
 

 

 

 
 

 
 

 

Datum 

2018-03-05 
 

 

Reviderad  

2018-05-08 
2018-10-09 
2019-01-15 
2019-04-09 

Reviderad 

2019-08-13 
2019-12-10 
 

 

Delegationsordning för 

Myndighetsnämnd 

Lärande och Omsorg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Innehåll 

1 Vad är delegation? ............................................................ 4 

 Kommunalrättslig delegation.................................................................. 4 
 Kommunallagen ..................................................................................... 5 
 Delegation inom socialtjänsten .............................................................. 5 
 Förkortningar av lagar ............................................................................ 6 
 Förkortningar av delegerad tjänsteman / förtroendevald ....................... 7 

2 Skollagen............................................................................ 8 

 Åtgärder mot kränkande behandling (6 kap skollagen) ......................... 8 
 Skolplikt och rätt till utbildning (7 och 24 kap skollagen) ....................... 8 
 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg (8, 14 och 25 kap skollagen.) 8 

kap 5-6 §§ SL, 8 kap 15 § SL, 14 Kap 3,5,7,10 §§ SL .......................... 9 
 Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola (9,10,11,16 och 19 kap Skollagen)

 ............................................................................................................. 10 
 Fristående verksamhet ........................................................................ 11 
 Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning (15-22 kap skollagen och 6-9 kap 

gymnasieförordningen) ........................................................................ 11 

3 Socialtjänstlagen ............................................................. 14 

 Försörjningsstöd .................................................................................. 14 
 Våld i nära relationer ............................................................................ 16 
 Barn och ungdom ................................................................................. 17 
 Vuxna ................................................................................................... 20 
 Omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SoL ............................ 21 

4 Tvångslagstiftning .......................................................... 23 

 LVU ...................................................................................................... 23 
 LVM ...................................................................................................... 27 

5 Familjerätt ........................................................................ 28 

6 LSS .................................................................................... 30 

7 Missförhållanden, risk för missförhållande .................. 32 

 Lex Sarah ............................................................................................. 32 
 Lex Maria ............................................................................................. 32 

8 Överklaganden, ............................................................... 32 

9 Offentlighet och sekretesslagen .................................... 34 

10 Anmälningar, framställningar och begäranden ............ 34 

 Polisanmälan och Begäran om polisutredning .................................... 34 
 Anmälan till överförmyndare ................................................................ 36 
 Övriga anmälningar .............................................................................. 36 
 Överflyttning av ärenden ...................................................................... 36 
 Yttranden och anmälningar till domstol, åklagare m fl. ........................ 37 

11 Ekonomi, ersättningar och avgifter m.m. ...................... 38 



 

 

 Arvode och omkostnader ................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 
 Ersättningsärenden, avgifter och återkrav ........................................... 39 

12 Bostadsanpassningsbidrag ........................................... 41 

13 Alkohol-, tobaks-, och lotterilagen ................................ 41 

 Stadigvarande serveringstillstånd ........................................................ 41 
 Tillfälligt serveringstillstånd .................................................................. 42 
 Erinran, återkallelse och varning ......................................................... 42 
 Lag om anordnande av visst automatspel och lotterilagen ................. 43 
 Lag om tobak och liknande produkter .................................................. 44 

14 Trafikärenden ................................................................... 45 

15 Diverse författningar ....................................................... 46 

 



Vårgårda kommun 
Datum 

2018-03-05 
      

      
Sida 

4(46) 

 

Delegationsordning för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

1 Vad är delegation? 

 Kommunalrättslig delegation 

Delegation innebär överlåtande av beslutanderätt. I kommunala 

verksamheter finns flera olika typer av delegation och det är viktigt att inte 

blanda samman dem.  Inom hälso- och sjukvård kan legitimerad personal 

(t.ex. sjuksköterska) delegera specifika arbetsuppgifter. Även 

arbetsmiljöansvar brukar delegeras (till chefer).   

Detta dokument beskriver den beslutanderätt politikerna i 

myndighetsnämnden för Lärande och Omsorg ger förvaltningens tjänstemän. 

I delegationsordningen används titel eller befattning för att ange delegat. 

Delegaten kan endast fatta beslut inom den verksamhet man är anställd vid, 

eller vikarierar på. Beslut som fattas enligt delegationsordningen är juridiskt 

sett nämndens beslut.  

Den som har beslutanderätt enligt delegation fattar alltid sina beslut genom 

myndighetsnämndens bemyndigande och på eget ansvar.  En delegerad 

beslutanderätt kan när som helst återkallas och myndighetsnämnden kan 

också föregripa delegatens beslut genom att själv ta över ärendet och fatta 

beslut. Myndighetsnämnden har dock varken större eller mindre möjlighet 

att ändra ett beslut som en delegat fattat än de har att ändra sina egna beslut. 

Ett gynnande beslut, vare sig det är fattat av delegat eller nämnd, är ofta 

svårt att ändra på.  

Om en tjänsteman fattar beslut som man inte har delegerad beslutanderätt för 

är beslutet ogiltigt i rättslig mening. Det är därför viktigt att veta vilka beslut 

man får fatta. Fråga din chef om du är osäker. Om ett beslut som rör 

myndighetsutövning behöver fattas, som inte finns med i 

delegationsordningen, är det alltid myndighetsnämnden som är 

beslutsinstans.    

En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden 

har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Från den kommunalrättsliga delegationen bör skiljas så kallad 

kompletterande beslutanderätt. Ordförande i myndighetsnämnden eller 

annan utsedd ledamot får enligt vissa paragrafer i LVU och LVM fatta beslut 

då nämndens beslut inte kan avvaktas. Detta är i förhållande till nämnden en 

parallell beslutanderätt.  
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Delegationsordning för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

 

 Kommunallagen 

I Kommunallagen (2017:725) anges förutsättningar och begränsningar för 

delegering från förtroendevalda politiker till tjänstemän.  

De viktigaste begränsningarna rör  

-ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  

-framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 

överklagats,  

-ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt 

-ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 

nämnden.  

-ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

 Delegation inom socialtjänsten 

Delegationsordningen utgår från att även överordnad tjänsteman har 

underordnads beslutanderätt. I denna delegationsordning anses 1:e 

socialsekreterare vara överordnad socialsekreterare, 

arbetsmarknadssekreterare och biståndshandläggare.  Vid vissa beslut anges 

att delegaten ska rådgöra med juridiskt kunnig person eller överordnad 

tjänsteman. För några placeringsbeslut delegeras rätten för viss tid (t.ex. fyra 

månader), för längre placeringsperiod krävs nämndbeslut. Vid 

nyanställningar ska chef avgöra tidpunkt när den nyanställde kan få sin 

delegation. Den nyanställdes erfarenhet och kunskap är avgörande. 

Nyutexaminerade socionomer eller socionomer med begränsad erfarenhet 

från socialtjänstens verksamhetsområde ska inte få sin delegerade 

beslutanderätt tidigare än tre månader från tillträdesdagen.  

Rätten att besluta enligt delegationsordningen omfattar såväl bifall som 

avslag om inte annat särskilt anges.  

Kommunstyrelsen har en delegationsordning för de verksamheter inom 

socialtjänsten som inte rör myndighetsutövning.  

Vid jävsituationer ska annan tjänsteman med samma delegation, alternativt 

överordnad tjänsteman, fatta beslutet. 

 

 

 

 

 



Vårgårda kommun 
Datum 

2018-03-05 
      

      
Sida 

6(46) 

 

Delegationsordning för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

 

 Förkortningar av lagar 

 

AL Alkohollagen (2010:1622) 

 

BidrBl Bidragsbrottslagen 

 

BRB Brottsbalken 

FL Förvaltningslag 

FB Föräldrabalken 

FOU Förordningen om underhållsstöd 

FT Lag (1997:736) om färdtjänst 

 

GyF Gymnasieförordningen SFS 2010:2023 

KL Kommunallagen  

LA Lagen om visst automatspel (1982:636) 

LMA Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137) 

LOB Lag om bostadsanpassningsbidrag 1992:1574 

LoL Lotterilagen (1994:1000) 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

LSSF LSS-förordningen 

LUL Lagen om unga lagöverträdare 

LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen 

RFT Lag 1997:735 om riksfärdtjänst 

 

SF Skolförordningen SFS 2011:185 

SFB Socialförsäkringsbalken 

SL Skollag 2010:800 

 

SOF Socialtjänstförordningen SFS 2001:937 

SoL Socialtjänstlagen 

SSF Studiestödsförordningen (2000:655) 

LTLP Lagen om tobak och liknande produkter 

VuxF Vuxenutbildningsförordningen SFS 2011:1108 

ÄB Ärvdabalk (1958:637) 
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Delegationsordning för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

  

 Förkortningar av delegerad tjänsteman / förtroendevald 

 

Adm Administratör 

Alk.handl. Alkoholhandläggare 

Ant Antagningsenheten Sjuhärads kommunalförbund 

Arb.sam. Arbetsmarknadssamordnare 

Ass Assistent 

Bh Biståndshandläggare både SoL och LSS 

Bec Barn- och elevhälsochef 

Ec Enhetschef 

Fhsekr Familjehemssekreterare 

Fsekr Familjerättssekreterare 

Hb Handläggare bostadsanpassning 

Hs Handläggare samhällsbetalda resor 

In Intendent 

Kc Kommunchef 

Mas Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Mn Myndighetsnämnd Lärande och omsorg 

Mno Ordförande och vice ordförande i myndighetsnämnd 

Lärande och Omsorg 

R Rektor 

Sc Socialchef 

Skc Skolchef 

Ss Samordnare samhällsbyggnad 

Socadm Socialadministratör 

Socs Socialsekreterare 

1:e Socs 1:e Socialsekreterare 

Socs i 

social jour 

Socialsekreterare i sociala jouren 

Sas Socialt ansvarig samordnare 

Äoc Äldreomsorgschef 
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Delegationsordning för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

