. 31.2 d EG-
882/2004  
23 § LF  

Miljöinspektör 

L 6.4  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 6.5  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  

Art. 19.1 EG 
882/2004  

Miljöinspektör 

L 6.6  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. 19.2 EG 
882/2004  

Miljöinspektör 

L 6.7  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 6.8  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 6.9  Besluta att beordra att livsmedel återkallas, dras tillbaka 
från marknaden och/eller destrueras  

Art. 54.2 c EG 
882/2004  

Miljöinspektör 

L 6.10  Besluta om tillstånd till att livsmedel används för andra 
ändamål än de som de ursprungligen var avsedda för  

Art. 54.2 d EG 
882/2004  

Miljöinspektör 
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L 6.11  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 6.12  Besluta om att tillfälligt återkalla en livsmedelsanläggnings 
godkännande  

Art. 54.2 f EG 
882/2004  

Miljöinspektör 

L 6.13  Besluta om permanent upphävande av godkännande av 
livsmedelsanläggning när verksamheten upphört  

Art. 31 EG 
882/2004;  
Art. 4 EG 853/2004  

Miljöinspektör 

L 6.14  Besluta om åtgärder som avses i art. 19 för sändningar 
från tredje länder  

Art. 54.2 g EG 
882/2004  

Miljöinspektör 

L 6.15  Besluta om andra åtgärder som den behöriga myndigheten 
anser vara motiverade 

Art. 54.2 h EG 
882/2004  

Miljöinspektör 

 
L 7  Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10)  

L 7.1  Besluta om fastställande av provtagningspunkter samt 
frekvens av normal respektive utvidgad kontroll 

11 § SLVFS 
2001:30, omtryck 
LIVFS 2011:3  

Miljöinspektör 

 

R 1  
STRÅLSKYDD 
Vite som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för kommunstyrelsen. 

R 1.1  Besluta i ärende om solarier inom nämndens 
ansvarsområde  

• med anledning av anmälan av verksamhet i 
vilken solarium upplåts till allmänheten  

• i övrigt  

32 § SSL  
16 § SSF  
10 § SSMFS 2012:5 

Miljöinspektör 

R 1.2  Besluta att begära upplysningar eller handlingar som 
behövs för sådan tillsyn enligt strålskyddslagen som 
nämnden ansvarar för 

31 § SSL  

 

Miljöinspektör 

R 1.3  Besluta om förelägganden eller förbud i ärenden som 
nämnden ansvarar för. 

32 § SSL 
 

Miljöinspektör 

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

34 § SSL  
Viteslagen 

Miljöinspektör 

R 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 

34 § SSL  
Viteslagen 

Samhällsbyggnadschef 

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

34 § SSL 
Viteslagen  

Allmänna utskottet 

R 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  

34 § SSL  
Viteslagen 

Miljöinspektör 

R 1.8  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  

34 § SSL  
Viteslagen 

Samhällsbyggnadschef 

R 1.9  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  

34 § SSL  
Viteslagen 

Allmänna utskottet 

R 1.10  Besluta omhänderta radioaktiva ämnen eller tekniska 
anordningar. 

33 § SSL Miljöinspektör 

R 1.11  Besluta försegla en teknisk anordning eller anläggning. 33 § SSL Miljöinspektör 

R 1.12  Begära polishandräckning som behövs för tillsyn enligt 
strålskyddslagen  

31 och 33 §§ SSL 
 

Miljöinspektör 

R 1.13  Besluta vidta åtgärder på den felandes bekostnad 32 § SSL Allmänna utskottet 

R 1.14  Besluta begära ersättning för provtagning och 
undersökning av prov.  

16 a § SSF 
19 § SSMFS 2012:5 

Samhällsbyggnadschef 
 

R 1.15  Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende enligt 
strålskyddslagstiftningen  

16 a § SSF, 
Kommunens taxa  

Miljöinspektör 
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T 1  
TOBAK  
Vite som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för kommunstyrelsen. 

T 1.1  Besluta om förelägganden eller förbud enligt Tobakslagen  20 § TL Miljöinspektör 

T 1.2  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 1.3  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 

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

20 § TL 
Viteslagen 

Allmänna utskottet 

T 1.5  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 1.6  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 1.7  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 
 

Allmänna utskottet 

T 1.8  Besluta att meddela varning 20 a § TL Miljöinspektör 

T 1.9  Besluta om försäljningsförbud 20 a § TL Allmänna utskottet 

T 1.10  Besluta om omhändertagande eller återlämnande av 
tobaksvara  

21 § TL Miljöinspektör 

 1.11  Besluta om förstörande av tobaksvara 21 § TL Allmänna utskottet 

T 1.12  Besluta begära hjälp från polisen för att få tillträde till 
områden, lokaler och andra utrymmen, eller vid 
omhändertagande av tobaksvara.  

23 b § TL Miljöinspektör 

T 1.13  Besluta begära upplysningar, handlingar, varuprover och 
liknande som behövs för tillsyn. 

22 § TL Miljöinspektör 

T 1.14  Rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra 
utrymmen och får där göra undersökningar och ta prover. 

23 § TL Miljöinspektör 

T 1.15  Besluta att debitera avgift enligt taxa för tillsyn enligt 
Tobakslagen  

19 b § TL 
Kommunens taxa 
för tobakstillsyn 

Miljöinspektör 

T 1.16  Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för 
tillsyn enligt Tobakslagen  

Kommunens taxa 
för tobakstillsyn 

Miljöinspektör 

 
A 1  ALKOHOLLAGEN    

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

8 kap 2 § AL Allmänna utskottet  

A 1.2  Beslut i ärende om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 8 kap 2 § AL Allmänna utskottet  

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 

Allmänna utskottet 

A 1.5  Beslut i ärende om utvidgning av serveringstillstånd till att 
omfatta uteservering. 

8 kap 2 § AL Miljöinspektör  

A 1.6  Beslut gällande tillfällig ändring av stadigvarande tillstånd 
avseende serveringsyta, tid (inom normaltid) eller dryck. 

8 kap 2, 14 och19 
§§ AL 

Miljöinspektör  

 1.7  Beslut gällande permanent ändring av stadigvarande tillstånd 
avseende serveringsyta, tid eller dryck. 

8 kap 19 § AL Allmänna utskottet? 
 

 1.8  Beslut gällande tillstånd att anordna provsmakning vid 
enstaka tillfälle 

8 kap 6 § Miljöinspektör 

 1.9  Beslut gällande tillstånd att anordna provsmakning 
stadigvarande 

8 kap 6-7§§ Allmänna utskottet? 

 1.10  Beslut i fråga om att godkänna anmälan om cateringlokal 8 kap 4 § Miljöinspektör 

 1.11  Beslut i fråga om att godkänna anmälan om kryddning av 
spritdryck 

8 kap 3 § Miljöinspektör 
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 1.12  Beslut gällande anmälan om betydande förändring i 
ägarförhållanden 

8 kap 12 §, 9 kap 11 § 
AL 

Miljöinspektör? 
Allmänna utskottet? 

 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? 
Allmänna utskottet? 

 1.14  Beslut gällande undantag från skyldighet att genomgå 
kunskapsprov 

10 § FoHMFS 2014:7 Miljöinspektör 

A 1.15  Beslut om återkallelse av serveringstillstånd som inte 
längre utnyttjas eller på tillståndshavarens begäran 

9 kap 18 § 1p AL 

 
Miljöinspektör 

A 1.16  Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på grund av 
brott eller vad som i övrigt gäller för tillståndet. 

9 kap 18 § 2-3 p AL 

 
Allmänna utskottet 

A 1.17  Beslut om återkallelse av tillfälligt serveringstillstånd 9 kap 18 § Samhällsbyggnadschef? 
AUs ordförande?? 

A 1.18  Beslut att meddela den som bedriver detaljhandel med eller 
servering av folköl förbud mot vidare försäljning. 

9 kap 19 § Allmänna utskottet 

A 1.19  Beslut om att meddela tillståndsinnehavare erinran  9 kap 17§ AL Miljöinspektör? 

A 1.20  Beslut om att meddela tillståndsinnehavare varning. 9 kap 17§ AL Allmänna utskottet 

 1.21  Beslut om att meddela den som bedriver detaljhandel med 
folköl varning. 

9 kap 19 § Miljöinspektör 

 1.22  Beslut att begära in de uppgifter, handlingar och varuprover 
som behövs för tillsynen 

9 kap 13-15 § AL Miljöinspektör 

 

F 1  FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST 

F 1.1  Beslut om färdtjänst, riksfärdtjänst 7 § Lag om färdtjänst, 
5 § riksfärdtjänst 

Administratör/Handläggare 
Samhällsbyggnadskontoret 

F 1.2  Beslut om ledsagare 8 § Lag om färdtjänst, 
6 § riksfärdtjänst 

Administratör/Handläggare 
Samhällsbyggnadskontoret 

F 1.3  Beslut om färdsätt 7 § lagen om 
riksfärdtjänst 

Administratör/Handläggare 
Samhällsbyggnadskontoret 

F 1.4  Återkallelse av tillstånd 12 § Lagen om 
färdtjänst, 9 § lagen 
om riksfärdtjänst 

Administratör/Handläggare 
Samhällsbyggnadskontoret 

 
K 1  SKOLSKJUTSAR 

K 1.1  Beslut om skolskjuts i hemkommunen SL 10 kap 31 § Administratör/Handläggare  
Samhällsbyggnadskontoret 

K 1.2  Beslut om skolskjuts i annan kommun än hemkommunen SL 10 kap 32 § Administratör/Handläggare  
Samhällsbyggnadskontoret 

 
Ö 1.  VISSA ÖVRIGA ÄRENDEN   

Ö 1.1  Ansöka hos mark- och miljödomstol respektive förvaltningsrätt 
om utdömande av vite 

21 kap. 1 § tredje 
stycket 8 MB,  
6 § viteslagen 

Samhällsbyggnadschef 

Ö 1.2  Avge yttrande till kommunstyrelsen angående ärende 
angående bygglov, rivningslov och marklov som rör enstaka 
småhus eller fritidshus  

 Miljöinspektör 

Ö 1.3  Avge yttrande till kommunstyrelsen angående detaljplan och 
områdesbestämmelser där enkelt planförfarande tillämpas 

 Miljöinspektör 

Ö 1.4  Avge yttrande till kommunstyrelsen över förslag till detaljplan 
och områdesbestämmelser under granskningstiden när 
nämnden tidigare avgivit yttrande i samrådsskedet 

 Miljöinspektör 

Ö 1.5  Avge yttrande till kommunstyrelsen i ärenden om 
strandskyddsdispens 

 Miljöinspektör 

Ö 1.6  Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för 
åtgärder och andra åtgärder i bostäder  

 Miljöinspektör 

Ö 1.7  Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd för att 
inrätta hem för vård och boende som drivs av en enskild eller 
sammanslutning 

 Miljöinspektör 
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Ö 1.8  Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna 
sammankomster, offentliga tillställningar, bullrande 
verksamheter och liknande verksamheter 

 Miljöinspektör 

Ö 1.9  Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till 
hotell- och pensionatsrörelse  

 Miljöinspektör 

Ö 1.10  Besluta om skrotning eller flyttning av fordon 3§ SFS 1982:129 
2§ SFS 1982:198 

Miljöinspektör 

O 1.11  Besluta begära ersättning för kostnader för flyttning av fordon 
och övriga åtgärder 

13§ SFS 1982:198 
7§ SFS 1998:198 

Miljöinspektör 

Ö 1.12  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. 10 § SML Miljöinspektör 

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

 Allmänna utskottet 

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

 Allmänna Utskottet 

Ö 1.15  Besluta om fastställande av åtgärdsplaner, policys, rutiner och 
riktlinjer inom Shbk/Miljö´s arbetsområde. 

