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Bildningsnämnden

Ny Delegationsordning för
Bildningsnämnden
Förslag till beslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antar förslaget till ny delegationsordning enligt bilaga, med i kraftförande
2018-02-12.

Ärendebeskrivning
I och med kommunens omorganisering behöver Bildningsnämnden uppdatera sin
delegationsordning med en rad småjusteringar. Uppdateringarna gäller främst hantering av
detaljplansärenden och sekretess (finns under avsnitt 1), men också vissa ändringar när det
kommer till Lärcentrums verksamhet (finns under avsnitt 6, 7 och 9), där ansvar överförs från
verksamhetschef till rektor eller förste socialsekreterare.
Den nya delegationsordningen föreslås börja gälla måndagen den 12/2 2018.

Beslutsunderlag


Delegationsordning bildning 2018-02-12

Bildning

Hanna Sandberg
Nämndsekreterare

Beslutet ska skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Nämndenheten

Bildningsnämnden
Hanna Sandberg
• Hanna.Sandberg@kavlinge.se

Kävlinge kommun
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se
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Bn § XX/2018

Överordnads rätt att fatta beslut
I denna delegationsordning anges vilken lägsta nivå som beslutet får fattas på. Vid förhinder för den person som uppgetts som delegat får överordnad tjänsteman fatta
beslutet. Det gäller enhetschefer och verksamhetschefer inom den enhet som ursprungsdelegaten arbetar inom.
Det innebär att delegationen går vidare enligt följande.
Delegat:
Verksamhetschef
Enhetschef
1:e socialsekreterare
Socialsekreterare

Beslut är även delegerat till:
Bildningschef
Verksamhetschef, Bildningschef
Enhetschef, verksamhetschef, Bildningschef
1:e socialsekreterare, enhetschef, verksamhetschef, Bildningschef

Förordnande om beslutanderätt
I LVU anges att vissa beslut får fattas av ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat (kompletterande beslutanderätt). Ett förordnande skiljer sig från en
delegation genom att nämnden måste namnge vem förordnandet gäller. Vid början av varje mandatperiod – och vid annat tillfälle då presidiets ledamöter ändras – fattar
därför bildningsnämnden ett beslut om vilka namngivna personer som får besluta enligt förordnande.

Anmälan om delegationsbeslut
Enligt 6 kap 35 § kommunallagen skall beslut som fattas med stöd av delegation alltid anmälas till nämnden.
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Förkortningar som används i delegationsordningen
AFL Lagen om allmän försäkring
AML Arbetsmiljölagen
BN
Bildningsnämnden
BrB Brottsbalken
FB
Föräldrabalken
FL
Förvaltningslagen
GyF Gymnasieförordningen
IVO Inspektionen för vård och omsorg
KKL Körkortslagen
KL
Kommunallagen
Kn
Kulturnämnden (tidigare namn på Bildningsnämnden)
KörkF Körkortsförordning
LUL Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
NL
Namnlagen
OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
PassF Passförordning
SFB Socialförsäkringsbalken
SKL Sveriges Kommuner och Landsting
SL
Skollag (2010:800)
TF
Tryckfrihetsförordningen
SOF Socialtjänstförordningen
SoL Socialtjänstlagen
SOSFS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
SoL Socialtjänstlagen
ÄrvB Ärvdabalken
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1 GEMENSAMT
Nr

Ärende

Delegat

Nämndadministration, yttranden
och brådskande ärenden
1.1

Yttranden till tillsynsmyndigheter
och besvärsinstanser

Bn:s ordf

1.2

Anmälan till tillsynsmyndighet

Bn:s ordf

1.3

Överklaga domstols dom och
myndighets beslut.

Bn:s ordf

1.4

Prövning av att överklagande skett i
rätt tid och beslut om avvisning om
överklagandet har kommit in för
sent

Nämndsekreterare

Rättelse av skrivfel och omprövning
av beslut

Delegat i ursprungsbeslutet

Rättelse av skrivfel

Verksamhetschef

Yttranden till miljönämnden gällande detaljplaner som inte påverkar bildningsnämndens verksamhetsområde i någon större utsträckning (mer än att ett utökat
antal barn leder till ökade kostnader)

Bn:s ordförande

1.5

1.6

Lagrum/paragra
f

Överklagande

Anmärkning

I samråd med bildningschef
Gäller dock ej yttranden enligt
Kommunallagens 6 kap 34 §
I samråd med bildningschef

Bildningschef
Bildningschef

Bildningschef
FVL §24 §, §30

Ny punkt

26 och 27 §§ FL
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I samråd med bildningschef
Undantaget enligt gällande
lagstiftning
I de fall som bildningsnämnden
eller dess beredning fattat beslutet får prövningen göras av
delegat i samråd med bildningschefen
I de fall som bildningsnämnden
eller dess beredning fattat beslutet får prövningen göras av
verksamhetschef i samråd med
bildningschef

1.7

Ärenden som är så brådskande, att
nämndens avgörande inte kan
avvaktas
Förtroendevaldas deltagande i
kurser, konferenser och dylikt