2 Skollagen 

 Åtgärder mot kränkande behandling (6 kap skollagen) 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

6 kap 10§ SL 

2 kap 7§ 

Diskrimineringslagen 

 

2.1 Utredning och 

vidtagande av åtgärder 

vid anmälan om 

kränkande 

behandling/trakasserier 

 

R Om anmälan 

gäller R ska 

utredningen och 

vidtagande av 

åtgärder ske på 

närmast högre 

nivå 

 

 Skolplikt och rätt till utbildning (7 och 24 kap skollagen)  

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

7 kap 5§ SL 

 

 

2.2.1 Mottagande i 

grundsärskola samt 

beslut om att ett barn 

inte längre ska vara elev 

i grundsärskolan 

 

Skc Beslutet får 

överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

7 kap 8§ SL 

 

2.2.2 Mottagande i 

grundskolan eller i 

grundsärskola på försök 

Bec  

7 kap 9§ SL 

 

2.2.3 Utbildning i 

grundskolan eller i 

grundsärskola för 

integrerade elever 

Bec  

7 kap 10§ SL 

 

2.2.4 Beslut om uppskjuten 

skolplikt 

R Beslutet får 

överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

7 kap 13§ SL 

 

2.2.5 Beslut om förlängd 

skolplikt 

R  

7 kap 14§ SL 

 

2.2.6 Beslut om tidigare 

upphörande av skolplikt 

R  

7 kap 15,16§§ SL 

 

2.2.7 Beslut om rätt att 

slutföra skolgången 

R  

7 kap 23§ SL 

 

2.2.8 Beslut om föreläggande 

vid vite mot elevs 

vårdnadshavare att 

fullgöra sina 

skyldigheter att se till att 

eleven fullgör sin 

skolgång 

Mn Beslutet får 

överklagas hos 

Förvaltningsrätten 
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Delegationsordning för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

24 kap 23§ SL 

 

2.2.9 Beslut om medgivande 

för elev att fullfölja 

skolplikten på annat sätt 

än det som anges i 

skollagen samt 

återkallelse av sådant 

meddelande 

Skc Beslutet får 

överklagas hos 

Förvaltningsrätten 

 

 

 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg (8, 14 
och 25 kap skollagen.) 8 kap 5-6 §§ SL, 8 kap 15 § SL, 14 
Kap 3,5,7,10 §§ SL 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

Kommunens 

reglemente 

 

2.3.1 Beslut om uppsägning 

p g a obetalda avgifter 

 

Skc Se tillämpningsföreskrift 

 

Kommunens 

reglemente 

 

2.3.2 Beslut om nedsättning 

av avgift inom 

fritidshem, förskola 

och pedagogisk omsorg 

 

Skc Se tillämpningsföreskrift 

 

8 kap 5-6§§ SL  

8 kap 15§ SL  

14 kap 3,5,7,19§§ 

SL 

 

2.3.3 Beslut om plats i  

a) förskola 

b) fritidshem 

Adm Yttrande från 

folkbokföringskommunen 

ska inhämtas innan beslut 

fattas 

8 kap 13, 17§§ SL 

 

2.3.4 Beslut rörande barn 

folkbokförda i annan 

kommun 

a) plats i förskola på 

grund av särskilda skäl  

b) vid flytt få behålla 

en plats permanent i 

kommunens 

förskoleverksamhet 

 

Skc Yttrande från 

folkbokföringskommunen 

ska inhämtas innan beslut 

fattas 
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Delegationsordning för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

 Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola (9,10,11,16 och 
19 kap Skollagen) 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

9 kap 15§ SL, 10 kap 

30§ SL, 11 kap 29§ SL 

 

2.4.1 Beslut om placering i  

a) förskoleklass 

b) grundskola 

c) grundsärskola 

 

 

R 

R 

 

R 

 

Beslutet får 

överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

 

 

9 kap 13 § SL 10 kap 

25§ SL 11 kap 25,26§§ 

SL 

 

 

2.4.2 Beslut om mottagande 

av elev från annan 

kommun samt yttrande 

till annan kommun om 

mottagande av elev 

 

 

R Avtal om ersättning 

ska av R upprättas 

med den andra 

kommunen (ej inom 

Sjuhäradsregionen). 

Beslutet får 

överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

 

4 kap 2§ SF 

 

2.4.3 Beslut om mottagande 

av elev som anses bosatt 

i utlandet 

R  

9 kap 12§ SL 10 kap 

24§ SL 11 kap 24§ SL 

 

2.4.4 Beslut om placering i 

annan kommun av elev 

för vilken kommunen 

har hemkommunansvar  

 

Skc Avtal om ersättning 

ska av Skc upprättas 

med den andra 

kommunen 

 

10 kap 29§ SL 

 

2.4.5 Beslut om åtgärder för 

elev som inte bor 

hemma 

 

Skc Beslutet kan 

överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

11 kap 8§ SL 

 

2.4.6 Beslut om att studierna i 

huvudsak ska bestå av 

ämnen eller 

ämnesområden 

Skc  

10 kap 32,33,40§§ SL 

11 kap31,32, 39§§ SL 

 

2.4.7 Beslut om skolskjuts 

 

Hs Beslutet kan 

överklagas hos 

Förvaltningsrätten 

24 kap 23,24§§ SL 

 

2.4.8 Beslut om att ett 

skolpliktigt barn får 

medges rätt till att 

fullgöra skolplikten på 

annat sätt än vad som 

anges i denna lag 

Skc Beslutet kan 

överklagas hos 

Förvaltningsrätten 
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Delegationsordning för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

 

 Fristående verksamhet 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

8 kap 23§ SL 9 kap 21§ 

SL 10 kap 39§ SL 11 

kap 38§ SL 14 kap 17§ 

SL 16 kap 54§ SL 17 

kap 34§ SL 19 kap 47§ 

SL 25 kap 13§ SL 14 

kap 8§ SF 14 kap 7§ 

GyF 

2.5.1 Beslut om tilläggsbelopp 

för särskilt stöd till barn 

och elever i fristående 

verksamhet 

 

Skc Beslutet kan 

överklagas hos 

Förvaltningsrätten 

 

 

 Gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning (15-22 
kap skollagen och 6-9 kap gymnasieförordningen)  

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

15 kap 32§ SL 

 

2.6.1 Beslut om att lämna 

ekonomiskt stöd till 

elever i en gymnasieskola 

med offentlig huvudman 

som behöver 

inackordering på grund 

av skolgången 

Adm Beslutet kan 

överklagas hos 

Förvaltningsrätten 

 

 

18 kap 9§ SL 

16 kap 32,36§§ SL 

17 kap 14§ SL 

2.6.2 Prövning av behörighet 

och mottagande av 

sökande 

 

In Beslutet kan 

överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

 

18 kap 9§ SL 

 

2.6.3 Antagning av elever till 

gymnasiesärskolan 

 

R  

17 kap 5§ SL 

 

2.6.4 Beslut om förlängning av 

preparandutbildning till 

två år 

 

R  

17 kap 6§ SL 

 

2.6.5 Beviljande av att en elev 

på 

introduktionsprogrammet 

läser mindre omfattning 

än heltid 

R  

17 kap 11§ SL 

 

2.6.6 Beslut om mottagande till 

yrkesintroduktion och 

individuella alternativ 

efter synnerliga skäl 

R  

17 kap 14§ SL 

 

2.6.7 Prövning av behörighet 

och beslut om 

mottagande av sökande 

till programinriktat 

individuellt val eller 

yrkesintroduktion som 

har utformats som en 

grupp 

In  
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Delegationsordning för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

18 kap 8§ SL 

 

2.6.8 Mottagande av elev på 

gymnasiesärskola 

 

Skc Beslutet kan 

överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

18 kap 9§ SL 

 

2.6.9 Antagning av elev till 

gymnasieskola 

 

R Beslutet kan 

överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

 

19 kap 6§ SL 

 

2.6.10 Beslut om elever på 

individuellt program ska 

placeras inom 

yrkesträning eller 

verksamhetsträning 

 

R  

18 kap 20,21,30,31,35 

§§ SL 

 

2.6.11 Rätt till skolskjuts för 

elever på 

Gymnasiesärskolan 

Hs Beslutet kan 

överklagas hos 

Förvaltningsrätten 

 

Lag 1991:1110 

 

2.6.12 Kommunens skyldighet 

att svara för vissa 

elevresor inom 

gymnasieskolan 

Hs   

 

20 kap 21§ SL 

 

2.6.13 Beslut om åtagande till 

interkommunal ersättning 

vid studier i annan 

kommun 

R Beslutet kan 

överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

 

20 kap 13,14,23§§ SL 

21 kap 7§ SL 

 

 

2.6.14 Mottagande av elev till 

vuxenutbildning 
R Beslutet kan 

överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

 

20 kap 9§ SL 

21 kap 9§ SL 

 

2.6.15 Rätt att avbryta elevens 

utbildning 

R Beslutet kan 

överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

 

21 kap 9§ SL 

 

 

2.6.16 Beslut om mottagande av 

elev som tidigare avbrutit 

sina studier 

 

R Beslutet kan 

överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

 

22 kap 6§ SL 

 

2.6.17 Beslut om att minska 

undervisningstid för elev 

inom SFI 

 

R  

7 kap 7§ Gyf 

 

2.6.18 Preliminär antagning till 

gymnasieskolan 

 

In  
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Delegationsordning för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

6 kap 2§ Gyf 

 

2.6.19 Mottagande av behörig 

elev till 

introduktionsprogram 

 

R  

6 kap 5§ Gyf 

 

2.6.20 Skolförläggande av 

yrkesintroduktion 

 

R  

7 kap 3§ Gyf 

 

2.6.21 Dimensionering av 

frikvotplatser 

 

In  

7 kap 8§ Gyf 

 

2.6.22 Antagning vid senare 

tidpunkt 

 

In  

7 kap 9§ Gyf 

 

2.6.23 Byte av studieväg 

 

In  

9 kap 7§ Gyf 

 

2.6.24 Förlängd undervisning 

 

R  
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3 Socialtjänstlagen 

 

 Försörjningsstöd 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

4 kap 1§ SoL 3.1.1 Nödprövning Socs 

Arb.sam 

Socs i 

socialjour 

 

 

Avtal med Borås 

stad om social 

jour 

4 kap 1§ SoL 3.1.2 Beslut om månatligt 

ekonomiskt bistånd 

enligt riksnorm och 

riktlinje 

Socs 

Arb.sam 

 

4 kap 1, 4§§ SoL 

 

3.1.3 Beslut i ärenden om 

försörjningsstöd med 

villkor om praktik eller 

kompetenshöjande 

åtgärd 

 

Socs 

Arb.sam. 