 Allmänna Utskottet 

Ö 1.16  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 

6 kap 7 § OSL Samhällsbyggnadschef 

Ö 1.17  Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till allmän 
förvaltningsdomstol, när förvaltningsrätt eller kammarrätt 
ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats 
av delegaten 

 Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Ö 1.18  Beslut att avge yttrande till allmän förvaltningsdomstol 
med anledning av överklagande av delegationsbeslut 

 Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Ö 1.19  Prövning av att överklagande skett i rätt tid samt avvisning av 
överklagande som kommit in för sent 

24 § FL 
 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Ö 1.20  Prövning av att överklagande skett i rätt tid samt avvisning av 
överklagande som kommit in för sent, i de fall där 
ursprungsbeslutet ej fattats på tjänstemannadelegation. 

FL § 24  Samhällsbyggnadschef 

Ö 1.21  Beslut huruvida omprövning skall ske 27 § FvL 
 

27 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Ö 1.22  Omprövning av beslut  
 

27 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Ö 1.23  Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för 
åtgärder och andra åtgärder i bostäder  

 Miljöinspektör 

Ö 1.24  Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd för att inrätta 
hem för vård och boende som drivs av en enskild eller 
sammanslutning  

 Miljöinspektör 
 
 

Ö 1.25  Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna 
sammankomster, offentliga tillställningar, bullrande 
verksamheter och liknande verksamheter  

 Miljöinspektör 

Ö 1.26  Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till hotell- 
och pensionatsrörelse  

 Miljöinspektör 

Ö 1.27  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. 10 § SML Miljöinspektör 

 1.28  Besluta i tillsynsärenden gällande animaliska biprodukter 23 och 27 §§  
SJVFS 2006:84 

Miljöinspektör 

 1.29  Besluta i ärenden om jakt för att förebygga skador av vilt SFS 1987:905 Miljöinspektör 
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 Kommunstyrelsens delegationer inom 

13  BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTETS  VERKSAMHETSOMRÅDE 

  
 

 
  

                                                 
6 Medtaget i informativt syfte 

U 1 Allmänt   

U 1.1.  Ansvara för att utbildningen genomförs i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen, i föreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen och i de bestämmelser för 
utbildningen som kan finnas i andra författningar 

SL 2 kap 8 § Barn- och 
utbildningschef 

U 1.2.  Beslut om anställning av rektor och förskolechef SL 2 kap 11 §  Barn- och 
utbildningschef 

U 1.3.  Beslut om att se till att rektorerna går den särskilda 
befattningsutbildningen utifrån skollagens föreskrifter 

SL 2 kap 12 § Barn- och 
utbildningschef 

U 1.4.  Beslut om vilka som ska undervisa i skolväsendet SL 2 kap 13-19 §§ Rektor  
Förskolechef 

U 1.5.  Beslut om anställning av lärare och förskollärare SL 2 kap 20-22 §§  Rektor  
Förskolechef 

U 1.6.  Beslut om elevhälsans omfattning SL 2 kap 25-28 §§ Barn- och 
utbildningschef 

U 1.7.  Beslut om Studie- och yrkesvägledning SL 2 kap 29, 30 §§ Rektor 

U 1.8.  Beslut om registerkontroll av personal SL 2 kap 31-33 §§ Rektor  
Förskolechef 

U 1.9.  Beslut om kompetensutveckling av personal, samt om att se 
till att personalen har nödvändiga insikter i skolväsendets 
föreskrifter. 

SL 2 kap 34 § Rektor  
Förskolechef 

U 1.10.  Beslut om lokaler, utrustning och tillgång till skolbibliotek SL 2 kap 35, 36 §§ Rektor 

U 1.11.  Beslut om barnens och elevernas lärande och personliga 
utveckling 

SL 3 kap 3 § Rektor  
Förskolechef 

U 1.12.  Beslut om information till vårdnadshavare om barnets och 
elevens utveckling 

SL 3 kap 4, 5 §§ Rektor  
Förskolechef 

U 1.13.  Beslut om huvudmannens systematiska och kontinuerliga 
planering, uppföljning och utveckling av utbildningen 

SL 4 kap 3 § Kommunstyrelsen6 

U 1.14.  Beslut om åtgärder när det finns brister i verksamheten  SL 4 kap 7 § Rektor  
Förskolechef 

U 1.15.  Beslut om skriftliga rutiner för att ta emot och utreda 
klagomål mot utbildningen 

SL 4 kap 8 § Barn- och 
utbildningschef 

U 1.16.  Beslut om barns och elevers inflytande över utbildningen SL 4 kap 9 § Rektor  
Förskolechef 

U 1.17.  Beslut om målinriktat arbete inom ramen för varje särskild 
verksamhet för att motverka kränkande behandling av barn 
och elever 

SL 6 kap 6, 7 §§ Rektor  
Förskolechef 

U 1.18.  Beslut om upprättande av Plan mot kränkande behandling SL 6 kap 8 § Rektor  
Förskolechef 

U 1.19.  Beslut föranledda av skyldigheten att anmäla, utreda och 
vidta åtgärder mot kränkande behandling 

SL 6 kap 10 § Rektor  
Förskolechef 

U 1.20.  Beslut föranledda av bevisbördan SL 6 kap 14 § Rektor  
Förskolechef 

U 1.21.  Beslut om lämnande av uppgifter till Statens skolverk som 
behövs för uppföljning och utvärdering. 

SL 26 kap 25 § Rektor 

U 1.22.  Besluta om rätt till utbildning eller annan verksamhet för 
sökande med oklar bosättning 

SL 29 kap 2 § Rektor 

U 1.23.  Beslut om samverkan med socialnämnd i frågor som rör 
barn som far illa eller riskerar att göra det.  

SL 29 kap 13 § Barn- och 
utbildningschef 
Rektor 
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U 2 Förskola förskoleklass och fritidshem   

U 2.1.  Beslut om planering, uppföljning och utveckling av 
utbildningen inom förskolan 

SL 4 kap 3-6 §§ Förskolechef 

U 2.2.  Beslut om planering, uppföljning och utveckling av 
utbildningen inom fritidshemmet 

SL 4 kap 3-6 §§ Rektor  

U 2.3.  Beslut om planering, uppföljning och utveckling av 
utbildningen inom förskoleklassen 

SL 4 kap 3-6 §§ Rektor  

U 2.4.  Beslut om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i 
förskolan 

SL 4 kap 12-17 §§ Förskolechef 

U 2.5.  Beslut om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i 
förskoleklassen och fritidshemmet 

SL 4 kap 12-17 §§ Rektor 

U 2.6.  Beslut om disciplinära och andra särskilda åtgärder på 
fritidshemmet 

SL 5 kap 6 § Rektor  
Lärare 

U 2.7.  Beslut om utredning när elev i förskoleklass vid upprepade 
tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om 
eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse 

SL 5 kap 9 § Rektor  

U 2.8.  Beslut om åtgärder för en elev i förskoleklass som en följd 
av utredning enligt 5 kap 9 § 

SL 5 kap 10 § Rektor 

U 2.9.  Beslut om, och utfärdande av, skriftlig varning till elev i 
förskoleklass 

SL 5 kap 11 § Rektor 

U 2.10.  Beslut om tillfällig omplacering av elev i förskoleklass SL 5 kap 12 § Rektor 

 2.11.  Beslut om tillfällig placering vid en annan skolenhet av elev 
i förskoleklass 

SL 5 kap 13 § Rektor gemensamt med 
mottagande rektor 

U 2.12.  Beslut om omhändertagande av föremål i förskoleklass SL 5 kap 22, 23 §§ Rektor 
Lärare  

U 2.13.  Beslut om att anvisa plats i förskola SL 8 kap 3-7 §§ Förskolechef  

U 2.14.  Beslut om att anvisa plats i förskoleklass SL 9 kap 3-8 §§ Rektor 

U 2.15.  Beslut om att anvisa plats i fritidshemmet SL 14 kap 3-8 §§ Rektor 

U 2.16.  Beslut som syftar till att barngrupperna ska ha en lämplig 
sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt er 
bjuds en god miljö 

SL 8 kap 8 § Förskolechef 

U 2.17.  Beslut om särskilt stöd till barn som av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver det, då behovet av detta 
framkommit genom uppgifter från förskolans personal, ett 
barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt 

SL 8 kap 9 § Förskolechefen  

U 2.18.  Beslut angående ansvaret för att utbildning i förskola 
kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska 
erbjudas förskola 

SL 8 kap 12 § Förskolechef 

U 2.19.  Beslut om att ta emot barn från annan kommun SL 8 kap 13 § Förskolechef 

U 2.20.  Beslut om att erbjuda barn plats i förskola inom fyra 
månader från anmält önskemål 

SL 8 kap 14 § Förskolechef 

U 2.21.  Beslut om avgiftsbefrielse SL 8 kap 16 § Barn- o utbildningschef 

U 2.22.  Beslut för att komma överens med annan kommun kring 
ersättningens storlek för barn som utbildas i förskola i den 
egna verksamheten respektive barn från den egna 
kommunen som utbildas i annan kommun. 

SL 8 kap 17 § Förskolechef 

U 2.23.  Beslut om information till vårdnadshavarna om 
förskoleklassen och syftet med denna samt verka för att 
barnen deltar i den 

SL 9 kap 4 § Rektor 

U 2.24.  Beslut angående ansvaret för att utbildning i förskoleklass 
kommer till stånd för alla i kommunen som önskar sådan 
utbildning 

SL 9 kap 12 § Rektor 

U 2.25.  Beslut om att ta emot barn i förskoleklass från annan 
kommun 

SL 9 kap 13 § Rektor 

U 2.26.  Beslut om placering i förskoleklass vid skolenhet SL 9 kap 15 § Rektor 

U 2.27.  Komma överens med annan kommun kring ersättningens 
storlek för barn som utbildas i förskoleklass i den egna 
verksamheten respektive barn från den egna kommunen 
som utbildas i annan kommun 

SL 9 kap 16 § Barn- och 
utbildningschef 

U 2.28.  Beslut om att betala tilläggsbelopp för en elev i 
förskoleklass i behov av särskilt stöd 

SL 9 kap 21 § Barn- och 
utbildningschef 
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U 3.  Grundskola   

U 3.1.  Beslut om utredning om ’Särskilt stöd’ behövs SL 3 kap 8 § Rektor  

U 3.2.  Beslut om upprättande eller inte upprättande av 
åtgärdsprogram 

SL 3 kap 9 § Rektor   

U 3.3.  Beslut som angår själva upprättande av ett åtgärdsprogram SL 3 kap 9 § Rektor   

U 3.4.  Beslut om särskilt stöd i annan elevgrupp SL 3 kap 11 § Rektor  

U 3.5.  Beslut om särskilt stöd enskilt SL 3 kap 11 § Rektor   

U 3.6.  Beslut om anpassad studiegång SL 3 kap 12  § Rektor  

U 3.7.  Beslut om betyg SL 3 kap 14-21 §§ Rektor  

 3.8.  Beslut om att ta emot ett barn i grundskolan som inte anses 
bosatt i Sverige  

SL 4 kap 2 § Rektor 

U 3.9.  Beslut om planering, uppföljning och utveckling av 
utbildningen 

SL 4 kap 3-6 §§ Rektor  

U 3.10.  Beslut om vårdnadshavares inflytande över utbildningen  SL 4 kap 12-17 §§ Rektor 

U 3.11.  Beslut om ordningsregler för en skolenhet SL 5 kap 5 § Rektor  

U 3.12.  Beslut om disciplinära och andra särskilda åtgärder SL 5 kap 6-23 §§ Rektor  
Lärare 