Bn:s ordförande

KL 6:36

Ärendet ska sedan redovisas vid
nämndens nästa sammanträde

Bn:s ordförande

Kn § 27/01

1.9

Ordförandes deltagande i kurser,
konferenser och dylikt

Bn:s 1:e / 2:e vice
ordförande

Beslut behövs ej gällande
temadagar, nämndutbildning
eller andra interna fortbildningar
Beslut behövs ej gällande
temadagar, nämndutbildning,
andra interna fortbildningar eller
uppdrag där ordförande
företräder bildningsnämnden

1.10

Utse representant att föra
nämndens talan i allmän domstol
och förvaltningsdomstol
Besvara remiss i detaljplaneärenden när det gäller förenklat förfarande och standardförfarande
delegation

Bildningschef*

Beslut att inte lämna ut allmän
handling i sin helhet

Nämndsekreterare

1.8

1.11

1.12

Bildningschef*

Ny punkt

Ny punkt

OSL kap. 10 och
25

*Under vakanssituation undertecknar kommundirektören såsom ”Bildningschef”
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Avtal (både externa och interna)
1.13

För bildningsnämndens räkning
skriva under avtal som faller under
verkställighetsbegreppet (och som
inte finns reglerade i någon annan
delegationsordning)
Beslut om överenskommelse med
fastighetsavdelningen gällande
åtgärder av hyreshöjande karaktär
(ej löpande underhåll) på befintliga
lokaler

Bildningschef*

1.15

Smärre uppdateringar/tillägg i
informationshanteringsplanen

Teamledare
bildningskansliet

1.16

Beslut om systemförvaltare för de
IT-system som bildningsnämnden
ansvarar för

Bildningschef*

Ansökan om EU-bidrag och andra
bidrag för projekt inom bildningsnämndens ansvarsområde < 500t
kr
Ansökan om statsbidrag från
Skolverket, för förskola och
grundskola. Gäller även i
samverkan med andra kommuner
Ansökan om statsbidrag från
Skolverket, för gymnasium och
vuxenskola. Gäller även i
samverkan med andra kommuner

Bildningschef*

1.14

Bildningschef*

Administration

Ekonomiska frågor

1.17

1.18

1.19

Utvecklingsledare

Rektor Lärcentrum
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1.20

Ansökan om ekonomiskt bidrag till
bildningsnämndens verksamhet
från övriga extern parter, ej
Skolverket (föreningar,
privatpersoner etc)
- ansökning från extern part utan
kommunanknytning*
- ansökning från extern part med
kommunanknytning* upp till 50 tkr

Bildningschef*
Bn:s ordförande

* med kommunanknytning menas här
registrerad i kommunen och/eller med
verksamhet i kommunen

1.21
1.22

1.23

1.24

1.25

Beslut om investeringar upp till 200
tkr
Upphandling (som överstiger
värdet 28 % av gällande
tröskelvärde) av nämndspecifika
varor och tjänster i enlighet med
budget och inköpspolicy samt
teckna avtal
Upphandling (som understiger
värdet 28 % av gällande
tröskelvärde) av nämndspecifika
varor och tjänster i enlighet med
budget och inköpspolicy
Avbryta upphandling av
nämndspecifika varor och tjänster
Lämna uppdrag till ombud att föra
talan i domstol avseende
överprövning av upphandling

Bildningschef*
Bildningschef*

Respektive chef

Bildningschef*/ekonomichef/kanslichef
Bildningschef*/ekonomichef/kanslichef

Inköpsstrateg ska rådfrågas

Inköpsstrateg ska rådfrågas
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1.26

Förlängning av avtal

Bildningschef*/respektive chef

1.27

Fastställande av attestordning (utse
beslutsattestanter)
Omfördelning av budget mellan
och inom verksamhetsramarna
men inom av kommunfullmäktige
fastställd ram
Godkännande av årsredovisning
för Stiftelsen Nils Andreassons
Minnesfond
Tillämpning av krav- och
inkassorutiner gällande
avskrivningar av
bildningsnämndens fodringar

Bildningschef*

Befullmäktigande av ombud att
föra kommunens talan inför
domstol och andra myndigheter
samt vid förrättningar av skilda slag
inom nämndens ansvarsområde
Inhibition i samband med överklaganden som avser förvaltningsbesvär
Beslut om att allmän handling inte
ska utlämnas eller utlämnas med
förbehåll (sekretessprövning), när
frågan hänskjutits till myndigheten

Bn:s ordförande

1.28

1.29

1.30

Den chefsfunktion som beslutade
om avtalet från början ska fatta
beslut om förlängning

Bildningschef*

Bn:s ordförande

Kn § 42/04

Bildningschef*

Övrigt

1.31

1.31

1.32

Verksamhetschef

FVL § 29

Förvaltningsrätten

Teamledare bildningskansliet

TF 2:2, 2:14
OSL 6:2-5

Kammarrätten
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I samråd med bildningschefen
Inhibition = om det överklagade
beslutet tillsvidare inte ska gälla

2.

FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMS/KLUBBVERKSAMHET

2.1

Placering av barn inom förskolan
och fritidshemmet med hänvisning
till barnets eget behov (dispenser)
Särskilt stöd för barn inom förskolan, fritidshem och fritidsklubb

Förskolechef

2.3

Avgiftsreducering för placering i
förskolan i enlighet med SL 8:7

Förskolechef

2.4

Dispens från kommunala avgiftsregler/tillämpningsföreskrifterna
Mottagande av förskolebarn från
annan kommun
- på grund av särskilda skäl
- interkommunala avtal

Skolchef förskola
Skolchef grundskola

Skolchef förskola
Skolchef förskola

SL 8:13
SL 8:17

Mottagande av elev i fritidshem
från annan kommun
Överenskommelse med annan
kommun eller annan huvudman att
denna i sin förskola eller fritidshem
tar emot barn (från Kävlinge
kommun)
Beslut om tilläggsbelopp till fristående förskolor
Beslut om tilläggsbelopp till annan
kommuns förskola
Beslut om tilläggsbelopp till fritidshem med enskild huvudman
Beslut om tilläggsbelopp till annan
kommuns fritidshem

Skolchef skola

SL 14:14

Skolchef förskola

SL 8:12, 8:17, 8:21
(förskola)
SL 14:14, 14:15
(fritidshem)

2.2

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9
2.10

Rektor
Förskolechef
Rektor

Skolchef grundskola
(fritidshem)

SL 8:5, 8:6
(förskola)
SL14:5 (fritidshem)
SL 8:7 (förskola)
SL 14:6
(fritidshem)
SL 8:16

Chef ssk stöd
förskola
Chef ssk stöd
förskola
Chef ssk stöd

SL 8:23

Chef ssk stöd

SL 14:14 andra
stycket

SL 8:17
SL 14:17
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Avgiften vad gäller placeringar
enligt SL 8:7 får bara avse den del
som överstiger 15 timmar
Exempelvis vid sjukdom
I Skåne finns samarbetsavtal vad
gäller interkommunala avtal
förskola

3.

FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

3.1

Rektor

SL 7:8

3.2

Försöksperiod i annan skolform
inom kommunen
Försöksperiod i annan skolform
annan huvudman
Uppskjuten skolplikt

Rektor

SL 7:10 andra
stycket

3.3

Skolpliktens förlängning

Rektor

SL 7:13

3.4

Beslut om särskild prövning av
elevens kunskaper
Beslut om skolplikts upphörande
före 16 års ålder
Befrielse för elev från skyldighet att
delta i annars obligatoriska utbildningsinslag
Överenskommelse med annan
kommun att denna i sin förskoleklass/grundskola tar emot elev från
Kävlinge kommun
Mottagande av förskoleklassbarn/elev från annan kommun
Åtgärder för elever som inte bor
hemma
Elevs fullföljande av utbildning när
skolplikten upphört

Rektor

SL 7:14

Rektor

SL 7:19

Skolchef skola

SL 9:12, 10:24

Skolchef skola
Skolchef skola

SL 9:13, 10:25,
10:27
SL 10:29

Rektor

SL 7:15, 7:16

3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

Förutsätter vårdnadshavares
medgivande
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Skolväsendets
överklagandenämnd
Skolväsendets
överklagandenämnd
Skolväsendets
överklagandenämnd
Förvaltningsrätten

För elev i specialskolan prövas
förlängning av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Villkoren för befrielse har skärpts
i förhållande till 1985 års skollag.
Synnerliga skäl ska föreligga

För elev i specialskolan prövas
fullföljandet av Specialpedagogiska skolmyndigheten

3.10

Läsårstider, skoldagens längd

Skolchef skola

SL 7:17, 11:4

3.11

Medgivande att ett skolpliktigt barn
fullgör sin skolplikt på annat sätt än
vad som anges i skollagen
Uttagning till särskild
undervisningsgrupp eller
enskild undervisning
Anpassad studiegång

Skolchef skola

SL 7:21

Rektor

SL 3:11

Rektor

SL 3:12

a) Särskilda behov för elev med
interkommunal ersättning eller
tilläggsbelopp för elev vid enskilda
skolor
b) Interkommunal placering vid
”nischskola” exv internationella
skolan

a) Chef ssk stöd
b) Skolchef skola

SL 9:16, 9:21,
10:34, 10:39

3.12

3.13

3.14
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Gäller både för grundskola och
grundsärskola

Skolväsendets
överklagandenämnd
Skolväsendets
överklagandenämnd

4.

SKOLSKJUTSAR

4.1

Beslut om rätt till skolskjuts

Teamledare
Bildningskansliet

SL 10:32
Bn § 73/11

4.2

Beslut om rätt till skolskjuts för
elever i grundsärskola och
gymnasiesärskola
Skolskjuts för elev som bor utanför
det egna hemmet

Chef ssk stöd

SL 11:31, 11:32,
11:39 samt 19:20,
19:21
SL 10:33

4.4

Beslut om skolskjuts till fristående
skola eller annan kommunal skola

Teamledare
Bildningskansliet

SL 10:40

4.5

Beslut om skolskjuts för elev som i
elevvårdande syfte har förflyttats
till annan skola
Beslut om skolskjuts för elev som
av särskilda skäl hänvisats till
annan skola

Chef ssk stöd
(i samråd med
teamledare)
Rektor (i samråd
med teamledare)

Bn § 73/11

Punkt 1.5 i skolskjuts-reglementet

Bn § 73/11

Beslut om skolskjuts för elev som
för vissa lektioner hänvisats till
annan skola

Teamledare
bildningskansliet
Skolskjutshandl (i
samråd med rektor)

Bn § 73/11

Punkt 1.4 första stycket i
skolskjutsreglementet. Beslut tas
av den som beslutat om ny
placering
Punkt 1.4 andra stycket i
skolskjutsreglementet

4.3

4.6

4.7

Teamledare
Bildningskansliet
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Förvaltningsbesvär till
Förvaltningsrätten enligt
SL 28:5

Skolväsendets
överklagandenämnd
Laglighetsprövning enligt
kommunallagen

5.

GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA

5.1

Mottagande av elev i grundsärskola
eller gymnasiesärskola

Chef ssk stöd

5.2

Beslut om att elev inte tillhör
grundsärskola
Försöksperiod i annan skolform
Beslut om särskoleelevs placering
vid viss skola
Beslut om mottagande i särskola av
elev från annan kommun

Chef ssk stöd

SL 7:5 (grundsärskola),
18:8 (gymnasiesärskola)
SL 7:5 b

Chef ssk stöd
Chef ssk stöd

SL 7:8
SL 11:29

Rektor

SL 11:25, 11:26

Beslut om bidrag till enskild
huvudman för elev i fristående
grundsärskola
Beslut om tilläggsbelopp för elev i
fristående grundsärskola
Interkommunal ersättning
grundsärskola eller
gymnasiesärskola

Chef ssk stöd

SL 11:36

Chef ssk stöd

SL 11:38

Chef ssk stöd

Beslut om bidrag till enskild
huvudman för elev i fristående
gymnasiesärskola
Beslut om tilläggsbelopp för elev i
fristående gymnasiesärskola

Chef ssk stöd

SL 11:33 (grundsärskola),
19:22 (gymnasiesärskola)
SL 19:25

Chef ssk stöd

SL 19:27

5.3
5.4
5.5

5.6

5.7
5.8

5.9

5.10
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Skolväsendets
överklagandenämnd

Mottagande i specialskola prövas
av Specialpedagogiska
myndigheten

Skolväsendets
överklagandenämnd, gäller
enbart SL 11:25

Regler om interkommunal
ersättning finns i SL 11:33, se
punkt. Ska ske i samråd med chef
ssk stöd

6.

GYMNASIESKOLA inklusive introduktionsprogram

6.1

Fastställande av plan för
introduktionsprogrammen
Beslut om mottagande av elev från
annan kommun i
introduktionsprogram
Beslut om vilka hjälpmedel som
eleverna skall hålla sig med
Beslut angående medgivande om
introduktionsprogram i annan
kommun

Rektor

SL 17:7

Rektor

SL 17:19, 17:22

Rektor

SL 15:17

Rektor

SL 17:16, 17:25

Beslut om ekonomiskt stöd till
inackordering, kost- och
litteraturstöd, stöd till dagliga resor
samt kostbidrag
Beslut om tilläggsbelopp till elev på
annan kommuns gymnasieskola,
fristående gymnasieskolor eller
introduktionsprogram
Beslut om läsårstider
Beslut om att undervisningen på
ett nationellt program för en elev
får fördelas över längre tid än tre år
Ansvar för ett målinriktat arbete i
syfte att motverka kränkande
behandling
Upprättande/årlig revidering av
likabehandlingsplan (plan med
översikt av de åtgärder som behövs
för att förebygga och motverka
kränkande behandling)

Rektor

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

6.9

6.10

Rektor

Verksamhetchef
Rektor
Rektor

Efter samråd med
verksamhetschef

Föredragande inklusive förslag till
beslut från SYV på avlämnande
skolenhet - grundskola eller IM
Beslut av Rektor LC

Verksamhetchef

Verksamhetchef

Kan ej överklagas

SL 15:32
Kommunala regler

SL 16:50, 16:51,
16:54, 17:34

GyF 3:1-2
GyF 9:7

Verksamhetchef
Rektor

SL 6:7

Rektor

SL 6:8
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6.11

6.12

6.13
6.14
6.15
6.16

Genomförande av åtgärder i syfte
att förebygga och förhindra
trakasserier och annan kränkande
behandling
Beslut om utredning och åtgärder
mot trakasserier och annan
kränkande behandling
Beslut om prövning

Rektor

SL 6:7

Rektor

SL 6:10

Rektor

Beslut om att erbjuda elev
modersmålsundervisning
Utbildningens omfattning
Beslut om gymnasiestudier
utomlands under förutsättning att
vissa villkor är uppfyllda

Rektor i samråd
med chef ssk stöd
Rektor
Rektor

SL 15:28, GyF 8
kap 25 §
SL 15:19, GyF 4:15

Verksamhetchef

SL 17:6
Kn § 100/10

Sida 45 av 126

7.