 

4 kap 1, 5§§ SoL 

 

3.1.4 Beslut i ärenden om 

försörjningsstöd med 

vägran av eller 

nedsättning av fortsatt 

försörjningsstöd 

 

Socs 

Arb.sam. 

 

4 kap 1§ SoL 3.1.5 Beslut om ekonomiskt 

bistånd till hyresskuld, 

upp till: 

1 månad 

 

3 månader 

 

 

Socs 

Arb.sam 

 

1:e Socs 

 

4 kap 1§ SoL 3.1.6 Beslut om ekonomiskt 

bistånd till el-skuld, upp 

till: 

10% av basbeloppet 

 

20% av basbeloppet 

 

 

 

Socs 

Arb.sam 

 

1:e Socs 
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Delegationsordning för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

4 kap 1§ SoL 3.1.7 Beslut om ekonomiskt 

bistånd till 

hemutrustning, upp till: 

15% av basbeloppet för 

ensamhushåll och 3,5% 

av basbeloppet för varje 

ytterligare person i 

hushållsgemenskapen 

 

1:e Socs  

4 kap 1§ SoL 3.1.8 Beslut om ekonomiskt 

bistånd till 

begravningskostnader, 

upp till 

50% av basbeloppet 

Socs 

Arb.sam 

 

4 kap 1§ SoL 3.1.9 Beslut om ekonomiskt 

bistånd till 

städning/sanering av 

bostad, upp till:  

25% av basbeloppet 

1:e Socs  

4 kap 1§ SoL 3.1.10 Beslut om ekonomiskt 

bistånd till kostnader för 

flyttfirma upp till 30% av 

basbeloppet 

1:e Socs 

 

 

4 kap 1§ SoL 3.1.12 Beslut om skäligt rådrum 

gällande krav på 

minskade 

boendekostnader, upp till 

4 månader  

Socs 

Arb.sam 

 

4 kap 1§ SoL 3.1.13 Beslut om ekonomiskt 

bistånd till deposition av 

hyra till hyresvärd upp 

till en månads hyra 

Socs 

Arb.sam 

 

4 kap 1§ SoL 3.1.14 Beslut om övrigt 

ekonomiskt bistånd till 

livsföring i övrigt enligt 

riktlinjen (inklusive 

glasögon och tandvård) 

upp till: 

10% av basbeloppet 

 

30% av basbeloppet 

 

 

 

 

Socs 

Arb.Sam 

 

1:e Socs 
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4 kap 2§ SoL 3.1.15 Beslut att bevilja 

ekonomiskt bistånd inom 

ramen för riktlinjens 

rekommendationer i de 

fall där 4 kap 1§ inte är 

möjlig att tillämpa 

1:e Socs Prövning och 

avslagsbeslut 

enligt 4 kap 1§ 

SoL ska föregå 

beslutet. 

Biståndet ska 

normalt ges mot 

krav på 

återbetalning 

4 kap 1§ SoL 

 

3.1.16 Beslut gällande bistånd i 

form av förmedling av 

egna medel 

 

Socs 

Arb.sam. 

 

9 kap 1, 2§§ SoL 

 

3.1.17 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd 

enligt 4 kap 1 § SoL 

 

Socs 

Arb.sam. 

 

 9 kap 2§ 2st SoL 

 

 

 

3.1.18 Beslut om att återkräva 

ekonomiskt bistånd 

enligt 4 kap 2 § SoL 

 

1:e Soc. Återkrav får 

endast ske om 

biståndet getts 

under villkor om 

återbetalning 

 

6§ BidrBl 

 

3.1.19 Bidragsbrott eller annat 

ekonomiskt bedrägeri 

eller försök till bedrägeri  

 

1:e Socs 

 

 

5 kap 2§ Begrav-

ningslagen 

 

3.1.20 Beslut att ordna 

gravsättning 

 

Ec Kommunen har 

rätt till ersättning 

för kostnaderna 

av dödsboet 

 

17§ LMA 3.1.21 Dagersättning Socs.  

Arb.sam. 

 

18§ LMA 3.1.22 Särskilt bidrag  Socs.  

Arb.sam 

 

 Våld i nära relationer 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 
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4 kap 1§ SoL 

 

3.2.1 Beslut gällande skyddat 

boende för personer som 

utsatts för våld i nära 

relation 

 

1:e Socs 

 

 

Socs i 

socialjour 

Inte varaktigt 

boende, högst 

fyra månader 

 

Till 

nästkommande 

vardag 

Avtal med Borås 

stad om social 

jour 

 

 Barn och ungdom 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

11 kap 1§ 

SoL 

 

3.3.1 Beslut om att utredning inte 

ska inledas 

 

EC  

11 kap 1§ 

SoL 

 

3.3.2 Beslut om att inleda 

utredning 

 

Socs 

 

Nämndens 

befogenheter och 

skyldigheter vid 

barnutredningar 

regleras i 11:2 SoL 

 

11 kap 1§ 

SoL 

 

3.3.3 Utredning ska avslutas utan 

åtgärd 

 

1:e Socs  

11 Kap 1 § 

SoL 

3.3.4 Utredning ska avslutas utan 

åtgärd, när den enskilde 

återtagit ansökan 

Socs  

11 Kap 2§ 

SoL 

 

3.3.5 Förlängd utredningstid  

 

Ec Aldrig pga av 

resursbrist. Kan göras 

i avvaktan på t.ex. 

barnpsykiatriskt 

utredning eller 

polisutredning. 

Förlängningen måste 

anges med bestämd 

tid och inte ”tills 

vidare” 

11 kap 4a 

SoL 

3.3.6 Uppföljning efter avslutad 

utredning som inte lett till 

insats 

1:e Socs  

11 kap 4b 

SoL 
3.3.7 Uppföljning efter att 

placeringen upphört 
1:e Socs  

4 kap 1§ SoL 

 

3.3.8 

 

Beslut gällande särskilt 

kvalificerad kontaktperson 

 

1:e Socs Regleras av 3 kap 6b§ 

SoL 

 

4 kap 1§ SoL 3.3.9 Beslut gällande 

kontaktperson/kontaktfamilj 

 

Socs 

 

Regleras av 3 kap 6b§ 

SoL 
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4 kap 1§ SoL 

 

3.3.10 Beslut om öppenvårdsinsats 

i egen regi  

 

Socs 

 

Regleras av 3 kap 6a§ 

SoL 

 

4 kap 1§ SoL 

 

3.3.11 Beslut gällande alkohol- 

och drogkontroll 

(primärvården)  

Socs 

 

Regleras av 3 kap 6a§ 

SoL 

 

4 kap 1§ SoL 

 

3.3.12 Beslut gällande 

öppenvårdsinsatser i extern 

regi 

 

Ec Regleras av 3 kap 6a§ 

SoL 

 

4 kap 1§ SoL 

 

3.3.13 Beslut gällande icke 

varaktig placering i form av 

a) familjehem 

b) stödboende 

c) hem för vård eller boende 

d) jourhem 

e) SiS (enligt SoL) 

Ec 

 

 

Socs i 

socialjour 

Högst fyra månader 

 

Till nästkommande 

vardag 

Avtal med Borås stad 

om social jour 

Regleras av 6 kap 1§ 

SoL 

 

4 kap 1 § 

SoL 

3.3.14 Förlänga beslut om 

placering och verkställighet 

i avvaktan på nästa 

nämndssammanträde 

EC Kan som längst 

förlängas till nästa 

nämndssammanträde 

4 kap 1§ SoL 

 

3.3.15 Beslut om omplacering 

inom befintlig vårdform 

Ec Byte av: 

a) familjehem 

b) stödboende 

c) hem för vård eller 

boende 

d) jourhem 

e) SiS (enligt SoL) 
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4 kap 1 § 

SoL 

3.3.16 Ekonomiskt bistånd i 

samband med placering 

Kläder och skor – max 5 % 

av prisbasbeloppet vid 

placering 

Västtrafiks fritidskort 3 

månader – faktisk kostnad 

Belopp motsvarande 

studiebidraget under juli och 

augusti till barn i HVB eller 

träningslägenhet berättigade 

studiebidrag och som inte 

har annan inkomst 

Fritidsaktivitet eller 

fritidsutrustning – max 5 % 

av prisbasbeloppet per år 

Hemutrustning vid flytt till 

träningsboende eller eget 

boende – max 20 % av 

prisbasbeloppet 

Annat skäl – max 5 % av 

prisbasbeloppet per år 

 

 

Socs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:e Socs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För barn i familjehem 

ingår detta i 

familjehemmets 

omkostnadsersättning 

 

 

Fritidsutrustning kan 

vara exempelvis 

cykel, sportutrustning 

musikinstrument etc. 

 

Hemutrustning avser: 

säng madrass, 

sänglinne, matbord 

och stolar, 

köksutrustning, 

städutrustning, soffa, 

soffbord, lampor, och 

TV 

4 kap 1§ SoL 

 

3.3.17 Beslut om särskilda 

kostnader under vård i 

familjehem, HVB och SiS 

där kostnaderna är 

relaterade till barnets 

individuella behov 

Även vid vård av förälder 

tillsammans med barn 

Socs 

 

 

 

 

Ec 

Upp till ett belopp om 

10% av basbeloppet 

under en 12-

månadersperiod 

 

Upp till ett belopp om 

20% av bas-beloppet 

totalt under en 12-

månaders period 

4 kap 1§ SoL 

 

3.3.18 Beslut om ersättning till 

biologiska föräldrar för att 

möjliggöra umgänge med 

deras placerade barn.  