U 3.13.  Beslut om utvisning SL 5 kap 7 § Lärare 

U 3.14.  Beslut om kvarsittning SL 5 kap 8 § Rektor  
Lärare 

U 3.15.  Beslut om utredning när elev vid upprepade tillfällen stört 
ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig 
skyldig till en allvarligare förseelse 

SL 5 kap 9 § Rektor 

U 3.16.  Beslut om åtgärder som en följd av utredning enligt 5 kap 9§ SL 5 kap 10 § Rektor 

U 3.17.  Beslut om, och utfärdande av, skriftlig varning SL 5 kap 11 § Rektor  

U 3.18.  Beslut om tillfällig omplacering SL 5 kap 12 § Rektor  

U 3.19.  Beslut om tillfällig placering vid en annan skolenhet SL 5 kap 13 § Rektor gemensamt med 
mottagande rektor  

U 3.20.  Beslut om avstängning SL 5 kap 14-16 §§ Rektor  

U 3.21.  Beslut om avstängning från viss utbildning med praktiska 
inslag 

SL 5 kap 19-21 §§ Rektor 

U 3.22.  Beslut om omhändertagande av föremål SL 5 kap 22, 23 §§ Rektor  
Lärare   

U 3.23.  Beslut om uppskjuten skolstart SL 7 kap 10 § Rektor  

U 3.24.  Beslut om skolpliktens senare upphörande/förlängning SL 7 kap 13 § Rektor 

U 3.25.  Beslut om skolpliktens tidigare upphörande SL 7 kap 14 § Rektor 

U 3.26.  Beslut om elevs rätt att fullfölja utbildning SL 7 kap 15, 16 §§ Barn- och utbildningschef 

U 3.27.  Beslut om information samma dag till en elevs 
vårdnadshavare om frånvaro utan giltigt skäl 

SL 7 kap 17 § Rektor  

U 3.28.  Beslut om att bevilja elev ledighet från skolan SL 7 kap 18 § Rektor  

U 3.29.  Beslut om befrielse från obligatoriska inslag SL 7 kap 19 § Rektor  

U 3.30.  Beslut om föreläggande av vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter, eventuellt inklusive vite 

SL 7 kap 19 §  

U 3.31.  Beslut om undervisningstidens omfattning, minimiantalet 
timmar 

SL 10 kap 5 § Regeringen 

U 3.32.  Beslut om undervisningstidens omfattning SL 10 kap 5 § 
Sf 2011:185 9 kap 
3§           

Barn- och 
utbildningsutskottet 

U 3.33.  Beslut om att ta emot barn från annan kommun SL 10 kap 25 § Rektor 

U 3.34.  Beslut om elev som inte bor hemma på grund av hur 
kommunen har arrangerat utformningen av sin grundskola 

SL 10 kap 29 § Rektor 

U 3.35.  Beslut om elevs placering vid skolenhet SL 10 kap 30 § Rektor 

U 3.36.  Beslut om fördelning av timplanens timmar Sf 2013:248  Rektor 

U 3.37.  Beslut om erbjudande av ämnen inom elevens val SL 10 kap 4 § Rektor  

U 3.38.  Beslut om läsårstider Sf 2011:185,  
3 kap 2, 3 §§ 

Barn- och utbildningschef 

U 3.39.  Beslut om skolarbetets tidsmässiga förläggning Sf 2011:185   
3 kap 4 §            

Rektor 
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7 Medtaget i informativt syfte 

 

U  Grundskola   

U 3.40.  Beslut om fördelning mellan årskurserna av 
undervisningstiden 

Sf 2011:185 
9 kap 4 §              

Barn- och utbildningschef 

U 3.41.  Beslut om undervisningstidens fördelning (timplanen) SL bilaga 1 och 
Förordning 
2013:248 

Barn- och utbildningschef 

U 3.42.  Beslut om skoldagens längd Sf 2011:248 3 kap 4 
§ 

Rektor 

U 3.43.  Beslut om uppflyttning  Sf 2011:185   
4 kap 4-7 §§            

Rektor 

U 3.44.  Beslut om uppflyttning till en högre årskurs än den som 
eleven redan tillhör eller normalt ska tillhöra (d.v.s. hoppa 
över en årskurs) 

Sf 2011:185    
4 kap 4-7 §§           

Rektor 

U 3.45.  Beslut om hur anmälningsskyldighet vid frånvaro ska ske Sf 2011:185  
4 kap 8 §             

Rektor 

U 3.46.  Beslut om friluftsverksamhet Sf 2011:185 
5 kap 6 §              

Rektor 

U 3.47.  Beslut om modersmålsundervisning Sf 2011:185 
5 kap 7 §              

Rektor 

U 3.48.  Beslut om undervisning i svenska som andraspråk Sf 2011:185              Rektor 

U 3.49.  Beslut om utfärdande av avgångsintyg och terminsbetyg Sf 2011:185  6 kap 
12, 13, 17, 18 §§            

Rektor 

U 3.50.  Beslut om utfärdande av slutbetyg Sf 2011:185    6 kap 
16 §          

Rektor 

U 3.51.  Beslut om åtgärder för elever som inte bor hemma SL 10 kap 29 § och 
28 kap 12 § p 5 

Rektor 

U 3.52.  Beslut om annat sätt att fullgöra skolplikten SL 24 kap 23, 24 §§ Barn- och utbildningschef 

U 3.53.  Beslut om bidrag till enskild som bedriver pedagogisk 
omsorg i stället för förskola eller fritidshem, eller bedriver 
öppen fritidsverksamhet, samt beslut om återkallelse av 
sådant bidrag 

SL 25 kap 10, 15 
§§; 26 kap 13 §; 25 
kap 11 § 

Barn- och utbildningschef 

U 3.54.  Tillsynsmyndighets utfärdande av tillfälligt 
verksamhetsförbud, eventuellt förenat med vite 

SL 26 kap 18, 27 §§ Kommunstyrelsen7 

U 4.  Grundsärskola   

U 4.1.  Beslut om utredning om ’Särskilt stöd’ behövs SL 3 kap 8 § Rektor  

U 4.2.  Beslut om upprättande eller inte upprättande av 
Åtgärdsprogram 

SL 3 kap 9 § Rektor  

U 4.3.  Beslut som angår själva upprättande av ett åtgärdsprogram SL 3 kap 9 § Rektor  

U 4.4.  Beslut om särskilt stöd i annan elevgrupp SL 3 kap 11 § Rektor  

U 4.5.  Beslut om särskilt stöd enskilt SL 3 kap 11 § Rektor 

U 4.6.  Beslut om anpassad studiegång SL 3 kap 12  § Rektor  

U 4.7.  Beslut om betyg SL 3 kap 14-21 §§ Rektor  

U 4.8.  Beslut om utvisning SL 5 kap 7 § Läraren 

U 4.9.  Beslut om planering, uppföljning och utveckling av 
utbildningen 

SL 4 kap 3-6 §§ Rektor  

U 4.10.  Beslut om vårdnadshavares inflytande över utbildningen  SL 4 kap 12-17 §§ Rektor 

U 4.11.  Beslut om ordningsregler för en skolenhet SL 5 kap 5 § Rektor  

U 4.12.  Beslut om disciplinära och andra särskilda åtgärder SL 5 kap 6-23 §§ Rektor 
Lärare 

U 4.13.  Beslut om utvisning SL 5 kap 7 § Läraren  

U 4.14.  Beslut om kvarsittning SL 5 kap 8 § Rektor  
Läraren 
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U  Grundsärskola   

U 4.15.  Beslut om utredning när elev vid upprepade tillfällen stört 
ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig 
skyldig till en allvarligare förseelse 

SL 5 kap 9 § Rektor  

U 4.16.  Beslut om åtgärder som en följd av utredning enligt 5 kap 9 
§ 

SL 5 kap 10 § Rektor  

U 4.17.  Beslut om, och utfärdande av skriftlig varning SL 5 kap 11 § Rektor  

U 4.18.  Beslut om tillfällig omplacering SL 5 kap 12 § Rektor  

U 4.19.  Beslut om tillfällig placering vid en annan skolenhet SL 5 kap 13 § Rektor gemensamt med 
mottagande rektor 

U 4.20.  Beslut om avstängning från viss utbildning med praktiska 
inslag. 

SL 5 kap 19-21 §§ Rektor 

U 4.21.  Beslut om omhändertagande av föremål SL 5 kap 22, 23 §§ Rektor 
Lärare 

U 4.22.  Beslut om mottagande av elev i särskola SL 7 kap 5 §, 28 
kap 12 § 

Barn- och utbildningschef 

U 4.23.  Beslut om mottagande i grundskola i stället för 
grundsärskola 

SL 7 kap 5b § Barn- och utbildningschef 

U 4.24.  Beslut om mottagande på försök i annan skolform SL 7 kap 8 § Barn- och utbildningschef 

U 4.25.  Beslut om att elev ska sin utbildning i annan skolform än 
vad eleven tillhör (s.k. integrerad elev särskola ↔ 
grundskola) 

SL 7 kap 9 § Barn- och utbildningschef 

U 4.26.  Beslut om undantag från bestämmelsen att integrerad elev 
ska vara underställd de bestämmelser som gäller för den 
skolform eleven tillhör och inte den skolform eleven får sin 
utbildning i 

SL 7 kap 9 § Rektor  

U 4.27.  Beslut om skolpliktens senare upphörande, tidigare 
upphörande och rätten att slutföra skolgången  

SL 7 kap 13-16 §§ Rektor 

U 4.28.  Beslut om information samma dag till en elevs 
vårdnadshavare om frånvaro utan giltigt skäl 

SL 7 kap 17 § Rektor  

U 4.29.  Beslut om beviljande av längre ledighet vid synnerliga skäl SL 7 kap 18 § Rektor  

U 4.30.  Beslut om befrielse från obligatoriska inslag SL 7 kap 19 § Rektor  

U 4.31.  Beslut om en elev som tas emot huvudsakligen ska läsa 
ämnen eller ämnesområden 

SL 11 kap 8 §  Rektor 

U 4.32.  Beslut om en elev ska läsa en kombination av ämnen och 
ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplaner 

SL 11 kap 8 § Rektor  

U 4.33.  Beslut om att ta emot barn från annan kommun SL 11 kap 25§ Rektor 

U 4.34.  Beslut om placering vid skolenhet SL 11 kap 29 § Rektor 

U 4.35.  Beslut om skolskjuts i hemkommunen SL 11 kap 31 § Verksamhetssekreterare 

U 4.36.  Beslut om skolskjuts i annan kommun än hemkommunen SL 11 kap 32 § Verksamhetssekreterare 

U 4.37.  Beslut om läsårstider och om skoldagens längd Sf 2011:85 3 kap 5§  Rektor  

U 5  Gymnasieskola   

U 5.1.  Beslut om utredning om ’Särskilt stöd’ behövs SL 3 kap 8 § Rektor  

U 5.2.  Beslut om upprättande eller inte upprättande av 
åtgärdsprogram 

SL 3 kap 9 § Rektor  

U 5.3.  Beslut som angår själva upprättande av ett åtgärdsprogram SL 3 kap 9 § Rektor  

U 5.4.  Beslut om särskilt stöd i annan elevgrupp SL 3 kap 11 § Rektor  

U 5.5.  Beslut om särskilt stöd enskilt SL 3 kap 11 § Rektor  

U 5.6.  Beslut om anpassad studiegång SL 3 kap 12  § Rektor  

U 5.7.  Beslut om betyg SL 3 kap 14-21 §§ Rektor  

U 5.8.  Beslut om planering, uppföljning och utveckling av 
utbildningen 

SL 4 kap 3-6 §§ Rektor  

U 5.9.  Beslut om åtgärder om brister finns i verksamheten, samt 
beslut om skriftliga rutiner för hur huvudmannen tar emot 
och utreder klagomål 

