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Våra styrdokument 

[Normerande] 

Policy – Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
Regler – Absoluta gränser och ska-krav 

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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Förkortningar 

Lagar och förordningar 

BrB  Brottsbalken (1962:700) 

FB Föräldrabalken (1949:381) 

FL Förvaltningslagen (2017:900) 

HSL Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

KL Kommunallagen (2017:725) 

Fvx Förordning om vuxenutbildning (2011:1108)  

Sfs Skolförordningen (2011:185) 

Gyf Gymnasieförordningen (2010:2039) 

LSS Lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (1993:387) 

LOU Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 

LUL Lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1994:167) 

LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) 

LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

SL Skollagen (2010:800) 

SoF Socialtjänstförordningen (2001:937) 

SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) 

SoL Socialtjänstlagen (2001:453) 

ÄB Ärvdabalken (1958:637) 

ÄktB Äktenskapsbalken (1987:230) 

 

Övrigt 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 

JK Justitiekanslern 

JO Justitieombudsmannen 

KF Kommunfullmäktige 

KS  Kommunstyrelsen 

SKL Sveriges kommuner och landsting 

T Treserva  
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Bakgrund 
Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en viss 

grupp av ärenden överförs till någon annan. I grunden är det kommunfullmäktige som har 

rätt att fatta beslut på kommunens vägnar. Undantag från den regeln är då det av lag eller 

annan författning framgår att en nämnd ska fatta beslut. Enligt 5 kap 25 § kommunallagen 

(2017:725) får dock kommunfullmäktige, med vissa undantag, besluta att uppdra åt en 

nämnd att besluta i kommunfullmäktiges ställe. Även individnämnden har enligt 

kommunallagen rätt att i sin tur överföra beslutanderätten till någon annan. Delegering av 

ärenden inom en nämnd regleras i 6 kap 37-39 §§ kommunallagen. 

Syfte 
Syftet med delegationsordningen för individnämnden är att möjliggöra en effektivare 

förvaltning genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning.  

Om delegation 

Beslut efter delegation, ren verkställighet och 
ställningsfullmakt 

Beslut efter delegering ska inte förväxlas med ren verkställighet eller beslut fattade med stöd 

av ställningsfullmakt. Ett beslut efter delegering ses som nämndens beslut och kan därmed 

överklagas. Vid dessa typer av beslut föreligger ofta alternativa lösningar och beslutsfattaren 

måste göra vissa bedömningar. Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga 

bedömningar, till exempel tillämpning av taxa eller riktlinjer. Beslut som är ren verkställighet 

kan inte överklagas. Ställningsfullmakt innebär att det med anställningen följer en 

behörighet att företa rättshandlingar med bindande verkan för huvudmannens räkning.  

Undantag 

Individnämnden får inte enligt lag delegera vissa beslut. Vilka dessa beslut är finns beskrivna 

i 10 kap 4 och 5 §§ socialtjänstlagen.  

Ärenden av principiell art inom individnämndens ansvarsområde ska alltid föras till 

individnämnden. Vid tveksamheter ska ärendet tas upp i beredningen. 
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Till vem kan beslutanderätten delegeras? 

Individnämnden kan uppdra åt en ledamot eller ersättare eller en anställd i kommunen att på 

delegation fatta beslut på nämndens vägnar. För beslut i ärenden som inte finns i 

delegationsordningen gäller beslut av individnämnden. Det är inte möjligt att delegera till: 

• en grupp anställda 

• en grupp av anställda och förtroendevalda 

• en grupp av förtroendevalda  

Det är inte tillåtet att vidaredelegera beslutanderätten med beslutanderätten för delegat 

gäller även förordnad vikarie eller ställföreträdande. Vid frånvaro gäller nedanstående: 

Delegat Ersätts av 

Ordförande Vice ordförande 

Verksamhetschef Sektorchef 

Enhetschef Verksamhetschef 

Handläggare Enhetschef 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Alla delegationsbeslut ska anmälas till individnämnden närmaste sammanträde. Anmälan av 

delegationsbeslut kan göras på olika sätt: 

• delegat fyller i särskild blankett som finns på intranätet och skickar till 

individnämnden (ifo@ulricehamn.se), 

• för vissa ärenden ska anmälan göras genom uttag av särskild delegationslitsa ur 

verksamhetssystemet Treserva. Dessa fall markeras med ett ”T” i kolumnen för 

anmärkningar.  

  

mailto:ifo@ulricehamn.se
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Delegationsordning 

Ärendegrupp 1 Juridiska ärenden 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

1.1 Beslut att utse ombud och utfärda 

fullmakt att företräda 

individnämnden i ärenden eller 

mål vid allmän domstol eller 

förvaltningsdomstol i ärenden 

som rör individnämndens 

ansvarsområde 

10 kap 2 § SoL Verksamhetschef  Beslut anmäls till 

individnämndens 

nästa möte 

1.2 Utfärda fullmakt för ombud att 

företräda individnämnden i 

ärenden gällande barns umgänge 

med närstående 

6 kap 15 a § FB Verksamhetschef  Beslut anmäls till 

individnämndens 

nästa möte 

 

Ärendegrupp 2 Allmänna ärenden 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

2.1 Beslut på individnämndens 

vägnar som är så brådskande att 

nämndens beslut inte kan 

avvaktas 

6 kap 39 § KL Ordförande Beslut anmäls till 

individnämndens 

nästa möte 

 

 

Ärendegrupp 3 Yttrande, anmälningar 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

3.1 Yttrande/svar till 

tillsynsmyndighet i 

individärenden som rör 

myndighetsutövning inom 

lärandeverksamheter 

(elevärenden) 

 Enhetschef 

(förskolechef/        

rektor) 

Tillsynsmyndighet 

är Skolinspektionen 

och Barn- och 

elevombudet. 