Socs 

 

 

 

 

Ec 

Upp till ett belopp om 

20% av basbeloppet 

under en 12-

månaders period 

 

Upp till ett belopp om 

40% av bas-beloppet 

totalt under en  

12-månaders period 

4 kap 1§ SoL 3.3.19 Beslut om upphörande av 

bistånd i form av placering 

 

Ec  
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5:2 SOF 

 

3.3.20 Framställan till domstol om 

behov av målsägarbiträde 

för underårig 

 

Socs  

 

 Vuxna 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

11 kap 1§ SoL 

 

3.4.1 Beslut om att inleda 

utredning  

 

Sosc 

 

Bh 

 

11 kap 1§ SoL 3.4.2 Beslut om att utredning 

inte ska inledas 

1:e Socs  

11 kap 1 § SoL 3.4.3 Utredning ska avslutas 

utan åtgärd när den 

enskilde återtagit ansökan 

Socs  

11 kap 1 § SoL 3.4.4 Utredning ska avslutas 

utan åtgärd 

1:e Socs  

4 kap 1§ SoL 

 

3.4.5 Beslut gällande icke 

varaktig placering i form 

av 

a) familjehem 

b) stödboende 

c) hem för vård eller 

boende 

d) jourhem 

e) träningslägenhet 

Ec 

 

 

 

Socs i 

socialjour 

Högst två 

månader 

 

 

 

Till 

nästkommande 

vardag 

Avtal med Borås 

stad om social 

jour 

 

4 kap 1 § SoL 3.4.6 Förlängt biståndsbeslut och 

verkställighetsbeslut för 

vuxna i avvaktan på 

nämndens nästa 

sammanträde 

Ec Kan förlängas 

som längst till 

nämndens 

nästkommande 

sammanträde 

4 kap 1§ SoL 

 

 

3.4.7 Beslut om omplacering 

inom befintlig vårdform 

Ec Byte av: 

a) familjehem 

b) stödboende 

c) hem för vård 

eller boende 

d) jourhem 

e)träningslägenhet 
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4 kap 1§ SoL 

 

 

3.4.8 Beslut om upphörande av 

bistånd i form av placering 

Ec  

4 kap 1§ SoL 

5 kap 7§ SoL 

 

3.4.9 Beslut om bistånd i form 

av arbete, sysselsättning 

eller rehabilitering för 

psykiskt funktionsnedsatta 

 

Socs 

Bh 

 

4 kap 1§ SoL 

5 kap 7§ SoL 

3.4.10 Beslut om bistånd i form av 

boendestöd. Upp till 10 h 

per vecka/Upp till 42 h per 

månad 

 

Beslut om bistånd i form av 

boendestöd över 42h per 

månad 

 

Socs,  

Bh 

 

 

 

 

Ec  

 

4 kap 1§ SoL 3.4.11 Beslut om bistånd i form 

av sociala kontrakt 

Ec  

4 kap 1§ SoL 

5 kap 9§ SoL 

3.4.12 Beslut om bistånd i form 

av öppenvårdsinsatser i 

egen regi  

Socs 

 

 

4 kap 1§ SoL 

 

 

3.4.13 Beslut gällande alkohol- 

och drogkontroll 

(primärvården) 

Socs 

 

 

4 kap 1§ SoL 

5 kap 9§ SoL 

3.4.14 Beslut om bistånd i form 

av öppenvårdsinsatser i 

extern regi  

 

Ec  

4 kap 1§ SoL 

 

3.4.15 Beslut om kontaktperson 

 

Socs 

 

 

 

 Omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SoL 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

11 kap 1§ SoL 

 

3.5.1 Beslut om att inleda 

utredning 

 

Bh  

4 kap 1§ SoL  

 

3.5.2 Beslut om insats utöver 

riktlinjer  

 

1:e Socs 
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4 kap 1§ SoL 

 

3.5.3 Beslut om bistånd i 

form av hemtjänst upp 

till 60 h per månad 

Beslut om bistånd i 

form av hemtjänst upp 

till 90 h per månad 

Beslut om bistånd i 

form av hemtjänst över 

90 h per månad 

Bh 

 

 

1:e Socs 

 

 

Ec  

  

4 kap 1§ SoL 

 

3.5.4 Beslut om bistånd enligt 

riktlinjen för trygg 

hemgång 

Bh  

4 kap 1§ SoL 

 

3.5.5 Beslut om bistånd i 

form av särskilt boende 

1:e Socs  

2a kap 8, 9§§ 

SoL 

 

3.5.6 Ansökan om insatser i 

annan kommun 

Ec  

1:e Socs 

 

4 kap 1§ SoL 

 

3.5.7 

 

Beslut om bistånd i 

form av 

korttidsboende/flexibel 

växelvård upp till 150 

dagar/år  

Beslut om bistånd i 

form av korttidsboende/ 

flexibel växelvård över 

150 dagar/år 

 

Bh 

 

 

1:e Socs 

 

4 kap 1§ SoL 

 

3.5.8 Beslut om bistånd i 

form av plats i 

dagverksamhet för 

personer med 

demenssjukdom  

 

Bh 

 

4 kap 1§ SoL 

 

3.5.9 Beslut om ledsagning 

upp till 8h per vecka 

eller 34h per månad 

Beslut om ledsagning 

över 8h per vecka eller 

34h per månad, samt i 

fall där bistånd i form 

av Särskilt 

boende/bostad med 

särskild service redan 

finns 

 

Bh 

 

1:e Socs 
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4 kap 1§ SoL 

 

3.5.10 

 

Beslut om bistånd i 

form av kontaktperson 

 

Beslut om 

kontaktperson i fall där 

bistånd i form av 

särskilt boende/bostad 

med särskild service 

redan finns 

 

Bh 

 

 

Ec  

  

 

4 kap 1§ SoL 

 

3.5.11 

 

Beslut om 

matdistribution 

 

 

Bh 

 

4 kap 2§ SoL 

 

3.5.12 

 

Beslut om 

måltidsservice (SoL-

lunch) vid 

Kullingshemmet och 

dagcentral Trevnaden 

 

Adm Förenklad 

biståndshandläggning 

 

4 kap 1§ SoL 

 

3.5.13 

 

Beslut om trygghetslarm 

 

 

Bh 

 

4 kap 1§ SoL 

 

3.5.14 Beslut om avlösning i 

hemmet upp till 10h per 

vecka eller 42h per 

månad 

Beslut om avlösning i 

hemmet över10h per 

vecka eller 42h per 

månad 

 

Bh 

 

1:e Socs 

 

 

 

 

4 Tvångslagstiftning 

 LVU 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

4§ LVU 4.1.1 Ansöka hos 

förvaltningsrätten 

Mn   

8§ LVU 

 

4.1.2 Hos förvaltningsrätten 

ansöka om förlängning 

av utredningstiden 

Ec  

6§ LVU 

 

4.1.3 Beslut om omedelbart 

omhändertagande 

 

Mno eller 

ledamot 

som 

förordnats 

av Mn 

Kompletterande 

beslutanderätt i de 

ärenden då Mn:s 

beslut inte kan 

avvaktas. Beslutet 

ska anmälas vid 

nämndens nästa 

sammanträde. 
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9§ LVU 

 

4.1.4 Beslut om att 

omedelbart 

omhändertagande ska 

upphöra. 

 

Mno eller 

ledamot 

som 

förordnats 

av Mn 

Kompletterande 

beslutanderätt i de 

ärenden då Mn:s 

beslut inte kan 

avvaktas. Beslutet 

ska anmälas vid 

nämndens nästa 

sammanträde. 

11§ 1st LVU 

 

4.1.5 Beslut om hur och var 

vården ska ordnas  

 

Mno eller 

ledamot 

som 

förordnats 

av Mn 

Kompletterande 

beslutanderätt i de 

ärenden då Mn:s 

beslut inte kan 

avvaktas. Beslutet 

ska anmälas vid 

nämndens nästa 

sammanträde. 

11§ 2st LVU 

 

4.1.6 Beslut om att den unge 

får vistas i sitt eget hem 

under vårdtiden  

 

Mno eller 

ledamot 

som 

förordnats 

av Mn 

Kompletterande 

beslutanderätt i de 

ärenden då Mn:s 

beslut inte kan 

avvaktas. Beslutet 

ska anmälas vid 

nämndens nästa 

sammanträde. 

11§ 4st LVU 

 

4.1.7 Beslut rörande den 

unges personliga 

förhållanden i den mån 

beslutet ej är att hänföra 

till 11 § 1:a och 2:a 

styckena LVU 

Socs 

 

 

Kortare vistelser 

utanför 

familjehemmet 

eller hemmet för 

vård eller boende 

13 § 1 st LVU 4.1.8 Övervägande om vård 

med stöd av 2 § LVU 

fortfarande behövs 

Mn  

13 § 2 st LVU 4.1.9 Prövning om vård med 

stöd av 3§ LVU 

fortfarande behövs 

Mn  

13 § 3 st LVU 4.1.10 Överväga om det finns 

skäl att ansöka om 

överflyttning av 

vårdnaden 

Mn Ska övervägas efter 

tre års placering i 

familjehem 

14§ 2st 1p LVU 

 

4.1.11 Begränsning av 

umgänge mellan den 

unge och 

vårdnadshavare eller 

föräldrar 

 

Mno eller 

ledamot 

som 

förordnats 

av Mn 

 

Beslutet ska 

övervägas minst 

var tredje månad av 

nämnden enligt 14 

§ 3 st LVU 

14§ 2st 2p LVU 

 

4.1.12 Beslut om att den unges 

vistelseort inte ska röjas 

för föräldern eller 

vårdnadshavaren. 