SL 4 kap 7, 8 §§ Barn och utbildningschef 

U 5.10.  Beslut om ordningsregler för en skolenhet SL 5 kap 5 § Rektor  
 

U 5.11.  Beslut om disciplinära och andra särskilda åtgärder SL 5 kap 6-23 §§ Rektor  
Läraren  

U 5.12.  Beslut om utvisning  SL 5 kap 7 § Läraren  
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U  Gymnasieskola   

U 5.13.  Beslut om kvarsittning SL 5 kap 8 § Rektor  
Läraren 

U 5.14.  Beslut om utredning när elev vid upprepade tillfällen stört 
ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig 
skyldig till en allvarligare förseelse 

SL 5 kap 9 § Rektor 

U 5.15.  Beslut om åtgärder som en följd av utredning enligt 5 kap 9 
§ 

SL 5 kap 10 § Rektor 

U 5.16.  Beslut om skriftlig varning SL 5 kap 11 § Rektor 

U 5.17.  Beslut om tillfällig omplacering SL 5 kap 12 § Rektor 

U 5.18.  Beslut om tillfällig placering vid en annan skolenhet SL 5 kap 13 § Rektor gemensamt med 
mottagande rektor enligt 
SL 

U 5.19.  Beslut om avstängning i fall där en elev försöker vilseleda 
kunskapsbedömningen, stör eller hindrar undervisningen, 
kränker någon annan i verksamheten, eller visar ett 
uppförande som påverkar andra elevers trygghet och 
studiero negativt 

SL 5 kap 17, 18 §§ Rektor 

U 5.20.  Beslut om avstängning från viss utbildning med praktiska 
inslag 

SL 5 kap 19-21 §§ Rektor 

U 5.21.  Beslut om omhändertagande av föremål SL 5 kap 22, 23 §§ Rektor  
Läraren 

U 5.22.  Ansvara för att personalen anmäler kränkande behandling, 
inte utsätter elever för kränkande behandling och inte 
utsätter eleven för repressalier på grund av elevens 
anmälan eller elevens medverkan i utredning om kränkande 
behandling 

SL 6 kap 5, 9, 11 §§ Rektorn 

U 5.23.  Beslut om åtgärder för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av elever genomförs 

SL 6 kap 7 § Rektor 

U 5.24.  Se till att det varje år upprättas en plan över åtgärder för att 
förebygga och förhindra kränkande behandling 

SL 6 kap 8 § Rektor 

U 5.25.  Skyndsamt utreda omständigheter kring kränkningar som 
rektor anmält till huvudmannen, samt vidta skäliga åtgärder 
för att förhindra fortsatt kränkande behandling  

SL 6 kap 10 § Rektor 

U 5.26.  Visa på att kränkande behandling inte förekommit om en 
elev anmäler och huvudmannen bestrider 
skadeståndsanspråken (omvänd bevisbörda) 

SL 6 kap 14 § Rektor 

U 5.27.  Samverka med samhället i övrigt SL 15 kap 4 § Rektor 

U 5.28.  Ansvara för antagningen till de olika utbildningar som 
anordnas av huvudmannen 

SL 15 kap 12 § Rektor 

U 5.29.  Meddela hemkommunen om att elev börjar eller slutar SL 15 kap 15 § Rektor 

U 5.30.  Meddela vårdnadshavare samma dag om elev utan giltigt 
skäl uteblir från utbildningen 

SL 15 kap 16 § Rektor 

U 5.31.  Meddela vårdnadshavare om att elev uteblivit från 
utbildningen 

SL 15 kap 16 § Rektor 

U 5.32.  Beslut om att elever ska hålla sig med enstaka egna 
hjälpmedel 

SL 15 kap 17, 18 §§ Rektor 

U 5.33.  Beslut om enstaka inslag som kan medföra en obetydlig 
kostnad för eleverna, t.ex. skolresor och liknande 

SL 15 kap 17, 18 §§ Rektor 

U 5.34.  Beslut om genomförande av utvecklingssamtal med elev 
och motsvarande information till vårdnadshavare minst en 
gång per termin 

SL 15 kap 20 § Rektor  

U 5.35.  Beslut om stöd till inackordering SL 15 kap 32 § Utredningssekreterare 

U 5.36.  Beslut om fördelning av utbildning på nationella program på 
längre tid än tre läsår, och med tillstånd av Skolverket beslut 
om fördelning på kortare tid än tre läsår 

Sf 2010:2039  9  
kap; SL 16 kap 15 § 
7 § 

Rektor 

U 5.37.  Beslut om en sökande till en utbildning är behörig och kan 
tas emot 

SL 16 kap 36 § Rektor 

U 5.38.  Beslut om att förlänga preparandutbildning med maximalt 
ett år så att den varar totalt två år, om det finns synnerliga 
skäl 

SL 17 kap 5 § Rektor 
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U  Gymnasieskola   

U 5.39.  Beslut om minskning från heltidsstudier av utbildning på 
introduktionsprogram om elev så begär  

SL 17 kap 6 § Rektor 

U 5.40.  Beslut om plan för utbildningarna på introduktionsprogram. SL 17 kap 7 § Rektor 

U 5.41.  Beslut om individuell studieplan för varje elev på 
introduktionsprogram 

SL 17 kap 7 § Rektor 

U 5.42.  Beslut om att ta emot ungdomar, som uppfyller 
behörighetskraven för yrkesprogram, till yrkesintroduktion 
eller individuellt alternativ, under förutsättning att det finns 
synnerliga skäl 

SL 17 kap 11 § Rektor 

U 5.43.  Beslut om behörighet för sökande till programinriktat val 
eller till yrkesintroduktion som har utformats för en grupp 
elever 

SL 17 kap 14 § Rektor 

U 5.44.  Beslut om att ansöka hos Statens skolverk om 
godkännande av ny kurs 

Gyf 2010:2039 1 
kap 6 § 

Barn- och utbildningschef 

U 5.45.  Beslut kring yttrande gällande nya gymnasieutbildningar i 
närområdet 

Gyf 2010:2039 2 
kap 2 § 

Barn- och utbildningschef 

U 5.46.  Beslut om läsårets startdag i augusti och läsårets avslut i 
juni  

Gyf 2010:2039  3 
kap 2 § 

Barn- och utbildningschef 

U 5.47.  Beslut om andra läsårstider om utbildningsinslag förutsätter 
detta 

Gyf 2010:2039  3 
kap 2 § 

Barn- och utbildningschef 

U 5.48.  Beslut om avvikelse från arbetstid gällande för den 
arbetsplats dit skolarbete har förlagts 

Gyf 2010:2039 3 
kap 3 § 

Rektor 

U 5.49.  Beslut om tilldelning till varje elev av en lärare att vara 
ansvarig för gymnasiearbetet eller gymnasiesärskolearbetet 

Gyf 2010:2039 4 
kap 4 § 

Rektor 

U 5.50.  Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som 
programfördjupning 

Gyf 2010:2039 4 
kap 6 § 

Rektor 

U 5.51.  Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val Gyf 2010:2039 4 
kap 7 § 

Rektor 

U 5.52.  Beslut kring att sträva efter att erbjuda undervisning i fler 
språk än franska, spanska och tyska 

Gyf 2010:2039 4 
kap 10 § 

Rektor 

U 5.53.  Beslut om att erbjuda undervisning i ämnet svenskt 
teckenspråk för hörande som ersättning för undervisning i 
moderna språk 

Gyf 2010:2039 4 
kap 10 a § 

Rektor 

U 5.54.  Beslut om arbetsplatsförlagt lärande på 
högskoleförberedande program och beslut om i vilken 
omfattning 

Gyf 2010:2039 4 
kap 12 § 

Rektor 

U 5.55.  Beslut om anskaffande av platser för det arbetsplatsförlagda 
lärandet och att dessa uppfyller de krav som finns för 
utbildningen 

Gyf 2010:2039 4 
kap 12 § 

Rektor 

U 5.56.  Beslut om hela eller delar av kurser ska förlägga till 
arbetsplatser och om hur fördelningen över läsåren ska 
göras 

Gyf 2010:2039 4 
kap 12 § 

Rektor 

U 5.57.  Beslut om samrådande med det lokala programrådet innan 
beslut om att arbetsplatsförlagd lärande ska bytas ut mot 
motsvarande utbildning förlagd till skolan enligt Gyf 
2010:2039 4 kap 13 § pkt 1 och efter beslut vidta de 
åtgärder som behövs för att det ändå så snart som möjligt 
ska förläggas till en arbetsplats 

Gyf 2010:2039 4 
kap 13 § 

Rektor 

U 5.58.  Modersmålsundervisning – huvudmannen har skyldigheter, 
se Gyf 2010:2039  4 kap 15 §, men ”rektorn beslutar om en 
elevs modersmålsundervisning” enligt Förordning 
(2012:402) 

Gyf 2010:2039 4 
kap 15 § 

Rektor 

U 5.59.  Beslut om att modersmålsundervisning ska ges under 
längre tid än de sju år som är en skyldighet 

Gyf 2010:2039 4 
kap 18 § 

Rektor 

U 5.60.  Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs, varje 
ämnesområde, gymnasiearbetet och 
gymnasiesärskolearbetet, samt om hur fördelningen av 
undervisningstiden över läsåren ska göras 

Gyf 2010:2039 4 
kap 22 § 

Rektor 

U 5.61.  Beslut om frivillig undervisning i en eller flera kurser som 
ligger utanför elevens fullständiga program 

Gyf 2010:2039  Rektor 
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U  Gymnasieskola   

U 5.62.  Beslut kring skyldigheten att tillgodose önskemål att läsa de 
kurser som krävs för grundläggande behörighet till 
högskoleutbildning 

Gyf 2010:2039  Rektor 

U 5.63.  Beslut om att ställa upp behörighetskrav och urvalsgrunder 
för godkännande av särskild variant inom det estetiska 
området. Förordning (2012:402) 

Gyf 2010:2039  Barn-och utbildningschef 

U 5.64.  Beslut om att ansöka om att utbildning ska godkännas som 
särskild variant 

Gyf 2010:2039 5 
kap 4 § 

Kommunstyrelsen 

U 5.65.  Beslut om att ansöka om att en utbildning ska vara 
riksrekryterande 

Gyf 2010:2039  5 
kap 14 § 

Kommunstyrelsen 

U 5.66.  Beslut om att ansöka om att anordna idrottsutbildning vid ett 
riksidrottsgymnasium 

Gyf 2010:2039  5 
kap 24 § 

Kommunstyrelsen 

U 5.67.  Beslut om att ansöka om nationellt godkänd idrottsutbildning Gyf 2010:2039  5 
kap 28 § 

Kommunstyrelsen 

U 5.68.  Beslut om att informera de sökande till programinriktat val 
och yrkesintroduktion huruvida, i samband med urval, beslut 
finns att tillämpa 7 kap 3 § och 5 § och i så fall på vilket sätt 

Gyf 2010:2039 6 
kap 1 §  

Rektor 

U 5.69.  Beslut om elev behörig till ett yrkesprogram får tas emot till 
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ 

Gyf 2010:2039  
6 kap 2 § 

Rektor 

U 5.70.  Beslut om att skolförlägga hela utbildningen 
Yrkesintroduktion 

Gyf 2010:2039  
6 kap 5 § 

Rektor 

U 5.71.  Beslut om att hur, inför mottagandet till språkintroduktion, 
bedöma elevens språkkunskaper, samt hur fortlöpande 
bedöma elevens kunskapsutveckling i övriga ämnen för att 
eleven så snart som möjligt ska komma vidare i sin 
utbildning 

Gyf 2010:2039  
6 kap 7 § 

Rektor 

U 5.72.  Beslut om att informera de sökande om beslut fattats att 
inför urval till nationellt program tillämpa 3 § eller 5 § och i 
så fall på vilket sätt 