VUXENUTBILDNING, SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA, SFI OCH UPPDRAGSUTBILDNING samt del av
INFORMATIONSANSVARET

7.1

Yttrande om interkommunal
ersättning för gymnasial
vuxenutbildning
Yttrande om interkommunal
ersättning för gymnasial
vuxenutbildning Rättighetslagstiftning
Mottagande av elev till
vuxenutbildning, särskild utbildning
för vuxna och SFI
Kursutbud vuxenutbildning och
särskild undervisning för vuxna
Utredning om och avstängning av
elev
Ansvar för att skaffa platser för
arbetsplatsförlagt lärande och att
lärandet uppfyller de krav
som ställs på utbildningen
Ansvar för upprättande och
genomförande av utredning som
underlag för avstängning av elev
Upphörande av kommunal
vuxenutbildning (för elev)

Rektor

SL 20:21

SYV Vux

SL 20:21

Rektor

SL 20:13, 20:14,
20:22, 21:7, 22:15

Rektor

Vux F 2:9

Rektor

Vux F 7:4

Rektor

Vux F 2:27

Rektor

Vux F 7:4

Rektor

SL 20:9

Att på nytt bereda kommunal
vuxenutbildning (på grund av
särskilda skäl)
Avgifter inom vuxenutbildning

Rektor

SL 20:9

Rektor

SL 20:7

7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Verksamhetchef

Verksamhetchef
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Skolväsendets
överklagandenämnd
Skolväsendets
överklagandenämnd

7.11

Upphörande av SFI (för elev)

Rektor

SL 22:16

7.12

Att på nytt bereda SFI (på grund av
särskilda skäl)

Rektor

SL 22:17

7.13

Beslut att uppdra åt annan att
anordna vuxenutbildning, särskild
undervisning för vuxna, SFI
(entreprenad)
Fördelning av verksamhetsbidrag
till studieförbund
Beslut om utbetalning av
aktivitetspeng

Verksamhetschef LC

SL 23:2

7.14
7.15

Verksamhetschef LC
Verksamhetschef LC

Riktlinjer antagna
av Bn § 70/12
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Skolväsendets
överklagandenämnd
Skolväsendets
överklagandenämnd

8.
8.1

8.2

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

ARBETSMARKNAD/INTEGRATION
Avtal med extern part eller
kommunal verksamhet om
samverkan kring arbetsmarknads/rehabiliteringsprogram
- avtal vars omfattning uppgår
högst till 900 000 kr (ca 20
deltagare)
- avtal vars omfattning uppgår till
över 900 000 kr
Avtal med extern part om att
Lärcentrum ska tillhandahålla viss
utbildning (anbudsutbildning)
- avtal vars omfattning uppgår till
högst 900 000 kr
- avtal vars omfattning uppgår till
över 900 000 kr
- avtal som omfattar längre tid än
innevarande kalenderår samt
nästföljande år
Att ställa sig i bostadskö för att
anordna bostad till flyktingar
Att teckna hyresavtal för bostad till
flyktingar
Yttrande till Förvaltningsrätt i
överklagat beslut
Yttrande till Kammarrätt i
överklagat beslut
Yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen i överklagat beslut

Verksamhetschef LC

Bildningschef*

Verksamhetschef LC
Bildningschef*
Bn:s ordförande

Enhetschef
arbetsmarknad
Enhetschef
arbetsmarknad
1:e
socialsekreterare
Verksamhetschef LC
Bildningschef*

23 § FVL och 10
kap 8 § KL
23 § FVL och 10
kap 8 § KL
23 § FVL och 10
kap 8 § KL
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8.12

Rätt till bistånd enligt 4 kap SoL
(2001:453)
Ekonomiskt bistånd enligt
bildningsnämndens normer och
riktlinjer
Ekonomiskt bistånd utöver
bildningsnämndens normer och
riktlinjer som uppgår till
-högst ett basbelopp
-högst tre basbelopp
-mer än tre basbelopp
Ekonomiskt bistånd utöver vad
som följer av 4 kap 1 § SoL
Försörjningsstöd med villkor om
kompetenshöjande åtgärd
Avslag på försörjningsstöd

8.13

Återkrav enligt 9 kap SoL
Återkrav av ekonomiskt bistånd

8.8

8.9

8.10
8.11

8.14
8.15

8.16

Föra talan om återkrav enligt
9 kap 1 § SoL
Föra talan om återkrav enligt
9 kap 2 § SoL eller avseende
kostnader enligt 8 kap 1 § 1 o 2 st
SoL
Eftergift av ersättningsskyldighet
enligt 9 kap 1 o 2 §§ samt 8 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

4 kap 1 § SoL

-Enhetschef
- Verksamhetschef
- Bn presidium
Enhetschef

4 kap 2 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 4 § SoL

Socialsekreterare

4 kap 5 § SoL
4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

9 kap 1,
2 §§ SoL
9 kap 3 § SoL

Bn presidium
1:e
Socialsekreterare

9 kap 3 § SoL

Enhetschef

9 kap 4 § SoL
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Beloppsbegränsning enligt
föregående punkt

Om praktik eller
kompetenshöjande verksamhet
avböjts utan skäl

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

Lex Sarah
Beslut som klargör om Lex Sarahrapport var ett allvarligt
missförhållande/påtaglig risk för
allvarligt missförhållande
Ta emot information från enskild
verksamhet om deras gjorda Lex
Sarah-anmälningar till IVO
Övrigt
Begäran till Försäkringskassan att
föräldrapenning till en förälder som
inte fyllt 18 år helt eller delvis ska
betalas ut till någon annan person
eller till nämnden
Begäran till Försäkringskassan att
underhållsstödet betalas ut till
någon annan lämplig person eller
till nämnden att användas för
barnets bästa
Begäran till Försäkringskassan att
bostadsbidraget betalas ut till
annan
Begäran om utbetalning av
retroaktiv ersättning hos
Försäkringskassan
Begäran hos CSN om ändring av
betalningsmottagare för
studiehjälp.