 

 Mno eller 

ledamot 

som 

förordnats 

av Mn 

Kompletterande 

beslutanderätt i de 

ärenden då Mn:s 

beslut inte kan 

avvaktas. Beslutet 

ska anmälas vid 

nämndens nästa 

sammanträde. 
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14§ 3st LVU 4.1.13 Övervägande om beslut 

beträffande umgänge 

eller hemlighållande av 

vistelseort fortfarande 

behövs 

Mn Minst en gång var 

tredje månad 

21§ LVU 4.1.14 Beslut om upphörande 

av vård enligt LVU 

Mn  

22§ LVU 4.1.15 Beslut om regelbunden 

kontakt med utsedd 

särskilt kvalificerad 

kontaktperson eller 

behandling i öppna 

former inom 

socialtjänsten 

(mellantvång)  

Mn Särskild 

behandlingsplan 

ska upprättas 

24§ LVU  4.1.16 Ansöka hos 

förvaltningsrätten om 

flyttningsförbud 

Mn   

26§ 1st LVU 4.1.17 Övervägande om 

flyttningsförbud 

fortfarande behövs 

Mn Minst en gång var 

tredje månad 

26§ 2st LVU 4.1.18 Beslut om upphörande 

av flyttningsförbud 

Mn  

27§ LVU 

 

4.1.19 Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud  

 

Mno eller 

ledamot 

som 

förordnats 

av Mn 

Kompletterande 

beslutanderätt i de 

ärenden då Mn:s 

beslut inte kan 

avvaktas. Beslutet 

ska anmälas vid 

nämndens nästa 

sammanträde.  

 

30§ 2st LVU 

 

4.1.20 Beslut om att tillfälligt 

flyttningsförbud enligt 

27 § LVU ska upphöra  

 

Mno eller 

ledamot 

som 

förordnats 

av Mn 

Kompletterande 

beslutanderätt i de 

ärenden då Mn:s 

beslut inte kan 

avvaktas. Beslutet 

ska anmälas vid 

nämndens nästa 

sammanträde. 

 

31§ LVU 

 

4.1.21 Beslut om den unges 

umgänge med 

vårdnadshavare och 

förälder som har 

umgängesrätt efter 

beslut om 

flyttningsförbud eller 

tillfälligt 

flyttningsförbud i 

avvaktan på 

myndighetsnämndens 

beslut 

Ec 
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31§ LVU 

 

4.1.22 Beslut om den unges 

umgänge med 

vårdnadshavare och 

förälder som har 

umgängesrätt efter 

beslut om 

flyttningsförbud eller 

tillfälligt 

flyttningsförbud 

Mn   

32§ 1st LVU 

 

4.1.23 Beslut om 

läkarundersökning, att 

utse läkare samt plats för 

läkarundersökning 

Socs 

 

 

43§ 1 LVU 

 

4.1.24 Beslut att begära 

polishandräckning för att 

genomföra 

läkarundersökning  

 

Mno eller 

ledamot 

som 

förordnats 

av Mn 

Kompletterande 

beslutanderätt i de 

ärenden då Mn:s 

beslut inte kan 

avvaktas. Beslutet 

ska anmälas vid 

nämndens nästa 

sammanträde. 

43§ 2 LVU 

 

4.1.25 Beslut om att begära 

polishandräckning för att 

genomföra beslut med 

stöd av LVU 

1:e Socs 

Socs i 

socialjour 

 

  

Avtal med Borås 

stad om social jour 
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 LVM 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

7§ LVM 

 

4.2.1 Beslut om att inleda 

utredning 

 

1:e Socs 

 

7§ LVM 

 

4.2.2 Beslut om att utredning 

inte ska inledas eller att 

utredning ska avslutas 

utan åtgärd alternativt 

övergå i utredning enligt 

11 kap 1 § SoL 

Ec  

9§ LVM 

 

4.2.3 Beslut om 

läkarundersökning, att 

utse läkare för 

läkarundersökning 

Socs 

 

 

11§ LVM 4.2.4 Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätten om 

vård enligt LVM 

Mn   

13§ LVM 

 

4.2.5 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av 

missbrukare  

 

Mno eller 

ledamot 

som 

förordnats 

av Mn 

 

Kompletterande 

beslutanderätt i 

de ärenden då 

Mn:s beslut inte 

kan avvaktas. 

Beslutet ska 

anmälas vid 

nämndens nästa 

sammanträde 

 

18b§ LVM 

 

4.2.6 Beslut om att 

omhändertagande ska 

upphöra om det inte 

längre finns skäl för ett 

omhändertagande 

 

Mno eller 

ledamot 

som 

förordnats 

av Mn 

Kompletterande 

beslutanderätt i 

de ärenden då 

Mn:s beslut inte 

kan avvaktas. 

Beslutet ska 

anmälas vid 

nämndens nästa 

sammanträde 

 

45§ 1p, 2p LVM 

 

4.2.7 Beslut om att begära 

polishandräckning till 

läkarundersökning, 

LVM-hem eller sjukhus 

 

Socs 

 

Socs i 

social 

jour 

 

 

Avtal med Borås 

stad om social 

jour 
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5 Familjerätt  

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

1 kap 4§  FB 

 

5.1 Godkännande av 

faderskapsbekräftelse  

 

Då parterna varit 

sammanboende 

 

Då parterna ej varit 

sammanboende 

 

 

 

 

 

Socadm 

Fsekr 

 

 

Fsekr 

Avtal med Alingsås 

kommun daterat 

2017-09-18 om köp 

av 

familjerättstjänster  

Avtalet gäller för 

samtliga 

delegationsområden 

inom familjerätten 

(kap 5) samt 

yttranden enligt 

namnlagen 

 

2 kap 1, 4-6, 8-8a 

och 9 §§ 1st FB 

 

5.2 Inleda utredning och 

andra åtgärder för att 

fastställa faderskap 

eller föräldraskap  

 

Fsekr   

3 kap 5-6 §§ FB 5.3 Beslut att väcka och 

föra talan i mål om 

faderskap 

 

Fsekr 

 

3 kap 5-6,13-14 §§ 

FB 

5.4 Kostnad för juridiskt 

ombud som ej täcks av 

rättshjälp 

Ec  

1 kap 9§ och 2 kap 

4 och 8a§§ FB 

Lagen om genetisk 

integritet 

2006:351,6-7 kap 

5.5 Godkännande av 

föräldrakapsbekräftelse 
Fsekr Vid insemination 

eller befruktning 

1 kap 9§ och 2 kap 

4 och 8a§§ FB 

Lagen om genetisk 

integritet 

2006:351,6-7 kap 

5.6 Godkännande av 

föräldraskapsberättelse  

vid sammanboende 

Fsekr 

Socadm 

Vid insemination 

eller befruktning 

3 kap 14§ FB 5.7 Väcka och föra talan i 

mål om föräldraskap 

Fsekr Vid insemination 

eller befruktning 

6 kap 6,14a 2st 15a 

3st §§FB 

5.8 Godkännande av avtal 

om vårdnad, boende 

och umgänge av barn 

Fsekr  

6 kap 19§ 3st FB 5.9 Utredning till domstol i 

mål om vårdnad, 

boende och umgänge 

av barn 

Fsekr  
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6 kap 19§ 2 st 20§ 

2st FB 

5.10 Upplysning till domstol 

i mål om vårdnad, 

boende och umgänge 

av barn inför 

interimistiskt beslut 

Fsekr  

6 kap 15c§, 19§ 2-

3st och 20§ 2st FB 

5.11 Beslut om att utse 

utredare i mål i domstol 

och ärenden om 

vårdnad, boende eller 

umgänge 

Ec 

1:e socs 

 

6 kap 15c§ FB 5.12 Utse person för 

umgängesstöd 

Fsekr verkställighetsbeslut 

4 kap 14§ 1st och 4 

kap 15§ 2st FB 

 

SFS 2018:1288 

5.13 Utse någon som 

genomför 

adoptionsutredning och 

lämnar yttrande till 

domstol 

Ec  

4 kap 14-15§§ FB 

SFS 2018:1288 

5.14 Genomföra 

adoptionsutredning 

Fsekr  

7 kap 7§ 2st FB 

 

5.15 Godkänna avtal om att 

underhållsbidrag skall 

betalas för längre 

period än tre månader 

Ec  

6 kap 12§ SoL 5.16 Medgivande för 

adoption 

MnO Internationella 

adoptioner 

6 kap 13§ SoL 5.17 Återkallelse av 

adoptionsmedgivande 

MnO  

6 kap 14§ SoL 

 

5.18 Beslut om samtycke till 

fortsatt 

adoptionsförfarande 

 

Fsekr 

 

6 kap 14§ SoL 5.19 Beslut att inte ge 

samtycke till att 

adoptionsförfarandet 

får fortsätta 

MnO  

SKLs 

rekommendationer  
5.20 Ersättning till 

umgängesstödjare med 

belopp upp till SKLs 

riktlinje för 

kontaktpersoner 

Fsekr  
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6 LSS 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

1§ LSS 

 

 6.1 Beslut gällande 

personkretstillhörighet 

 

Bh  

7 och 9§§ 

2st LSS 

 

6.2 Beslut gällande biträde av 

personlig assistans eller 

ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för sådan 

assistans upp till 40 

tim/vecka eller 168 per 

månad. 

Bh Avser även tillfälliga 

behov 

7 och 9§§ 

2st LSS 

 

 

6.3 Beslut gällande biträde av 

personlig assistans eller 

ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för sådan 

assistans upp till 80 

tim/vecka eller 336 h per 

månad. 

1:e Socs Avser även tillfälliga 

behov 

9 § 2 st LSS 6.4 Fortsatt personlig assistans 

eller ekonomiskt stöd till 

skäliga kostnader, under 

samma förutsättningar och 

på samma villor som 

tidigare har beslutats av 

MN. 