Gyf 2010:2039  
7 kap 2 § 

Rektor 

U 5.73.  Beslut om antalet platser som sa avsättas för sökanden 
enligt den så kallade fria kvoten 

Gyf 2010:2039  
7 kap 3 § 

Rektor 

U 5.74.  Beslut om att i samband med urval, hänsyn ska tas till 
speciella färdigheter inom det estetiska området, redovisade 
m h a ett så kallat färdighetsprov 

Gyf 2010:2039  
7 kap 5 § 

Rektor 

U 5.75.  Beslut som rör samrådande med den juridiska eller fysiska 
person som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av 
utbildningen, innan en elev inom gymnasial 
lärlingsutbildning placeras på arbetsplatsen 

Gyf 2010:2039  
7 kap 6 a § 

Rektor 

U 5.76.  Beslut om preliminär antagning i början av vårterminen 
närmast före utbildningen start  

Gyf 2010:2039  
7 kap 7 § 

Antagningskansliet i 
Vindeln 

U 5.77.  Beslut om att anta en sökande vid senare tidpunkt än vid 
början av utbildningen, och då eventuellt besluta om att 
genomgå ett inträdesprov 

Gyf 2010:2039  
7 kap 8 § 

Rektor 

U 5.78.  Beslut om att en elev ska få byta studieväg Gyf 2010:2039  
7 kap 9 § 

Rektor 

U 5.79.  Beslut om ansvarandet för att betygskatalog förs Gyf 2010:2039  
8 kap 8 § 

Rektor 

U 5.80.  Beslut om att informera eleverna om rätten att få ett utdrag 
ur betygskatalogen 

Gyf 2010:2039  
8 kap 9 § 

Rektor  

U 5.81.  Beslut om att utfärda nytt slutbetyg i grundskolan till elev 
som genom studier i gymnasieskolan har fått betyg i ett av 
grundskolans ämnen 

Gyf 2010:2039  
8 kap 11 § 

Rektor  

U 5.82.  Beslut om att utfärda examensbevis och studiebevis Gyf 2010:2039  
8 kap 13 § 

Rektor  

U 5.83.  Beslut om att utfärda ett gymnasieintyg efter avslutad 
utbildning på ett introduktionsprogram  

Gyf 2010:2039  
8 kap 21 § 

Rektor  

U 5.84.  Beslut som ser till att elev som har rätt att gå om en kurs 
också får göra detta 

Gyf 2010:2039  
8 kap 23 § 

Rektor  



NR ÄRENDE LAGRUM DELEGAT 
 

 
 

34 

 

 

U  Gymnasieskola   

U 5.85.  Beslut om att undervisningen på ett nationellt program för 
en elev i gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre 
år (se även Förordning (2012:402)) 

Gyf 2010:2039  
9 kap 7 § 

Rektor 

U 5.86.  Beslut om att inrätta specialklasser för elever som på grund 
av hörsel- eller synskada, rörelsehinder eller andra uttalade 
studiesvårigheter inte kan följa den vanliga undervisningen 

Gyf 2010:2039  
9 kap 8 § 

Barn- och utbildningschef 

U 5.87.  Beslut om att bevilja elev ledighet från skolarbete p g a 
enskilda angelägenheter och befria elev från viss 
undervisningspass eller från annat skolarbete 

Gyf 2010:2039  
12 kap 2 § 

Rektor  

U 5.88.  Beslut om att elev inte ska anses ha avslutat utbildningen 
trots att förutsättningarna finns, om det finns synnerliga skäl 

Gyf 2010:2039  
12 kap 4 § 

Rektor  

U 5.89.  Beslut om fastställande av bidrag till huvudmän för 
fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor 

Gyf 2010:2039  
8 kap 11 § 

Kommunstyrelsen 
 

U 6.  Gymnasiesärskola   

U 6.1.  Beslut om utredning om ’Särskilt stöd’ behövs SL 3 kap 8 § Rektor  

U 6.2.  Beslut om upprättande eller inte upprättande av 
Åtgärdsprogram 

SL 3 kap 9 § Rektor  

U 6.3.  Beslut som angår själva upprättande av ett 
åtgärdsprogram 

SL 3 kap 9 § Rektor  

U 6.4.  Beslut om särskilt stöd i annan elevgrupp SL 3 kap 11 § Rektor   

U 6.5.  Beslut om särskilt stöd enskilt SL 3 kap 11 § Rektor  

U 6.6.  Beslut om anpassad studiegång SL 3 kap 12  § Rektor  

U 6.7.  Beslut om betyg SL 3 kap 14-21 §§ Rektor  

U 6.8.  Beslut om planering, uppföljning och utveckling av 
utbildningen 

SL 4 kap 3-6 §§ Rektor  

U 6.9.  Beslut om ordningsregler för en skolenhet SL 5 kap 5 § Rektor  

U 6.10.  Beslut om utvisning SL 5 kap 7 § Läraren 

U 6.11.  Beslut om kvarsittning SL 5 kap 8 § Rektor  
Läraren 

U 6.12.  Beslut om utredning när elev vid upprepade tillfällen stört 
ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig 
skyldig till en allvarligare förseelse 

SL 5 kap 9 § Rektor  

U 6.13.  Beslut om åtgärder som en följd av utredning enligt 5 kap 9 
§ 

SL 5 kap 10 § Rektor  

U 6.14.  Beslut om, och utfärdande av skriftlig varning SL 5 kap 11 § Rektor  

U 6.15.  Beslut om tillfällig omplacering SL 5 kap 12 § Rektor  

U 6.16.  Beslut om tillfällig placering vid en annan skolenhet SL 5 kap 13 § Rektor gemensamt med 
mottagande rektor. 

U 6.17.  Beslut om avstängning i fall där en elev försöker vilseleda 
kunskapsbedömningen, stör eller hindrar undervisningen, 
kränker någon annan i verksamheten, eller visar ett 
uppförande som påverkar andra elevers trygghet och 
studiero negativt 

SL 5 kap 17-18 §§ Rektor 

U 6.18.  Beslut om avstängning från viss utbildning med praktiska 
inslag 

SL 5 kap 19-21 §§ Rektor 

U 6.19.  Beslut om omhändertagande av föremål SL 5 kap 22, 23 §§ Rektor  
Läraren 

U 6.20.  Beslut om särskolas samverkan med samhället i övrigt SL  18 kap 3 § Rektor med huvudansvar 
för särskola 

U 6.21.  Beslut i antagningsfrågor för elever som ska tas emot i 
gymnasiesärskola och efter samråd med föräldrarna avgöra 
om eleven ska gå nationellt, specialutformat eller individuellt 
program. 

SL 18 kap 5 § Barn- och utbildningschef 

U 6.22.  Beslut som rör ett avgörande om en elev ska skrivas över 
från särskola till annan skolform 

SL 18 kap 7 § Barn- och utbildningschef 

U 6.23.  Beslut kring antagningen till de olika utbildningar som 
anordnas av huvudmannen 

SL 18 kap 12 § Rektor för 
särskolegymnasium 

U 6.24.  Beslut kring att meddela hemkommun när en elev utifrån 
börjar eller slutar vid gymnasiesärskola.  

SL 18 kap 15 § Rektor för 
särskolegymnasium 
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U  Gymnasiesärskola   

U 6.25.  Beslut om att informera vårdnadshavare samma dag om 
frånvaro utan giltigt skäl 

SL 18 kap 16 § Rektor för 
särskolegymnasium 

U 6.26.  Beslut om obetydlig kostnad för elev i samband med 
enstaka inslag 

SL 18 kap 17, 18 §§ Rektor för 
särskolegymnasium 

U 6.27.  Beslut som rör ansvaret för att ungdomar i kommunen som 
tillhör gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av 
god kvalitet i gymnasiesärskolan 

SL 18 kap 27 § Rektor för 
särskolegymnasium 

U 6.28.  Beslut om organiserandet av gymnasiesärskola med 
beaktande av kommunikationshänsyn 

SL 18 kap 28 § Rektor för 
särskolegymnasium 

U 6.29.  Beslut om skolskjuts för elev i gymnasiesärskola SL 18 kap 30, 31 §§ Rektor för 
särskolegymnasium 

U 6.30.  Beslut om ekonomiskt stöd till elever i en gymnasiesärskola 
med offentlig huvudman som behöver inackordering  

SL 18 kap 32 § Rektor för 
särskolegymnasium 

U 6.31.  Beslut om avvikelser från nationellt program SL 19 kap 13 § Rektor  

U 6.32.  Beslut om att elev ska läsa en kombination av ämnen och 
ämnesområden 

SL 19 kap 15 § Rektor  

U 6.33.  Beslut om att utbildningen ska genomgås på längre tid än 
de avsedda fyra åren 

SL 19 kap 17 § Rektor  

U 6.34.  Beslut som rör skyldigheten att upprätta individuell 
studieplan 

SL 19 kap 26 § Rektor  

 6.35.  Beslut om att sökande ska tas emot SL 19 kap 29 § Rektor 

U 7.  Kommunal vuxenutbildning   

U 7.1 Beslut om betyg SL 3 kap 14-21 
§§ 

Rektor  

U 7.2. Beslut om planering, uppföljning och utveckling av 
utbildningen 

SL 4 kap 3-6 §§ Rektor  

U 7.3. Beslut om avstängning i fall där en elev försöker vilseleda 
kunskapsbedömningen, stör eller hindrar undervisningen, 
kränker någon annan i verksamheten, eller visar ett uppförande 
som påverkar andra elevers trygghet och studiero negativt 

SL 5 kap 17, 18 
§§ 

Rektor 

U 7.4 Beslut om avstängning från viss utbildning med praktiska inslag SL 5 kap 19-21 
§§ 

Rektor 

U 7.5. Bestämma om böcker och andra lärverktyg ska anskaffas av 
eleverna själva eller om de ska erbjudas dem till 
självkostnadspris.  

SL 20 kap 7 § Rektor 

U 7.6. 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.  

SL 20 kap 9 §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
och  
SL 5 kap 17-20 
§§ 

Rektor  

U 7.7. Besluta om att på nytt bereda utbildning för elev som 
huvudmannen tidigare beslutat att utbildningen ska upphöra för 

SL 20 kap 9 § Rektor 

U 7.8. Verka för att nå vuxna som har rätt att delta i utbildning på 
grundläggande nivå, samt se till att de som önskar delta i 
grundläggande utbildning också får det. 

SL 20 kap 10 §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Rektor 

U 7.9. Beslut om mottagande SL 20 kap 13, 
14 §§ 

Rektor 

U 7.10. Erbjuda utbildning för vuxna på gymnasial nivå, informera om 
möjligheterna till sådan utbildning samt aktivt verka för att 
vuxna deltar. 

SL 20 kap 16, 
17 §§ 

Rektor 

U 7.11. Besluta om att på nytt bereda utbildning för elev som 
huvudmannen tidigare beslutat att utbildningen ska upphöra för 

SL 20 kap 9 § Rektor 

U 7.12. Verka för att nå vuxna som har rätt att delta i utbildning på 
grundläggande nivå, samt se till att de som önskar delta i 
grundläggande utbildning också får det. 

SL 20 kap 10 §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Rektor 

U 7.13. Beslut om mottagande SL 20 kap 13, 
14 §§ 

Rektor 

U 7.14. Erbjuda utbildning för vuxna på gymnasial nivå, informera om 
möjligheterna till sådan utbildning samt aktivt verka för att 
vuxna deltar. 