Verksamhetschef
LC

14 kap 7 § SoL

Verksamhetschef
LC

14 kap 7 § SoL

Socialsekreterare

11 kap 17 § SFB

Socialsekreterare

18 kap 19 § SFB

Socialsekreterare

98 kap 11 § SFB

Socialsekreterare

107 kap 5 § SFB
9 kap 2 § SoL

Socialsekreterare

2 kap 33 § 2 st
studiestödsförordningen
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9. Ensamkommande barn och unga
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Utlämnande av journalhandling
eller uppgifter ur journalhandling
Överförmyndare
Anmälan till överförmyndare om
behov av förmyndare, förvaltare
eller god man
Anmälan till överförmyndare att
behov av förmyndare, förvaltare
eller god man inte längre finns
Yttrande till
Överförmyndarnämnden i ärenden
som rör förmyndare, förvaltare
eller god man
Anmälan till överförmyndaren om
förhållanden beträffande
förvaltning av underårigs egendom
Ansöka hos överförmyndare om
god man

Lex Sarah
Beslut som klargör om Lex Sarahrapport var ett allvarligt
missförhållande/påtaglig risk för
allvarligt missförhållande
Ta emot information från enskild
verksamhet om deras gjorda Lex
Sarah-anmälningar till IVO

Enhetschef

Journal enligt SoL samt LVU

Socialsekreterare

5 kap 3 § SOF

Socialsekreterare

5 kap 3 § SOF

Verksamhetschef

Socialsekreterare

5 kap 3 § 3p SoF

Socialsekreterare

3 § Lagen om god
man för
ensamkom-mande
barn

Verksamhetschef
LC

14 kap 7 § SoL

Verksamhetschef
LC

14 kap 7 § SoL
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9.9
9.10

9.11

9.12

9.13
9.14

9.15
9.16

9.17
9.18

Ansvarsfördelning mellan kommuner (2a kap SoL)
Begäran om överflyttning till annan 1:e socialsekreterare
kommun
Meddela inställning i fråga om
Enhetschef
annan kommuns begäran om
överflyttning
Ansökan hos IVO om överflyttning
Verksamhetschef LC
av ärende till annan kommun
Rätt till bistånd enligt 4 kap SoL (2001:453)
Tillfälliga placeringar upp till
Enhetschef
6 månader i jourhem, familjehem
eller HVB (Barn och ungdom) eller
Ny punkt
stödboende
Bistånd till barn och ungdom i form Bn presidium
av vård i familjehem
Bistånd till barn och ungdom i form Bn presidium
av vård i hem för vård eller boende,
alternativt SiS-ungdomshem
Sluta avtal med hem för vård eller
boende/Barn-, SIS-ungdomshem
Bistånd till vuxna i form av vård i
familjehem
Bistånd till vuxna i form av vård i
hem för vård eller boende
-Vårddygnskostnad upp till 1600 kr
- Vårddygnskostnad över 1600 kr
Sluta avtal med hem för vård eller
boende (vuxna)
Bistånd i form av kontaktperson
eller kontaktfamilj

2a kap 10 § SoL
2a kap 10 § SoL

2a kap 10 § SoL

Om berörda ej är överens eller
om svar på begäran inte kommit
inom en månad

4 kap 1 § SoL

Jfr 6 kap 6 § SoL

4 kap 1 § SoL

Jfr 6 kap 6 § SoL

4 kap 1 § SoL

Enhetschef
Enhetschef

4 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL

-Enhetschef
-Bn presidium
Enhetschef
1:e socialsekreterare

4 kap 1 § SoL
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9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

Bistånd i form av särskilt
kvalificerad kontaktperson eller
kontaktfamilj utan vårdnadshavarens samtycke för barn över
15 år, om barnet själv begär eller
samtycker till det
Förordnande och entledigande av
kontaktperson/kontaktfamilj
Sluta avtal med kontaktperson/kontaktfamilj
-enligt SKL´s rekommendationer
-utöver SKL´s rekommendatione
Bistånd i form av boende för vuxna,
internt eller externt
-Upp till 5 dagar
-Över 5 dagar
Bistånd i form av råd och stöd
-internt
-externt
-drogtester
Bistånd i form av öppenvård utan
vårdnadshavares samtycke för
barn som fyllt 15 år, om det är
lämpligt och barnet begär eller
samtycker till det
Bistånd i form av eftervård

Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Jfr 3 kap 6b § SoL

Socialsekreterare

-Socialsekreterare
-Enhetschef
4 kap 1 § SoL
-1:e socialsekreterare
-Enhetschef
4 kap 1 § SoL
-Socialsekreterare
-1:e socialsekreterare
-Socialsekreterare
Enhetschef

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

4 kap 1 § SoL
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Jfr 3 kap 6a § SoL