1:e Socs  

7 och 9§§ 

3st LSS 

 

6.5 Ledsagarservice upp till 10 

tim/vecka eller 42 tim per 

månad. 

 

Ledsagarservice över 10 

tim/vecka eller 42 tim per 

månad samt i fall där insats 

i form av bostad med 

särskild service redan finns 

Bh 

 

 

 

1:e Socs 

  

7 och 9§§ 

5st LSS 

 

6.6 Avlösarservice i hemmet 

upp till 10 tim/vecka eller 

42 tim per månad.  

Avlösarservice i hemmet 

över 10 tim/vecka eller 42 

tim per månad.  

Bh 

 

 

1:e Socs 

 

7 och 9§§ 

4st LSS 

 

6.7 Biträde av kontaktperson 

 

Biträde av kontaktperson i 

de fall där insatsen bostad 

med särskild service redan 

finns 

Bh 

 

1:e Socs 
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7 och 9§§ 

6st LSS 

 

6.8 Korttidsvistelse utanför det 

egna hemmet 100 dygn per 

år 

 

Korttidsvistelse utanför det 

egna hemmet upp till 150 

dygn per år 

 

Bh 

 

1:e Socs 

 

7 och 9§§ 

7st LSS 

 

6.9 Korttidstillsyn för 

skolungdom över 12 år 

utanför det egna hemmet i 

anslutning till skoldagen 

samt under lov 

 

Bh  

7 och 9§§ 

8st LSS 

 

6.10 Beslut om boende i 

familjehem för barn och 

ungdomar 

 

Mn  

7 och 9§§ 

8st LSS 

 

6.11 Beslut om boende i bostad 

med särskild service för 

barn och ungdomar  

 

Mn  

7 och 9§§ 

9st LSS 

 

6.12 Beslut om boende i bostad 

för vuxna med särskild 

service 

Mn  

7 och 9§§ 

10st LSS 

 

6.13 Beslut om daglig 

verksamhet för personer i 

yrkesverksam ålder som 

saknar förvärvsarbete och 

inte utbildar sig 

 

Bh Personkrets 1 och 2 

 

11§ LSS 

 

6.14 Beslut om att utbetala 

assistansersättning till 

annan person än den som 

är berättigad till insatsen 

 

Ec  

12§ LSS 

 

6.15 Beslut om 

återbetalningsskyldighet 

 

Ec  

16a§ LSS 

 

6.16 Beslut om att utreda 

behoven för enskild på 

tillfälligt besök i 

kommunen och besluta om 

insatser enligt LSS 

 

Bh 

 

16§ 2st LSS 

 

6.17 Beslut om förhandsbesked 

om rätten till insatser 

 

Enligt 

delegationsordning 

beroende på 

insatser 
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7 Missförhållanden, risk för missförhållande 

 Lex Sarah 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

14 kap 6§ SoL, 

24e§ LSS  

SOSF 2011:5 

7.1.1 Beslut att inleda och 

avsluta utredning enligt 

lex Sarah  

Sas 

 

 

14 kap 7§ SoL,  

24f§ LSS 

SOSF 2011:5 

7.1.2 Beslut att anmäla 

missförhållanden till 

Inspektionen för vård och 

omsorg  

 

Sas  

 

 Lex Maria 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

SOSFS 2005:28 

 

7.2.1 Beslut att inleda 

utredning och anmäla 

enligt Lex Maria till 

inspektionen för vård och 

omsorg 

Mas  

8 Överklaganden,  

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

10 kap 2§ SoL 

 

8.1 Utfärda fullmakt att 

företräda kommunen 

vid allmän 

förvaltningsdomstol i 

mål där nämnden har 

ställning som part, 

dock med de 

begränsningar som 

följer av lag 

Sc  

44 § FL 

 

8.2 Rättidsprövning 

 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

36-39 §§ FL 8.3 Ompröva uppenbart 

felaktiga beslut 

 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Till exempel skrivfel 

48§ FL 8.4 Begäran att det 

överklagade beslutet 

inte ska gälla 

Ec 

Alk.handl. 

Alk.handl. i ärenden 

som handläggs enligt 

alkohollagen 
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40-43 §§, 48 § 

FL 

 

8.5 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-ärenden där 

ursprungsbeslutet 

fattats av delegat 

 

Ec  

27§ LSS  

40-43 §§, 48 § 

FL 

 

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 

LSS-ärenden 

 

Ec   

 

10 kap 1-2§§ 

SoL 

6 kap 39 § KL  

 

8.7 Överklagande, yrkande 

om inhibition samt 

yttrande till 

förvaltningsrätt och 

kammarrätt i SoL-

ärenden, där beslut 

fattas av nämnd men 

där brådska råder och 

nämndsammanträde 

inte kan inväntas 

 

Mno  

27§ LSS  

6 kap 39 § KL 

 

8.8 Överklagande, yrkande 

om inhibition samt 

yttrande till 

förvaltningsrätt och 

kammarrätt i LSS-

ärenden, där beslut 

fattas av nämnd men 

där brådska råder och 

nämndsammanträde 

inte kan inväntas 

 

Mno  

45§ FL 

 

8.9 Avvisa för sent 

inkommen överklagan 

 

Ec 

Alk.handl 

 

Alkoholhandläggare i 

ärenden som rör 

alkohollagen 

14§ FL 

 

8.10 Avvisa ombud 

 

Ec  
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9 Offentlighet och sekretesslagen 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

2 kap 14§ TF, 26 kap 

OSL (Socialtjänst) 

 

9.1 Beslut om avslag på 

begäran om utlämnande 

av allmän handling till 

enskild eller annan 

myndighet samt 

uppställande av förbehåll 

i samband med 

utlämnande till enskilda 

 

Ec Samråd ska ske 

med person med 

juridiska 

kunskaper 

 

12 kap 6§ SoL 

 

9.2 Beslut att lämna ut 

uppgifter ur 

personregister till statliga 

myndigheter i 

forskningssyfte 

 

Ec Samråd ska ske 

med person med 

juridiska 

kunskaper 

 

 

2 kap 14§ TF, 23 kap 

OSL (Utbildning) 

 

9.3 Beslut om avslag på 

begäran om utlämnande 

av allmän handling till 

enskild eller annan 

myndighet samt 

uppställande av förbehåll 

i samband med 

utlämnande till enskilda 

 

Ec Samråd ska ske 

med person med 

juridiska 

kunskaper. 

 

10 Anmälningar, framställningar och begäranden 

 Polisanmälan och Begäran om polisutredning 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

 12 kap 10§ SoL 

10 kap 21§ OSL 

 

10.1.1  Beslut om att 

polisanmäla och lämna 

uppgifter till 

åklagarmyndighet och 

polismyndighet om 

sexualbrott, brott mot liv 

och hälsa eller brott mot 

frihet och frid  när det 

gäller barn under 18 år 

 Ec   

 

12 kap 10§ SoL 

10 kap 22§ OSL 

 

10.1.2 Polisanmäla vid 

överlåtande av narkotika, 

dopingmedel. Icke ringa 

fall av olovlig försäljning 

eller anskaffning av 

alkohol.  

Ec  

12 kap 10§ SoL 

10 kap 18a§ OSL 

 

10.1.3 Beslut att polisanmäla för 

att förhindra eller ingripa 

mot brott (personer under 

21 år)  

Ec  
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12 kap 10§ SoL 

10 kap 19§ OSL 

10.1.4 Polisanmäla för att 

förhindra eller avbryta 

rattfylleri.  

Ec  

12 kap 10§ SoL 

10 kap 20§ OSL 

 

10.1.5 Behov av omedelbart 

polisiärt ingripande mot 

den som inte fyllt 18 år 

vid överhängande risk 

eller allvarlig risk för den 

unges utveckling och 

hälsa eller när den unge 

begår brott  

Ec  

11§ 8. Förordning om 

belastningsregister 

1999:1134 

 

10.1.6 Begäran om utdrag ur 

polisregister 

Socs 

Famhsekr 

 

31§ 1st 1p LuL 

 

10.1.7  Beslut om begäran av 

polisutredning när någon 

misstänks för att före 15 

års ålder ha begått ett 

brott,  om utredningen 

bedöms ha betydelse för 

avgörandet av 

socialtjänstens insatser 

för den unge 

Ec  

38§ LuL 10.1.8 Framställa till 

åklagarmyndigheten en 

begäran om prövning i 

domstol om någon under 

15 år begått ett brott 

denne misstänks för 

(straffvärde minst ett års 

fängelse)   

Ec  

12 kap 10§ SoL och 10 

kap 2§ OSL 

 

10.1.9 Beslut om polisanmälan 

angående brott mot den 

egna verksamheten 

(försörjningsstöd, 

avgifter m.m.) 