SL 20 kap 16, 
17 §§ 

Rektor 
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U  Kommunal vuxenutbildning   

U 7.15. Beslut om betyg SL 3 kap 14-21 §§ Rektor  

U 7.16. Beslut om planering, uppföljning och utveckling av 
utbildningen 

SL 4 kap 3-6 §§ Rektor  

U 7.17. Beslut om avstängning i fall där en elev försöker vilseleda 
kunskapsbedömningen, stör eller hindrar undervisningen, 
kränker någon annan i verksamheten, eller visar ett 
uppförande som påverkar andra elevers trygghet och 
studiero negativt 

SL 5 kap 17, 18 §§ Rektor 

U 7.18. Beslut om avstängning från viss utbildning med praktiska 
inslag 

SL 5 kap 19-21 §§ Rektor 

U 7.19. Bestämma om böcker och andra lärverktyg ska anskaffas 
av eleverna själva eller om de ska erbjudas dem till 
självkostnadspris.  

SL 20 kap 7 § Rektor 

U 7.20. 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.  

SL 20 kap 9 §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
och  
SL 5 kap 17-20 §§ 

Rektor  

U 8.  Särskild utbildning för vuxna   

U 8.1.  Beslut om betyg SL 3 kap 14-21 §§ Rektor  

U 8.2.  Beslut om planering, uppföljning och utveckling av 
utbildningen. 

SL 4 kap 3-6 §§ Rektor  

U 8.3.  Beslut om avstängning i fall där en elev försöker vilseleda 
kunskapsbedömningen, stör eller hindrar undervisningen, 
kränker någon annan i verksamheten, eller visar ett 
uppförande som påverkar andra elevers trygghet och 
studiero negativt 

SL 5 kap 17-18 §§ Rektor 

U 8.4.  Beslut om avstängning från viss utbildning med praktiska 
inslag 

SL 5 kap 19-21 §§ Rektor 

U 8.5.  Kommun ska tillhandahålla särskild utbildning för vuxna på 
grundläggande och gymnasial nivå.  

SL 21 kap 3, 13 §§ Rektor 

U 8.6.  Bestämma om böcker och lärverktyg ska skaffas av 
eleverna själva eller om eleverna ska erbjudas dessa till 
självkostnadspris. 

SL 21 kap 6 § Rektor 

U 8.7.  Besluta om sökande ska tas emot till utbildning.  SL 21 kap 7 § Rektor 

U 8.8.  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.  

SL 21 kap 9 § Rektor 

U 8.9.  Besluta om att på nytt bereda utbildning för elev som 
huvudmannen tidigare beslutat att utbildningen ska upphöra 
för 

SL 20 kap 9 § Rektor 

U 8.10.  Aktivt verka för att nå de vuxna i kommunen som har rätt att 
delta i utbildning på grundläggande nivå och på gymnasial 
nivå, och för att motivera dem att delta i sådan utbildning 

SL 21 kap 10, 14 
§§ 

Rektor 

U 8.11.  Ansvara för att eleverna informeras om möjligheterna att få 
ett intyg på sina kunskaper i stället för betyg. 

SL 21 kap 23 § Rektor 

U 8.12.  Ansöka hos Statens skolverk om en ny kurs på gymnasial 
nivå inom särskild utbildning för vuxna 

Förord (2011:1108) 
2 kap 5 § 

Rektor 

U 8.13.  Besluta om vilka nationella kurser som ska ges Förord (2011:1108) 
2 kap 9 § 

Rektor 

U 8.14.  Ansvara för att skaffa platser för arbetsplatsförlagd lärande 
och att lärandet uppfyller de krav som ställs på utbildningen 

Förord (2011:1108) 
2 kap 27 § 

Rektor 

U 8.15.  Besluta om hela eller delar av kurser ska förläggas till 
arbetsplatser 

Förord (2011:1108) 
2 kap 27 § 

Rektor  

U 8.16.  Utreda vid avstängning Förord (2011:1108) 
7 kap 4 § 

Rektor 
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8 Medtaget i informativt syfte 
9 Medtaget i informativt syfte 

 

U 9.  Utbildning i svenska för invandrare   

U 9.1.  Beslut om betyg SL 3 kap 14-
21 §§ 

Rektor 

U 9.2.  Beslut om planering, uppföljning och utveckling av 
utbildningen 

SL 4 kap 3-6 
§§ 

Rektor  

U 9.3.  Beslut om avstängning i fall där en elev försöker vilseleda 
kunskapsbedömningen, stör eller hindrar undervisningen, 
kränker någon annan i verksamheten, eller visar ett uppförande 
som påverkar andra elevers trygghet och studiero negativt 

SL 5 kap 17, 
18 §§ 

Rektor 

U 9.4.  Beslut om avstängning från viss utbildning med praktiska inslag SL 5 kap 19-
21 §§ 

Rektor 

U 9.5.  Besluta om att eleverna ska hålla sig med enstaka egna 
lärverktyg.  

SL 22 kap 5 § Rektor 

U 9.6.  Minska utbildningens omfattning om det är förenligt med 
utbildningens syfte.  

SL 22 kap 6 § Rektor 

U 9.7.  Samarbeta med Arbetsförmedlingen för att ge eleverna 
möjlighet att öva svenska i arbetslivet samt verka för att 
utbildningen ska kunna kombineras med sjukskrivning  

SL 22 kap 7 § Rektor 

U 9.8.  Samråda med Samråda med den berörda arbetsgivaren och den lokala 
arbetstagarorganisationen med kollektivavtal, om arbetstagares 
deltagande och utbildningens förläggning  

SL 22 kap 9 § Rektor 

U 9.9.  Erbjuda utbildning i svenska för invandrare så snart som möjligt 
samt aktivt verka för att en nyanländ (SL 2010:197) får påbörja 
inom en månad från anmälan 

SL 22 kap 11 
§ 

Rektor 

U 9.10.  Besluta om antagning till utbildningen.  SL 22 kap 15§ Rektor 

U 9.11.  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. 

SL 22 kap 16§ Rektor 

U 9.12.  Besluta om att på nytt bereda utbildning för elev som 
huvudmannen tidigare beslutat att utbildningen ska upphöra för 

SL 22 kap 17§ Rektor 

U 9.13.  Ansvara för att eleverna informeras om möjligheterna att få ett 
intyg på sina kunskaper i stället för betyg. 

SL 22 kap 28§ Rektor 

U 9.14.  Anordna särskild undervisning i hemmet för de elever som på 
grund av sjukdom eller liknande inte kan delta i vanligt 
skolarbete. 

SL 24 kap 20-
22 §§ 

Rektor 

U 9.15.  Medge rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i 
skollagen 

SL 24 kap 23-
25 §§ 

Barn- och utbildningschef 

U 10. Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, 
omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds 

U 10.1. Sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda 
pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det 

SL 25 kap 2 § Förskolechef och rektor 

U 10.2. Anordna öppen förskola SL 25 kap 3 § Kommunstyrelsen8 

U 10.3. Anordna öppen fritidsverksamhet SL 25 kap 4 § Kommunstyrelsen9  

U 10.4. Sträva efter att erbjuda omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn 
till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt 

SL 25 kap 5 § Förskolechef  
Rektor 

U 10.5. Systematiskt följa upp och utvärdera sådan verksamhet som 
avses i SL 25 kap 2-5 §§ 

SL 25 kap 8 § Förskolechef  
Rektor 

U 10.6. Besluta att lämna bidrag till enskild huvudman som bedriver 
verksamhet som avses i SL 25 kap 2-5 §§ 

SL 25 kap 10-
16 §§ 

Barn- och utbildningschef 
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U 11.  Personuppgiftslagen, PUL   
U 11.1.  Beslut om att bestämma ändamål med medlen för behandling 

 av personuppgifter av mindre principiell betydelse 
PuL 3 § o 9 § Barn- och utbildningschef 

U 11.2. Beslut om att särskilda skäl finns för att förlänga tiden för att ge 
 registrerad information upp till fyra månader 

PuL 26 § Barn- och utbildningschef 

U 11.3. Beslut om att ej lämna ut information till den registrerade PuL 27 § Barn- och utbildningschef 

 
U 12. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)   
U 12.1. Beslut om eventuellt upphävande av avslag på begäran om 

utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till 
enskild. 

TF 2 kap.12, 14 
§§,  
OFF-SE 6 kap 3 
§ 

Barn- och utbildningschef 
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 Kommunstyrelsens delegationer inom 
14  SOCIALUTSKOTTETS VERKSAMHETSOMRÅDE 

 

  
  

S 1 Beslut som enligt 10 kap. 4 § sol kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman 
 

S 1.1 1
.
1 

Medgivande 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 
 

S 1.2  Övervägande om vård i annat hem än det egna fortfarande 
behövs 

6 kap. 8 § SoL Socialutskott 

S 1.3  Medgivande att ta emot ett barn för adoption 6 kap § SoL  
6 kap 12 § SoL 

Socialutskott 
 

S 1.4  Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn 6 kap 13 § SoL Socialutskott 

S 1.5  Vägran att samtycka till att adoptionsförfarande får fortsätta 6 kap. 14 § SoL Socialutskott 

S 1.6  Beslut om att föra talan i Förvaltningsrätt om återkrav enligt  
9 kap. 1 § 

9 kap. 3 § SoL Socialutskott 

S 1.7  Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård enligt 
LVU 

4 § LVU Socialutskott 

S 1.8  Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och 
ungdom under 20 år 

6 § 1 st. LVU Socialutskott 

S 1.9  Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall 
vistas under vårdtiden 

11 § 1 st. LVU Socialutskott 
 

S 1.10  Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden 

11 § 2 st. LVU Socialutskott 

S 1.11  Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande 
behövs 

13 § 1 och 2 st. 
LVU 

Socialutskott 

S 1.12  Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU skall upphöra 13 § 1 och 3 st. 
LVU 

Socialutskott 

S 1.13  Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande 
av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1. och 2. fortfarande behövs 

14 § 3 st. LVU Socialutskott 
 

S 1.14  Beslut om att vården skall upphöra 21 § 1 st. LVU Socialutskott 

S 1.15  Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd 
kontaktperson eller behandling i öppna former 

22 § 1 st. LVU Socialutskott 
 

S 1.16  Prövning av om beslut om förebyggande insats skall 
upphöra att gälla. 

22 § 3 st. LVU Socialutskott 

S 1.17  Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st. LVU 
skall upphöra 

22 § 3 st. LVU Socialutskott 

S 1.18  Ansökan hos Förvaltningsrätten om flyttningsförbud 24 § LVU Socialutskott 

S 1.19  Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § 1 st. LVU Socialutskott 

S 1.20  Nedläggning av faderskapsutredning 2 kap 7§ LVU Socialutskott 

S 1.21  Bevilja bistånd till barn med endast samtycke av en av två 
vårdnadshavare 

6 kap 13a § FB Socialutskott 

S 1.22  Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra 26 § 2 st. LVU Socialutskott 

S 1.23  Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st. LVU Socialutskott 

S 1.24  Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 2. LVU Socialutskott 
 

S 1.25  Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätt om vård enligt 
LVM 

11 § LVM Socialutskott 

S 1.26  Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare 13 § LVM Socialutskott 
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INDIVID OCH FAMILJEOMSORG 
(Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 10). 

S 3  Socialtjänstlagen m.m. 