9.25

9.27
9.28
9.29

9.30

9.31

9.32

9.33

Kostnader under utredningstiden
-Upp till 1 500 kronor
-Över 1 500 kronor

4 kap 1 § SoL
-Socialsekreterare
-Enhetschef

Vård i familjehem eller hem för vård eller boende enligt 6 kap SoL
Medgivande till privatplacering
Bn presidium
6 kap 6 §
1 st SoL
Övervägande om vård fortfarande
Bn presidium
6 kap 6 §
behövs
1 st SoL
Särskilt övervägande om det finns
Bn presidium
6 kap 8 §
skäl att ansöka om överflyttning av
2 st SoL
vårdnaden
Ersättning till särskilt förordnad
6 kap 11 § SoL
vårdnadshavare som tidigare varit
familjehemsförälder
- enligt SKL´s rekommendationer
-Socialsekreterare
- utöver SKL´s rekommendatione
-Enhetschef
Beslut om stödboende
Bn presidium
6 kap 1§ SoL

Ny punkt

Ärenden enligt 11 kap SoL
Bedömning av barns och ungas
behov av omedelbart skydd

Socialsekreterare

11 kap 1a § SoL

Inleda utredning

Socialsekreterare

11 kap 1 § SoL

Inleda utredning

Socialsekreterare

Inte inleda utredning

1:e socialsekreterare

11 kap 1 § SoL
med stöd av 11
kap 2 § SoL
11 kap 1, 2 §§
SoL
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Avser både familje-hem och HVB
End politisk nivå

Jfr punkt 9.12, 4 kap 1 § SoL

9.34

Avsluta utredning utan åtgärd

1:e socialsekreterare

11 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

11 kap 1 § SoL
med stöd av 11
kap 2 § SoL
11 kap 2 § SoL

9.35

Förlängning av utredningstid i
ärende som rör barn

1:e socialsekreterare

9.36

Beslut om uppföljning

1:e socialsekreterare

11 kap 4 a, 4 b §§
SoL

Socialsekreterare

5 kap 2 § SOF

Bn presidium

6 kap 8a§ FB

Bn vice ordförande
Socialsekreterare

18 kap 2 § ÄrvB

9.37
9.38

9.39

9.40
9.41

9.42
9.43

9.44

Familjerätt
Framställan till domstol om behov
av målsägandebiträde till underårig
Ansöka hos Tingsrätten om särskilt
förordnad vårdnadshavare och
ansökan om ändring av vårdnaden
Beslut inom ramen för
handläggning av
dödsbodelägarärenden
Dödsboanmälan
Beslut om att ordna gravsättning

LVU
Beslut att ansöka om vård hos
förvaltningsrätten
Beslut om omedelbart
omhändertagande
Begäran om förlängd tid för
ansökan om
vård

Socialsekreterare
Socialsekreterare

20 kap 8 a § ÄrvB
5 kap 2 §
begravningslage
n

Bn presidium

4 § LVU

Bn presidium

6 § LVU

1:e socialsekreterare

8 § LVU
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När presidiums beslut inte kan
avvaktas ordförande i nämnden
eller tf ordförande

9.45

9.46

9.47

9.48
9.49
9.50

9.51
9.52
9.53

9.54

9.55

Beslut om att ett omedelbart
omhändertagande enligt 6 § LVU
ska upphöra
Beslut om hur vården ska ordnas
och var den unge ska vistas under
vårdtiden
Beslut rörande den unges
personliga förhållanden i den mån
beslutet inte är att
hänföra till 11 § 1-2 st LVU
Övervägande om fortsatt vård av
den unge
Omprövning av fortsatt vård enligt
LVU
Särskilt övervägande om det finns
skäl att ansöka om överflyttning av
vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB
Beslut hur den unges umgänge
med vårdnadshavare utövas
Beslut att den unges vistelseort
inte skall röjas för vårdnadshavare
Beslut hur den unges umgänge
med vårdnadshavare utövas, samt
beslut att den unges vistelseort inte
ska röjas för vårdnadshavare i
avvaktan på BN presidiums beslut
Övervägande om beslut rörande
rätt till umgänge, umgängesförbud
eller hemlighållande av vistelseort
för den unge ska kvarstå
Beslut om upphörande av vård

Bn presidium

9 § 3 st LVU

Bn presidium

11 § 1-2 st LVU

1:e socialsekreterare

11 § 4 st LVU

Bn presidium

13 § 1 st LVU

Bn presidium

13 § 2 st LVU

Bn presidium

13 § 3 st LVU

Bn presidium

14 § 2 st 1 LVU

Bn presidium

14 § 2 st 2 LVU

1:e socialsekreterare

14 § 1-2 st LVU

Bn presidium

14 § 3 st LVU

Bn presidium

21 § LVU
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När presidiums beslut inte kan
avvaktas ordförande i nämnden
eller tf ordförande
När presidiums beslut inte kan
avvaktas ordförande i nämnden
eller tf ordförande

9.56

9.57
9.58
9.59

9.60
9.61

9.62

9.63

9.64

9.65

Beslut om individuellt
förebyggande
insatser som inte kan ges med
samtycke av den unge
Ansökan om flyttningsförbud
Övervägande om fortsatt
flyttningsförbud
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