 

Ec Avser misstanke 

om brott enligt 

BrB 3, 4 och 6 

kap. samt 

misstanke om 

brott för vilket 

inte är 

föreskrivet 

lindrigare straff 

än fängelse ett år 

15§ 6st LSS 10.1.10 Anmälan till 

överförmyndarnämnden 

att en person som 

omfattas av LSS är i 

behov av förmyndare, 

förvaltare eller god man  

Bh  

15§ 6st LSS 10.1.11 Anmälan till 

överförmyndare att 

förmyndare, förvaltare 

eller god man inte längre 

behövs 

Bh  

15§ 8st LSS 10.1.12 Anmälan till 

försäkringskassan om 

prövning av 

assistansersättning 

Bh  

 

 



Vårgårda kommun 
Datum 

2018-03-05 
      

      
Sida 

36(46) 

 

Delegationsordning för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

 Anmälan till överförmyndare 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

5 kap 3§ SOF, 

 

15§ 6st LSS 

10.2.1 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren 

gällande god 

man/förvaltare 

 

Socs, 

Bh 

 

 

5 kap 3§ SOF 

 

10.2.2 Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om 

förhållanden betr. 

förvaltning av underårigs 

egendom 

 

Sosc 

Bh 

 

 

 Övriga anmälningar 

 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

3§ Lagen om 

offentligt biträde 

 

10.3.1 Anmälan om behov av 

offentligt biträde 

 

Socs  

20 kap 8a§ ÄB 

 

10.3.2 Dödsboanmälan Adm 

Ass 

Folkbokföringsmyndighet 

skall underrättas om vem 

som är delegat 

 

6 kap 9§ Smitt-

skyddslagen 

 

10.3.3 Anmälningsskyldighet 

enligt smittskyddslagen 

 

Ec  

 

 Överflyttning av ärenden  

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

2a kap 3§ SoL 

 

10.4.1 Beslut att inleda 

kommuntillhörighetsutredning  

 

Ec  

2a kap 10§ SoL 10.4.2 Beslut om begäran om 

överflyttning av ärende till 

nämnd i annan kommun 

Ec Avser även 

ärenden enligt 

LVU och LVM 

 

2a kap 10§ SoL 

 

10.4.3 Beslut i fråga om mottagande av 

ärende från annan kommun 

 

Ec  

2a kap 11§ SoL 

 

10.4.4 Beslut om att ansöka om 

överflyttning av ärende hos 

Inspektionen för vård och 

omsorg 

Ec  
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2a Kap 11§ SoL 

 

10.4.5 Avslå annan kommuns ansökan 

om överflyttning av ärende 

Mn   

 

 

 

 Yttranden och anmälningar till domstol, åklagare m fl. 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

27§ FL 

 

10.5.1 Omprövning av beslut 

 

Delegat i 

ursprungs-

beslutet 

Om det kan ske snabbt 

och enkelt och utan 

nackdel för enskild part 

6§ FL 10.5.2 Avge yttrande till 

annan myndighet 

Ec 

 

 

31 kap 2§ BrB 

 

10.5.3 Yttrande till allmän 

domstol när den som 

begått brottslig gärning 

kan bli föremål för 

LVM-vård 

Ec  

46§ LVM 

 

10.5.4 Yttrande till åklagare 

vid åtalsprövning 

Ec  

11§ LuL 

 

10.5.5 Yttrande till 

åklagarmyndigheten 

 

Socs 

 

 

31 och 33§§ LUL 10.5.6 Yttrande till åklagare 

med anledning av 

eventuell utredning 

beträffande den som är 

under 15 år 

Socs 

 

 

3§ Lagen om 

offentligt biträde 

och 7§ 

förordningen om 

offentligt biträde 

10.5.7 Yttrande över ansökan 

om rättshjälp genom 

offentligt biträde samt 

yttrande över 

kostnadsräkning 

Ec  

45 och 46§§ 

Namnlagen 
10.5.8 Yttrande enligt 

namnlagen 

 

Socs 

 

Fsekr 

 

 

För Fsekr enligt avtal 

med Alingsås kommun 

3 kap 8§ och 5 

kap 2§ Körkorts-

förordningen 

10.5.9 Yttrande i 

körkortsärende 

 

Socs 

 

 

3§ 2st. Pass-

förordningen 

 

10.5.10 Yttrande till 

passmyndighet vid 

utfärdande av pass utan 

vårdnadshavares 

medgivande 

Ec  

11 kap 16§ 2st FB 

 

10.5.11 Yttrande i ärenden om 

förordnande av god 

man eller förvaltare för 

någon som har fyllt 16 

år 

Socs 
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29§ Smittskydds-

lagen 

10.5.12 Uppgiftslämnande till 

smittskyddsläkare 

Ec  

3 kap 2§ Skade-

ståndslagen 

 

10.5.13 Beslut om att ersätta 

enskild person för 

egendomsskada vid 

myndighetsutövning 

som förorsakats av 

personal upp till 20 % 

av basbelopp 

Ec  

26 kap SL 

 

 

10.5.14 Yttrande till Statens 

Skolinspektion och 

Barn- och elevombudet 

(BEO) 

Mn 

Mno 

I de ärende då nämndens 

beslut inte kan avvaktas 

 

13 kap 5§ SoL 

 

10.5.15 Yttrande till 

Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) 

 

Mn 

Mno 

I de ärende då nämndens 

beslut inte kan avvaktas 

 

 

 

11 Ekonomi, ersättningar och avgifter m.m. 

 Ersättningar till familjehem, kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

 11.1.1 Ersättning för 

familjehemsföräldrars 

kostnader för resor, mat 

och logi under 

inskolningsperioden. 

Fhsekr  

 11.1.2 Ersättning för 

vårdkostnader och 

tandvårdskostnader i 

den mån de inte ersätts 

av allmän försäkring 

Fhsekr  

 11.1.3 Ersättning för kostnad 

för iordningställande av 

rum i samband med 

placering max 15 % av 

prisbasbeloppet. 

Övrig basutrustning i 

form av kläder m.m. 

max 15 % av 

prisbasbeloppet. 

Fhsekr  

 11.1.4 Ersättning för kostnad 

för skador som barnet 

vållar i familjehemmet 

och som inte ersätts av 

hem- eller 

ansvarsförsäkring.  

Ec  
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 11.1.5 Ersättning för 

familjehemmets 

kostnader för resor, mat 

och logi i samband med 

barnets återgång till 

föräldrahemmet, 

omplacering till annat 

familjehem eller 

institution. Upp till 50% 

prisbeloppet per år. 

Fhsekr  

 11.1.6 Ersättning till 

familjehem och hem där 

vårdnaden är överflyttad 

(arvode och 

omkostnader) 

- Enligt SKL:s    

rekommendationer 

- Utöver SKL:s 

rekommendationer 

 

 

 

 

Fhsekr 

 

Ec 

 

 11.1.7 Ersättning för förlorad 

arbetsinkomst vid 

tjänstledighet för 

familjehemsföräldrar 

- Vid enstaka tillfällen 

- Vid längre perioder 

(mer än en månad) 

 

 

 

Ec 

Mn 

 

 11.1.8 Extern individuell 

handledning till 

familjehem 

Ec  

 11.1.9  Förordnande och 

entledigande av 

kontaktperson eller 

kontaktfamilj 

Fhsekr  

 11.1.10 Arvode och 

omkostnader till 

kontaktperson eller 

kontaktfamilj 

- Enligt SKL:s 

rekommendationer 

- Utöver SKL:s 

rekommendationer 

 

 

 

Fhsekr 

 

Ec 

 

 

 Ersättningsärenden, avgifter och återkrav 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 
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106 kap 13§ SFB 

 

11.2.1 Anmälan till 

Försäkringskassan om att 

nämnden ska uppbära del 

av sjukpenning för den 

som bereds vård i sådant 

hem för vård eller boende 

eller familjehem enligt 

SoL som ger vård eller 

behandling åt 

missbrukare av alkohol 

eller narkotika 

Socs  

107 kap 5§ SFB 

9 kap 2§ SoL 

 

11.2.2 Beslut om att begära 

ersättning hos 

pensionsmyndigheten för 

ekonomiskt bistånd som 

utgivits som förskott på 

allmän pension, 

efterlevnadspension och 

bostadstillägg 

Socs  

107 kap 5§ SFB 

9 kap 2§ SoL 

 

11.2.3 Beslut om att begära 

ersättning hos 

försäkringskassan för 

ekonomiskt bistånd som 

utgivits som förskott på 

ersättning enligt 

socialförsäkringsbalken 

Socs  

9 kap 4§ SoL 

 

11.2.4 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet 

enligt 9 kap, 1 eller 2 §§ 

och 8 kap 1 § 

Ec  

8 kap 1§ 2st SoL 

6 kap 2§ SoF 

 

11.2.5 Beslut om avgift från 

föräldrar vars barn är 

under 18 år och får vård i 

ett annat hem än det egna 

enligt SoL 

 

Socs 

Adm 

 

LSS §20 11.2.6 Beslut om avgift från 

föräldrar vars barn är 

under 18 år och får vård i 

ett annat hem än det egna 

enligt LSS 

Bh 

Socs 

Adm 

 

16 kap 18§ avd B SFB 

 

11.2.7 Beslut om framställan till 

försäkringskassa om 

ändring av betalnings-

mottagare för allmänt 

barnbidrag 

Socs 

Fhsekr 

 

18 kap 19§ avd B SFB 

 

11.2.8 Beslut om framställan till 

försäkringskassa om 

ändring av betalnings-

mottagare för 

underhållsstöd 

Socs 

Fhsekr 

 

77 kap 2§ avd.F SFB 

 

11.2.9 Beslut om framställan till 

försäkringskassa om 

ändring av betalnings-

mottagare för 

efterlevnadsstöd 

Socs  

2 kap 33§ SSF 

 

11.2.10 Beslut om framställning 

till CSN om ändring av 

betalningsmottagare för 

studiebidrag  

Socs 

Fhsekr 
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8 kap 1§ SoL och SOF 

 

11.2.11 Beslut om ersättning från 

den enskilde till 

kommunen för 

missbruksvård i form av 

plats vid hem för vård 

eller boende eller i 

familjehem (vuxna) 

Socs 

Adm 

Gäller även 

LVM, max 80 

kr/dygn vid 

behandlingsvård 

8 Kap 4-9§§ SoL 

 

11.2.12 Fastställa 

avgiftsutrymme 
Adm  

 

12 Bostadsanpassningsbidrag 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

4-16§§ LOB  

 

12.1 Beslut om 

bostadsanpassningsbidrag 

 

Hb <100 tkr på en 

bidragstagare 

 

13 Alkohol-, tobaks-, och lotterilagen  

 Stadigvarande serveringstillstånd 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

8 kap 2§ AL 13.1.1 Allmänheten slutet 

sällskap 

Mn 

Mno 

 

Ordförande i de fall 

som avses i 6 kap 

36§ KL 

8 kap 2§ AL 13.1.2 Paustillstånd Mn 

Mno 

 

Ordförande i de fall 

som avses i 6 kap 

36§ KL 

8 kap 4§ AL 

 

13.1.3 Cateringverksamhet i 

slutna sällskap 

 

Mn 

Mno 

 

Ordförande i de fall 

som avses i 6 kap 

36§ KL 

8 kap 4§ AL 13.1.4 Anmälan om 

serveringstillstånd vid 

catering 

Alk.handl. Beslut dras ut ur 

AlkT (gäller 

samtliga 

handläggarbeslut)  

8 kap 19, 14, 2§§ AL 

 

13.1.5 Ändringar i tillstånd 

(t.ex. serveringstid, 

utökad serveringsyta, 

alkoholdryck) 

 

Alk.handl.  