S 3.1  Beslut i ärenden om försörjningsstöd 
• < 30 % av basbeloppet 
• < 60 % av basbeloppet 
• > 60 % av basbeloppet 
 
• med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärd 
• med vägrande av eller nedsättning av fortsatt 

försörjningsstöd 

4 kap. 1 § SoL 
 
 
 
 
4 kap. 4 § SoL 
4 kap. 5 § SoL 

 
Socialsekreterare 
IFO-chef 
Socialchef 
 
Socialsekreterare 
Socialsekreterare 

S 3.2  Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel 4 kap. 1 § SoL IFO-chef 

S 3.3  Hyresskulder och elskulder mer än tre månader  4 kap. 2 § SoL IFO-chef 

S 3.4  Hyresskulder och elskulder upp till tre månader 4 kap. 2§ § SoL Socialsekreterare 

S 3.5  Borgensåtagande, avser hyreskontrakt 4 kap. 2 § SoL IFO-chef 

S 3.6  Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och 
utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet 

4 kap. 2 § SoL Socialsekreterare 

S 3.7  Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § 
SoL 

9 kap. 1 § och 9 kap. 
2 § SoL 

IFO-chef 

S 3.8  Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 2 § 
SoL 

9 kap. 2 § , 2 st. SoL IFO-chef 

S 3.9  Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av tillfällig vård 
(placering/omplacering) i familjehem upp till fyra månader 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

S 3.10  Beslut 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 3.11  Beslut 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 

S 3.12  Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i samband 
med placering, omplacering eller flyttning från familjehem 
eller hem för vård eller boende  
 
- enligt kommunens riktlinjer upp till 30% av basbelopp 
- utöver kommunens riktlinjer upp till 30% av basbelopp 

4 kap. 1 § SoL 
 
 
 
4 kap. 1 § SoL 

 
 
 
 
Socialsekreterare 
IFO-chef 

S 3.13  Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende eller i 
familjehem 

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

 
 
 
 

S 2  Beslutanderätt enligt lag  (s.k. kompletterande beslutanderätt) 

S 2.1  Beslut om omedelbart omhändertagande av ungdom under 
20 år 

6 § 1 och 2 st. LVU Socialutskott ordf., vice ordf.  

S 2.2  Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall 
vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 3 st. LVU Socialutskott ordf., vice ordf.  

S 2.3  Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden 

11 § 2 och 3 st. LVU Socialutskott ordf., vice ordf.  

S 2.4  Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 2 st. LVU Socialutskott ordf., vice ordf.  
S 2.5  Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 

läkarundersökning 
43 § 1. LVU Socialutskott ordf., vice ordf.  

S 2.6  Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 2. LVU Socialutskott ordf., vice ordf.  

S 2.7  Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare  13 § LVM Socialutskott ordf., vice ordf.  
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S  Socialtjänstlagen m.m. 

S 3.14  Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning och tillfälliga kostnader) 
• enligt norm och riktlinjer  
• över norm och riktlinjer    
• ersättning för förlorad arbetsinkomst 

4 kap. 1 § SoL  
 
Socialsekreterare  
IFO-chef 
IFO-chef 

S 3.15  Beslut om upphörande av bistånd i form av vård i hem för 
vård eller boende eller i familjehem  

4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

S 3.16  Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos annan 
vårdgivare (vid verkställighet) 

 IFO-chef 
 

S 3.17  Beslut om bistånd i form av arbete, sysselsättning, 
rehabilitering 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
Socialsekreterare 

S 3.18  Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj 4 kap. 1 § SoL socialsekreterare 

S 3.19  Beslut om upphörande av kontaktperson/-familj 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

S 3.20  Beslut om förordnande och entledigande  
• av kontaktperson  
• av kontaktfamilj 

  
Socialsekreterare 
Socialsekreterare 

S 3.21  Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj 
• enligt norm och riktlinjer 
• utöver norm och riktlinjer 

  
 
Socialsekreterare  
IFO-chef 

S 3.22  Beslut om hemma hos-insatser/familjesocionom 4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

S 3.23  Beslut om bistånd i form av jourlägenhet 4 kap. 1§ SoL Socialsekreterare 

S 3.24  Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser  4 kap. 1 § SoL Socialsekreterare 

S 3.25  Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och 
får vård i ett annat hem än det egna 

8 kap. 1 § 2 st. SoL 
och SoF 

Socialsekreterare 
Assistent 

S 3.26  Beslut om ersättning för missbruksvård i form av plats i hem 
för vård eller boende eller i familjehem (vuxna) 

8 kap. 1 § 1 st. SoL 
och SoF 

Socialsekreterare 

S 3.27  Beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av 
betalningsmottagare för allmänt barnbidrag när barn är 
placerat utom hemmet 

4 § 3 st. Lag om 
allmänt barnbidrag 

Socialsekreterare 

S 3.28  Underrättelse till försäkringskassan om att barn med 
underhållsstöd placerats i familjehem respektive återflyttat till 
boförälder 

2 § förordningen om 
underhållsstöd 

Socialsekreterare 

S 3.29  Beslut om anmälan till försäkringskassa om att nämnden skall 
uppbära sjukpenning för den som bereds vård i sådant hem 
för vård eller boende eller familjehem enligt SoL som ger vård 
och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika 

3 kap. 15 § AFL Socialsekreterare 

S 3.30  Beslut om att underrätta försäkringskassa om att nämnden 
skall uppbära ersättning enligt AFL som ersättning för 
ekonomiskt bistånd som utgivits  som förskott på förmån 

17 kap. 1 § AFL, 
9 kap. 2 § SoL 

Socialsekreterare 

S 3.31  Beslut om att föra talan om ersättning hos Förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap 2 § och 8 kap. 1 § SoL 

9 kap. 3 § 1 st. SoL IFO-chef 

S 3.32  Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 kap. 2 §, 
9 kap. 1 § och 8 kap. 1 § 

9 kap. 4 § SoL Socialchef 

S 3.33  Beslut om att inleda utredning (vuxna) 
• Ansökan  
• Anmälan 

11 kap. 1 § SoL  
Socialsekreterare 
IFO-chef 

S 3.34  Beslut om att utredning inte skall inledas. 11 kap. 1 § SoL IFO-chef 

S 3.35  Beslut om att inleda utredning (barn) 
• Ansökan  
• Anmälan 

11 kap. 1 § SoL 
11 kap. 2 § SoL 
 

 
Socialsekreterare  
IFO-Chef 

S 3.36  Beslut att avsluta utredning (barn och vuxna). 11 kap, 1, 2 §§ SoL Socialsekreterare 

S 3.37  Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd 11 kap. 1 § SoL Socialsekreterare  
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S  Socialtjänstlagen m.m. 

S 3.38  Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn 11 kap. 2 § SoL IFO-chef 

S 3.39  Beslut om framställning om överflyttning av ärende till annan 
kommun 

16 kap. 1 § SoL Socialutskott 

S 3.40  Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan kommun 16 kap. 1 § SoL Socialutskott 

S 3.41  Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare 
som tidigare varit familjehemsförälder 
- Utöver riktlinjer  
- Enligt riktlinjer 

6 kap. 11 § SoL  
 
IFO-chef  
Socialsekreterare 

S 3.42  Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god 
man/förvaltare 

SoF Socialsekreterare 
Enhetschef 

S 3.43  Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av god 
man/förvaltare inte längre föreligger 

SoF Socialsekreterare 
Enhetschef 

S 3.44  Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden betr. 
förvaltningen av underårigs egendom 

SoF Socialsekreterare 

S 3.45  Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för 
underårig 

SoF Socialsekreterare 

 

S 4  Vård enligt LVU 

S 4.1  Beslut om att hos Förvaltningsrätten ansöka om förlängning 
av utredningstiden 

8 § LVU IFO-chef 

S 4.2  Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
skall upphöra 

9 § 3 st. LVU IFO-chef 
 

S 4.3  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 

S 4.4  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 IFO-chef 
 

S 4.5  Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för 
föräldern eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st. 2. LVU IFO-chef 

S 4.6  Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU skall 
upphöra 

30 § 2 st. LVU IFO-chef 
 

S 4.7  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 IFO-chef 

S 4.8  Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

32 § 1 st. LVU Socialsekreterare 
 

 

S 5  Vård av missbrukare enligt LVM 

S 5.1  Beslut om att inleda utredning om skäl för tvångsvård 7 § LVM IFO-chef 

S 5.2  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 5.3  Beslut om vilken tjänsteman som skall vara kontaktman och 
svara för kontakterna med missbrukaren och olika vårdgivare 

8 § LVM IFO-chef 

S 5.4  Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare 

S 5.5  Beslut om att begära polishandräckning för att föra en 
missbrukare till läkarundersökning 

45 § 1. LVM Socialsekreterare  

S 5.6  Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid 
vårdinstitution 

45 § 2. LVM Socialsekreterare 
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S  Vård av missbrukare enligt LVM 

S 5.7  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 och 
SoF  

Socialsekreterare 

S 5.8  Beslut om ansökan om intagning på visst hem för vård eller 
boende efter Förvaltningsrätts eller polismyndighets beslut 
om omedelbart omhändertagande 

12 § LVM Socialsekreterare 

 

S
  

6  Föräldrabalken, FB 

S 6.1  Godkännande av faderskapsbekräftelse 
- S--protokoll 

1 kap. 4 § 1 st. FB Socialsekreterare - 
Familjerätt 
Assistent 

S 6.2  Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap 
när dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan 
ifrågasättas 

2 kap. 1 § FB IFO-chef  

S 6.3  Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap. 1 § FB IFO-chef 

S 6.4  Beslut om att inleda utredning om någon annan man än den 
som är gift med barnets moder kan vara far till barnet 

2 kap. 9 § 1 st. FB IFO-chef 

S 6.5  Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap. 5 § 2 st. och 6 
§ 2 st. FB 

Socialsekreterare - 
Familjerätt 

S 6.6  Beslut att godkänna föräldrars avtal om vårdnad, boende och 
umgänge 

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

Socialsekreterare - 
Familjerätt 

S 6.7  Beslut att ej godkänna föräldrars avtal om vårdnad och 
umgänge 
 

6 kap. 6 §, 14 a §, 
2 st., 15 § 

Socialsekreterare - 
Familjerätt  

S 6.8  Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads-, boende- 
och umgängesmål 

6 kap. 19 § FB Socialsekreterare - 
Familjerätt 

S 6.9  Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut i tingsrätt 
beträffande vårdnad, boende eller umgänge 

6 kap. 20 § FB Socialsekreterare - 
Familjerätt 

S 6.10  Beslut att utse utredare i vårdnads- och umgängesärenden 6 kap. 19 § 2 st. FB IFO-chef 

S 6.11  Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall betalas för 
längre perioder än tre månader  

7 kap. 7 § 2 st. FB Socialsekreterare - 
Familjerätt 

S 6.12  Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande 6 kap. 14 § SoL Socialsekreterare - 
Familjerätt 

S 6.13  Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god 
man/förvaltare 

42 § 2 st. SoF Socialsekreterare. 
 

S 6.14  Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av 
förvaltare inte längre föreligger 

42 § 2 st. SoF  Socialsekreterare 

S 6.15  Beslut att tillsätta kontaktperson vid umgänge 5 kap 1§ Sol Socialsekreterare - 
Familjerätt 
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S 7  
 

OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE SAMT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  
(Ang. överklagande, yttranden m.m. se avsnitt 9). 