Bn presidium

22 § LVU

Bn presidium
Bn presidium

24 § LVU
26 § LVU

Bn presidium

27 § LVU

Beslut om att tillfälligt
flyttningsförbud ska upphöra
Beslut om den unges umgänge
med vårdnadshavare och med
förälder som har reglerad
umgängesrätt efter beslut om
flyttningsförbud
Beslut om läkarundersökning, att
utse läkare samt plats för
läkarundersökning
Beslut om att begära polishandräckning för att genomföra
läkarundersökning
Beslut om att begära biträde av
polismyndighet för att genomföra
beslut om vård eller omhändertagande
Företräda bildningsnämnden vid
muntlig förhandling i mål enligt
LVU i förvaltningsrätt, kammarrätt

Bn presidium

30 § 2 st LVU

Bn presidium

31 § LVU

Socialsekreterare

32 § 1 st LVU

Bn presidium eller bn
ordförande

43 § 1 p LVU

1:e socialsekreterare

43 § 2 p LVU

1:e socialsekreterare
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När presidiums beslut inte kan
avvaktas ordförande i nämnden
eller tf ordförande

9.66
9.67
9.68

9.69

9.70

9.71

9.72

9.73

9.74

Övrigt
Yttrande till åklagarmyndigheten
och domstolen i brottmål
Yttrande till Transportstyrelsen i
ärende rörande körkortsingripande
Yttrande till passmyndigheten i
fråga om att utan vårdnadshavares
medgivande utfärda pass för barn
under 18 år
Ansökan om uppehållstillstånd för
barn som ska placeras i kommunen
Begäran till Försäkringskassan att
föräldrapenning till en förälder som
inte fyllt 18 år helt eller delvis ska
betalas ut till någon annan person
eller till nämnden
Begäran till Försäkringskassan om
ändring av betalningsmottagare för
barnbidrag till familjehem
Begäran till Försäkringskassan att
underhållsstödet betalas ut till
någon annan lämplig person eller
till nämnden att användas för
barnets bästa
Begäran till Försäkringskassan att
bostadsbidraget betalas ut till
annan
Begäran om utbetalning av
retroaktiv ersättning hos
Försäkringskassan

1:e socialsekreterare
Socialsekreterare
Socialsekreterare

Socialsekreterare

11 § LUL
31 kap BrB
3 kap 8 §, 5 kap
2 § KörkF
3 § 2 st PassF

Socialsekreterare

5 kap
15 c §
Utlännings-lagen
11 kap 17 § SFB

Socialsekreterare

106 kap 6 § SFB

Socialsekreterare

18 kap 19 § SFB

Socialsekreterare

98 kap 11 § SFB

Socialsekreterare

107 kap 5 § SFB
9 kap 2 § SoL
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9.75

9.76

Underrättelse till
Försäkringskassan om
att barn med underhållsstöd
placerats i familjehem respektive
återflyttat till
biologisk förälder
Begäran hos CSN om ändring av
betalningsmottagare för
studiehjälp.

Socialsekreterare

2 § Förordningen
om underhållsstöd

Socialsekreterare

2 kap 33 § 2 st
studiestödsförordningen
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10.

FRITID OCH KULTUR

10.1

Fördelning av bidrag till ideella
kulturföreningar och arrangörer
av
kulturverksamhet
Fördelning av bidrag till
idrottsföreningar (ej startbidrag)

10.2

10.3

Fördelning av startbidrag

10.4

Tilldelning av tider i sport- och
gymnastikhallar för helt
verksamhetsår

10.5

Förändring av öppettider vid
speciella tillfällen som vid helger,
lov, arrangemang och studiedagar
Tidsbegränsad avstängning enligt
ordningsregler/praxis
Läsårstidernas förläggning
inklusive studiedagar och
fortbildningsdagar
Fördelning av tillgänglig
undervisningstid kulturskolan
Deltagande i kulturskolans
verksamhet efter 19 års ålder
Reducerad avgift kulturskolan på
grund av särskilda skäl (såsom
längre sjukdom och olycka)

10.6
10.7

10.8
10.9
10.10

Chef fritid och
kultur

Chef fritidsgårdar
och
idrottsanläggningar
Chef fritidsgårdar
och
idrottsanläggningar,
kultursamordnare
Chef fritidsgårdar
och
idrottsanläggningar

Delegaterna tar beslut var för sig
beroende på typ av förening

Smärre förändringar av halltider
under verksamhetsåret räknas
som verkställighetsbeslut

Respektive chef

Respektive chef
Rektor Kulturskolan

Rektor Kulturskolan
Rektor Kulturskolan
Rektor Kulturskolan

Läkarintyg krävs
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10.11

Avvikelser från avgifter och
uthyrningsföreskrifter gällande
uthyrning (uthyrning av lokaler på
grund av särskilda skäl)
Tecknande av hyres-,
nyttjanderätts- och arrendeavtal
på max tre år
Uppsägning av hyres-,
nyttjanderätts- och arrendeavtal

Chef fritidsgårdar
och
idrottsanläggningar

10.14

Förskottsutbetalning av bidrag

10.15

Bestämma avgifter vid enstaka
egna entrébelagda arrangemang

Chef fritid och
kultur
Respektive chef

10.12

10.13

Chef fritid och
kultur

Delegationen gäller ej att fritid
och kulturchefen får avtala att
kommunen hyr av extern part
Gäller motsvarande delegation
och delegat som i punkt 9.12

Chef fritid och
kultur

Sida 61 av 126