8 kap 7§ AL 13.1.6 Provsmakning vid 

tillverkning 
Mn 

Mno 

 

Ordförande i de fall 

som avses i 6 kap 

36§ KL 
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9 kap 11§ AL 

 

13.1.7 Ändringar i 

ägarförhållande med 

samma juridiska person 

– Bolagsändring 

 

Alk.handl.  

8 kap 14§ AL 

 

13.1.8 Servering i gemensamt 

serviceringsutrymme 

 

Alk.handl.  

 

 Tillfälligt serveringstillstånd 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

8 kap, 2§ AL 

 

13.2.1 Allmänheten längre 

än tre dagar 

 

Alk.handl.  

8 kap, 2§ AL 

 

13.2.2 Allmänheten upp 

till tre dagar 

Alk.handl.  

8 kap 2§ AL 

 

13.2.3 Slutna sällskap 

 

Alk.handl.  

8 kap 2§ AL 

 

13.2.4 Paustillstånd 

 

Alk.handl.  

8 kap 6§ AL 

 

13.2.6 Provsmakning vid 

arrangemang 

 

Alk.handl.  

9 kap 12§ AL 

 

13.2.7 Efter ansökan från 

konkursbo 

 

Alk.handl. Ansökan ska 

behandlas med 

förtur 

 

 Erinran, återkallelse och varning 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

9 kap 17, 18 §§ 

AL 

 Beslut att inleda 

tillsynsärende 

Alk.handl.  

9 kap 17, 18 §§ 

AL 

 Beslut att avsluta 

tillsynsärende utan 

åtgärd 

Alk.handl.  

9 kap 17§ AL 

 

13.3.1 Beslut i frågan om 

erinran 

 

Alk.handl.  



Vårgårda kommun 
Datum 

2018-03-05 
      

      
Sida 

43(46) 

 

Delegationsordning för Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 

9 kap 17§ AL 

 

13.3.2 Beslut i frågan om 

varning 

 

Mn 

Mno 

Ordförande i de fall 

som avses i 6 kap 

36§ KL 

 

9 kap 19§ AL 

 

13.3.3 Beslut om att meddela 

varning och förbud till 

den som bedriver 

detaljhandel med eller 

servering av folköl 

Mn 

Mno 

Ordförande i de fall 

som avses i 6 kap 

36§ KL 

9 kap 18§ 1p AL 

 

13.3.4 Beslut om återkallelse 

av tillstånd på 

tillståndshavarens egen 

begäran eller 

upphörande av 

verksamhet 

 

Alk.handl.  

9 kap 18§ 2, 3p 13.3.5 Återkallelse av 

tillstånd 
Mn 

Mno 

Ordförande i de fall 

som avses i 6 kap 

36§ KL 

3 kap 10§ AL 13.3.6 Beslut om förbud eller 

inskränkning av viss 

försäljning av 

alkoholdrycker för 

visst tillfälle 

Mn 

Mno 

Ordförande i de fall 

som avses i 6 kap 

36§ KL 

10 kap 1§ AL  Beslut om att 

överklaga till 

förvaltningsrätt 

Mn 

Mno 

Ordförande i de fall 

som avses i 6 kap 

36§ KL 

8 kap 2§ AL  Avskriva ärende om 

serveringstillstånd när 

ärendet ej är komplett 

Alk.handl  

48§ FL  Begäran att det 

överklagade beslutet 

tillsvidare inte ska 

gälla 

Alk-

handl. 

 

9 kap 9§ AL 

 

13.3.8 Begäran om biträde av 

polismyndighet 

 

Alk-

handl. 

 

9 kap 8§ AL 

 

13.3.9 Lämna uppgifter på 

begäran av 

tillsynsmyndighet 

 

 

Alk.handl 

 

11 kap AL 13.3.10 Lämna polis-, 

åtalsanmälan vid brott 

mot alkohollagen 

Alk.handl.  

8 § FL 

 

13.3.11 Inhämta upplysningar 

och yttranden från 

annan myndighet 

 

 

Alk.handl. 

 

 Lag om anordnande av visst automatspel och lotterilagen 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 
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3§, LA 

43, 44§§ LoL 

 

13.4.1 Avge yttranden till 

Lotteriinspektionen i 

ärenden om 

tillståndsgivning enligt 

lotterilagen och lagen 

om anordnande av visst 

automatspel 

 

Sc Hänvisning till avtal 

med Lidköpings 

kommun gällande 

köp av 

alkoholhandläggning 

m.m. Avtalet avser 

utredning, ej beslut 

 

 Lag om tobak och liknande produkter 

Lagrum Nr        Ärende Delegat Anteckning 

5 kap 3 § LTLP 13.5.3 Beslut att bevilja eller 

avslå stadigvarande 

försäljningstillstånd för 

tobaksförsäljning  

detalj- och partihandel 

Mn 

Mno 

Ordförande i de fall 

som avses i 6 kap 

36 § KL 

5 kap 3 § LTLP 13.5.4 Beslut att bevilja eller 

avslå tillfälligt 

försäljningstillstånd för 

tobaksförsäljning detalj- 

och partihandel 

Alk.hand

l. 

Ordförande i de fall 

som avses i 6 kap 

36 § KL 

5 kap 9 § LTLP 13.5.5 Beslut efter ansökan från 

konkursbo 

Alk.hand

l. 

Ansökan ska 

behandlas med 

förtur 

7 kap 3-4 §§ LTLP 13.5.6 Beslut att inleda 

tillsynsärende 

Alk.hand

l. 

 

7 kap 9 § LTLP 13.5.7 Beslut att meddela 

föreläggande eller förbud 

gällande tobaksvaror och 

örtprodukter för rökning 

Mn 

Mno 

Ordförande i de fall 

som avses i 6 kap 

36 § KL 

7 kap 10 § 1-4 LTLP 13.5.8 Beslut att återkalla 

tillstånd för 

tobaksförsäljning 

Mn 

Mno 

Ordförande i de fall 

som avses i 6 kap 

36 § KL 

7 kap 11 § LTLP 13.5.9 Beslut att meddela varning Mn 

Mno 

Ordförande i de fall 

som avses i 6 kap 

36 § KL 

7 kap 12 § LTLP 13.5.10 Beslut att meddela 

föreläggande eller förbud 

gällande e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare 

Mn 

Mno 

Ordförande i de fall 

som avses i 6 kap 

36 § KL 

7 kap 13 § LTLP 13.5.11 Beslut att meddela varning 

eller förbud gällande 

försäljning av e-cigaretter 

och påfyllningsbehållare 

Mn 

Mno 

Ordförande i de fall 

som avses i 6 kap 

36 § KL 

7 kap 15 § LTLP 13.5.12 Beslut om föreläggande 

eller förbud enligt 12 och 

14 §§ får förenas med vite 

Mn  
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7 kap 17 § LTLP 13.5.13 Begäran om upplysningar, 

handlingar, varuprover 

och liknande 

Alk. 

handl. 

 

7 kap 18 § LTLP 13.5.14 Begäran om att få tillträde 

till områden, lokaler och 

andra utrymmen samt göra 

undersökningar och medta 

prov 

Alk. 

handl 

 

7 kap 3-4 §§ LTLP 13.5.15 Beslut att avsluta 

tillsynsärende utan åtgärd 

Alk. 

handl 

 

7 kap 19 § LTLP 13.5.16 Begäran om handräckning 

från polismyndigheten 

Alk. 

handl 

 

9 kap 1 § LTLP 13.5.17 Beslut om överklagande Mn 

Mno 

Ordförande i de fall 

som avses i kap 36 

§ KL 

45 § FL 13.5.18 Avvisa överklagande som 

inkommit försent 

Alk. 

handl 

 

48 § FL 13.5.19 Begäran att det 

överklagade beslutet 

tillsvidare inte ska gälla 

Alk. 

handl 

 

37-39 §§ FL 13.5.20 Ompröva uppenbart 

felaktigt beslut 

Alk. 

handl 

 

8 § FL 13.5.21 Inhämta upplysningar och 

yttranden från annan 

myndighet 

Alk. 

handl 

 

 

14 Trafikärenden 

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

13 kap 8§ TF 

 

14.1 Besluta om 

parkeringstillstånd till 

rörelsehindrade 

 

Ss  

6-10, 12§§ FT 

 

14.2 Beslut om tillstånd för 

färdtjänst 

 

Ss  

4-7§§ RFT 

 

14.3 Beslut om tillstånd för 

riksfärdtjänst 

 

Ss  
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15 Diverse författningar  

Lagrum Nr Ärende Delegat Anteckning 

7§ Förundersöknings-

kungörelsen 

 

15.1 Utse förhörsvittne 

 

Socs 

 

 

2§ Förordning om 

blodundersökning 

 

15.2 Underrättelse till 

rättsmedicinalverket 

 

Socs 

 

 

5§ Lag om genetisk 

integritet  

 

15.3 Biträda barn om uppgift 

om spermagivare 

 

Socs 

 

 

3§ Lag om blod- 

undersökning 

 

15.4 Besluta om 

blodundersökning och 

eller annan undersökning 

om ärftliga egenskaper 

samt stå för dessa 

kostnader 

 

Socs 

 

 

 