  Socialtjänstlagen, sol 

S 7.1  Beslut  att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
LSS-handläggare 

S 7.2   
Beslut om bistånd i form av hemtjänst 
 
 
Beslut enligt ovan av tillfällig eller akut karaktär , 
max 2 veckor 

 
4 kap. 1 § SoL 

 
Biståndshandläggare  
LSS-handläggare 
 
Enhetschef 
med möjlighet att 
vidaredelegera  till 
undersköterska på icke 
kontorstid 

S 7.3  Beslut om bistånd i form av särskild boendeform 
 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
LSS-handläggare 

S 7.4  Beslut om bistånd i form av korttidsboende 

 
Vid akuta behov på icke kontorstid 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
LSS-handläggare 
 
Enhetschef * 
med möjlighet att 
vidaredelegera till 
undersköterska på icke 
kontorstid 

S 7.5  Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet  4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
LSS-handläggare 

S 7.6  Beslut om ledsagarservice 
 

4 kap. 1 § SoL 
 

Biståndshandläggare 
LSS-handläggare 

S 7.7  Beslut om bistånd i form av kontaktperson 
 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare  
LSS-handläggare 

S 7.8  Beslut om avgift inom äldre- och handikappomsorg 8 kap. 2 § SoL Handläggare 

S 7.9  Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende 
debiterad avgift inom äldre- och handikappområdet 

< 10 % av basbeloppet 
> 10 % av basbeloppet 

4 kap. 2 § SoL  
 
ÄO-chef 
Socialchef 

S 7.10  Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos annan 
vårdgivare 

 Socialchef 

S 7.11  Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god 
man/förvaltare 

SoF 5 kap. 3 § 
 

Biståndshandläggare  
LSS-handläggare 
Enhetschefer  

S 7.12  Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av 
förvaltare inte längre föreligger 
 

SoF 5 kap. 3 § Biståndshandläggare LSS-
handläggare 
Enhetschefer  

 

S  Stöd och service till vissa funktionshindrade, lss 

S 7.13  Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS LSS-handläggare 
Biståndshandläggare 

S 7.14  Biträde av personlig assistent 7 § och 9 § 2. LSS LSS-handläggare 

S 7.15  Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent vid 
tillfälligt utökade behov 

7 § och 9 § 2. LSS LSS-handläggare 

S 7.16  Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent 7 § och 9 § 2. LSS LSS-handläggare   

S 7.17  Ledsagarservice 7 § och 9 § 3. LSS 
 

LSS-handläggare 
Biståndshandläggare 
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S  Stöd och service till vissa funktionshindrade, lss 

S 7.18  Biträde av kontaktperson 
 

7 § och 9 § 4. LSS LSS-handläggare 
Biståndshandläggare 

S 7.19  Avlösarservice i hemmet 
 

7 § och 9 § 5. LSS LSS-handläggare 
Biståndshandläggare 

S 7.20  Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
 

7 § och 9 § 6. LSS LSS-handläggare 
Biståndshandläggare 

S 7.21  Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna 
hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 

7 § och 9 § 7. LSS LSS-handläggare 
Biståndshandläggare 

S 7.22  Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar 
 

7 § och 9 § 8. LSS LSS-handläggare 
Biståndshandläggare 

S 7.23  Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och 
ungdomar 
- inom kommunens boenden  
- inom boenden som drivs av annan 

7 § och 9 § 8. LSS 
 
 

 
 
LSS-handläggare  
Socialchef 

S 7.24  Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service etc. 
- inom kommunens boenden  
- inom boenden som drivs av annan 

7 § och 9 § 9. LSS  
LSS-handläggare 
Socialchef 

S 7.25  Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam 
ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig 
- inom kommunens verksamhet  

 
- annan 

7 § och 9 § 10. LSS  
 
LSS-handläggare 
Biståndshandläggare 
ÄHO-chef 

S 7.26  Beslut om att utbetala assistansersättning till annan person än 
den som är berättigad till insatsen 

11 § LSS Socialchef 

S 7.27  Beslut om upphörande av insats enligt LSS  LSS-handläggare 

S 7.28  Beslut om återbetalningsskyldighet 12 § LSS Socialchef 

S 7.29  Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som 
inte är bosatt i kommunen 

16 § 2 st. LSS ÄHO-chef 

S 7.30  Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt besök i 
kommunen och besluta om insatser enligt LSS 

16 § 3 st. LSS LSS-handläggare 
Biståndshandläggare 

S 7.31  Beslut om att ingå avtal med vårdgivare  17§ LSS Socialchef 

S 7.32  Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18 år och får 
omvårdnad i ett annat hem än det  
egna 

20 § LSS, 5 § LSS-
förordningen, 43-44 
§§ SoF  

LSS-handläggare 
Handläggare 

S 7.33  Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig 
assistent till försäkringskassa 

51 kap 17§ LSS LSS-handläggare 

S 7.34  Beslut om ersättning till familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) 

 LSS-handläggare 

S 7.35  Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av LSS 
är i behov av förmyndare, förvaltare elller god man 

15 § 6. LSS LSS-handläggare 
Biståndshandläggare 
Enhetschef 

S 7.36  Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare eller 
god man inte längre behövs 

15 § 6. LSS LSS-handläggare 
Biståndshandläggare 
Enhetschef 

S 7.37  Anmälan till inspektionen för vård och omsorg av allvarliga 
missförhållanden i enskild tillståndspliktig verksamhet 

24 § LSS  Socialchef 
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S  Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 

S 7.38  Beslut om anmälan till Socialstyrelsen av allvarlig skada eller sjukdom 
i samband med vård, behandling eller undersökning 

6 kap. 4 §. Lag om 
yrkesverksamhet på 
hälso- och sjukv 
område 
(SFS 1998:531) 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 

S 7.39  Åtgärd i avvaktan på socialnämndens prövning 14 kap. 2 §   ÄO-chef 

 

S 8  
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

S 8.1  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 6 kap, 1-2§§, 26 
kap 1§  
 

Socialchef 

S 8.2  Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter 
i forskningssyfte 

12 kap. 6 § SoL Socialchef 

S 8.3  Beslut att polisanmäla brott som hindrar nämndens verksamhet eller 
vissa brott som riktar sig mot underåriga  enl Sol 12:10 

OSL 1 kap 5 §,  
14 kap 2 § 5 st  

Socialchef 

 

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

S 8.4  Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol  

10 kap. 2 § SoL Socialchef 

S 8.5  Utseende av ombud att föra nämndens talan 10 kap. 2 § SoL Socialchen 

S 8.6  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-, LVU- och 
LVM-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegat 

10 kap. 1-2 §§ SoL,  
3 kap. 10 §, 6 kap. 
33 § och 34 § 3. KL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

S 8.7  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 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

S 8.8  Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till Förvaltningsrätt 
och kammarrätt i SoL-, LVU- och LVM- ärenden 

10 kap. 1-2 §§ SoL, 6 
kap. 36 § KL 

Socialchef 

S 8.9  Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till Förvaltningsrätt 
och kammarrätt i LSS-ärenden 

27 § LSS, 6 kap. 36 § 
KL 

Socialchef 

S 8.10  Beslut huruvida omprövning skall ske 27 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

S 8.11  Omprövning av beslut  27 § FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

S 8.12  Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av 
överklagande som kommit in för sent 

24 § 1 st. FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

S 8.13  Avvisande av ombud 9 § FvL Socialchef 

S 8.14  Yttrande till allmän domstol i brottmål 31 kap. 1 § 1 st. BrB IFO-chef 

S 8.15  Yttrande till allmän domstol när den som begått brottslig gärning kan 
bli föremål för LVM-vård 

31 § 2 st. BrB IFO-chef 
 

S 8.16  Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM  IFO-chef 

S 8.17  Yttrande till åklagarmyndigheten 11 §. Lag med 
särskilda bestäm-
melser om unga 
lagöverträdare 

Socialsekreterare 

S 8.18  Yttrande till åklagare med anledning av eventuell utredning 
beträffande de som är under 15 år 

31 § och 33 § Lag 
med särskilda 
bestämmelser om 
unga lag-överträdare 

IFO-chef  
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S  Överklaganden, yttranden och anmälningar m.m. till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter 

S 8.19  Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 3 § Lagen om 
offentligt biträde 

IFO-chef 

S 8.20  Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § lagen om offentligt 
biträde 

Socialsekreterare 
 

S 8.21  Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt 
yttrande över kostnadsberäkning 
 

3 § lagen om offentligt 
biträde och 7 § förord-
ningen om offentligt 
biträde 

IFO-chef 

S 8.22  Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ 
namnlagen 

IFO-chef 
 

S 8.23  Anmälan om misstanke eller allvarliga missförhållanden inom 
omsorgen Lex Sara 

14 kap. 7 § SOL 
24 f § LSS  
SOSFS  2013:16 

ÄHO-chef 
IFO-chef  

S 8.24  Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 § och 5 kap. 
2 § kör-
kortsförordningen 

Socialsekreterare 

S 8.25  Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st. 
passförordningen 

IFO-chef 

S 8.26  Yttrande beträffande äktenskapsdispens 15 kap. 1 § ÄB IFO-chef 

S 8.27  Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för 
någon som har fyllt 16 år 

11 kap. 16 § 2 st. FB Socialsekreterare 
 

S 8.28  Yttranden angående värdeautomatspel 44 § lotterilagen  Socialsekreterare 

S 8.29  Upplysningar  i vapenärenden  Socialsekreterare 

S 8.30  Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 29 § smittskyddslagen IFO-chef 

S 8.31  Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 31 § 1 st. smitt-
skyddslagen 

IFO-chef 
 

S 8.32  Dödsboanmälan 20 kap. 8 a § ÄB IFO-chef  

S 8.33  Beslut att ordna gravsättning 5 kap. 2 § begrav-
ningslagen 

IFO-chef 

S 8.34  Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada vid 
myndighetsutövning som förorsakats av personal upp till ett belopp av 
1000 kr 

3 kap. 2 § skade-
ståndslagen 

Socialchef 

S 8.35  Yttrande till förvaltningsrätt  Socialchef 

S 8.36  Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap. 2 § SoL Socialchef  

S 8.37  Anmälan till länsstyrelsen om missförhållanden i egen verksamhet 14 kap 2 § SoL Socialutskott 

S 8.38  Anmälan till länsstyrelsen om missförhållanden i enskild verksamhet 13 kap. 5 § SoL Socialchef 

S 8.39  Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd, avgifter m.m.) 

12 kap. 10 § SoL och 
1 kap. 5 § Sekr.L 

Socialchef  

S 8.40  Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot underårig samt 
vissa grövre brott 

12 kap. 10 § SoL Socialchef  
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 Kommunstyrelsens delegationer inom 

15  TILLVÄXTUTSKOTTETS VERKSAMHETSOMRÅDE 

 
V 1  Övergripande   

V 1.1  Kommunal representation vid vänortsbesök  Tillväxtutskottet 

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

 Tillväxtutskottet 

V 1.3  Finansiella insatser och stöd för marknadsföring och 
aktiviteter som avser att stimulera till inflyttning, ökad 
turism och liknande 

• Belopp upp till 5 000 kr 
• Belopp över 5 000 kr 

  
 
Koncernstrateg 
Tillväxtutskottet 

 
V 2  Projekt   

V 2.1  Beslut om medfinansiering av utvecklingsprojekt Riktlinjer för 
projektverksamhet 

Tillväxtutskottet  

V 2.2  Beslut att ansöka om medfinansiering av projekt Riktlinjer för 
projektverksamhet 

Tillväxtutskottet 

V 2.3  Beslut om inköp av varor och tjänster inom projektbeslut 
och projektbudget 

 Projektledare 

V 2.4  Ansökan om förändring av projektbudget, aktivitetsplan etc  Koncernstrateg 

 

V 3  Kultur 

V 3.1  Ansvara för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst 
inom därtill budget 

 Kultursekreterare 

V 3.2  Bevilja bidrag till studieförbund enligt fastställda normer  Kultursekreterare 

V 3.3  Bevilja bidrag till kulturföreningar enligt fastställda normer 
Belopp upp till 20 000 kr inom beslutad budget. 

 Tillväxtutskott  
Koncernstrateg 

 
V 4  Ungdom och Fritid   

V 4.1  Beslut om bidrag till föreningar enligt fastställda normer. 
Belopp upp till 20 000 kr inom beslutad budget. 

 Tillväxtutskott  
Koncernstrateg 

V 4.2  Beslut om timtidsanställning av fritidsledare på 
fritidsgårdarna 

 Fritidskonsulent 

 
V 5  Turism   

V 5.1  Teckna arrendekontrakt med entreprenör på Logen ”Töva 
lite” i Sikeå samt på Tullgården i Ratan 

 Koncernstrateg 

V 5.2  Inköp av varor och tjänster upp till ett belopp av 20 000 
kronor inom beslutad budget. 

 Turismsamordnare 
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