Yttrande som rör 

verksamhetstillsyn 

behandlas av KS 
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3.2 Yttrande till tillsynsmyndighet  Verksamhetschef Tillsynsmyndighet 

är IVO, 

Länsstyrelsen, JO 

och JK 

3.3 Avge yttrande som ankommer på 

individnämnden när remisstiden 

inte medger att ärendet 

behandlas på ordinarie 

sammanträde 

 Ordförande Beslut ska anmälas 

vid 

individnämndens 

nästa sammanträde 

 

Ärendegrupp 4 Ombud, offentligt biträde 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

4.1 Avvisande av ombud 14 § FL Enhetschef Beslut anmäls till 

individnämndens 

nästa möte 

 

Ärendegrupp 5 Överklaganden 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

5.1 Rättelse av beslut och 

omprövning av beslut 

36,37 & 38 §§ FL Delegat i 

ursprungsbeslutet 

 

5.2 Prövning av om överklagande 

skett i rätt tid samt avvisning av 

överklagande som kommit in för 

sent 

45 § FL Delegat i 

ursprungsbeslut 

T Händelser 

5.3 Yttrande i överklagningsärende 

där ursprungsbeslut fattas av 

delegat 

 Närmaste chef till 

delegat i 

ursprungsbeslut 

T Händelser 
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Ärendegrupp 6 Ärenden enligt lagen om särskilda 
bestämmelser av vård av unga (LVU) 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

6.1 Begäran om förlängd tid för 

ansökan om vård 

8 § LVU Enhetschef T 

6.2 Beslut om att omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § LVU 

ska upphöra 

9 § 3 st LVU Ordförande Beslut anmäls till 

individnämndens 

nästa möte 

6.3 Beslut om kortare vistelse utanför 

familjehemmet eller i hemmet för 

vård eller boende 

11 § 4 st LVU Enhetschef  

6.4 Beslut rörande den unges 

personliga förhållanden i övrigt, i 

den mån beslutet är att hänföra 

till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Enhetschef T 

6.5 Beslut om att ett tillfälligt 

flyttningsförbud ska upphöra 

enligt 27 § LVU 

30 § 2 st LVU Enhetschef T 

6.6 Beslut om den unges umgänge 

med förälder eller 

vårdnadshavare efter beslut om 

flyttningsförbud eller tillfälligt 

flyttningsförbud 

31 § LVU Enhetschef T 

6.7 Beslut om läkarundersökning, att 

utse läkare samt plats för 

undersökning 

32 § 1 st LVU Enhetschef T 

 

Ärendegrupp 7 Kompletterande beslutanderätt 

Beslutanderätten får användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Beslutet ska anmälas 

vid nämndens nästa sammanträde. Beslutanderätten gäller ärenden enligt lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och ärenden enligt lag om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM) 
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Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

7.1 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av barn eller 

ungdom under 20 år 

6 § 1 och 2 st LVU Ledamot i nämnd Se särskilt beslut i 

individnämnden 

om förordnande, 

Beslut anmäls till 

individnämndens 

nästa möte 

7.2 Beslut om hur vården ska ordnas 

och var den unge ska vistas under 

vårdtiden 

11 § 1 och 3 st LVU Ledamot i nämnd Se särskilt beslut i 

individnämnden 

om förordnande, 

Beslut anmäls till 

individnämndens 

nästa möte 

7.3 Beslut om att den unge får vistas i 

sitt eget hem under vårdtiden 

11 § 2 och 3 st LVU Ledamot i nämnd Se särskilt beslut i 

individnämnden 

om förordnande, 

Beslut anmäls till 

individnämndens 

nästa möte 

7.4 Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud 

27 § 2 st LVU Ledamot i nämnd Se särskilt beslut i 

individnämnden 

om förordnande, T 

7.5 Beslut att begära 

polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 

43 § 2 p LVU Ordförande 

 

Beslutsrätt kan inte 

delegeras till annan 

ledamot, T 

7.6 Beslut att begära 

polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande med stöd av 

LVU 

43 § 2 p LVU Enhetschef 

Verksamhetschef 

Se särskilt beslut i 

individnämnden 

om förordnade, T 

7.7 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av 

missbrukare 

13 § LVM Ledamot i nämnd Se särskilt beslut i 

individnämnden 

om förordnande, T 

7.8 Beslut om umgängesrätt när 

överenskommelse inte kan nås i 

avvaktan på individnämndens 

beslut 

14 § 2 st 1 p LVU Ordförande  Beslut anmäls till 

individnämndens 

nästa möte 
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7.9 Beslut om att den unges 

vistelseort inte ska röjas för 

föräldern eller vårdnadshavaren 

då individnämndens beslut inte 

kan avvaktas 

14 § 2 st 2 p LVU Ordförande  Beslut anmäls till 

individnämndens 

nästa möte 

7.10 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU Ordförande Beslut anmäls till 

individnämndens 

nästa möte 

 

Ärendegrupp 8 Lag om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM) 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

8.1 Beslut om att inleda utredning 

om skäl för tvångsvård 

7 § LVM Enhetschef T 

8.2 Beslut om att utredning inte ska 

inledas eller att påbörjad 

utredning ska läggas ned alt 

övergå i utredning enligt 11 kap 1 

§ SoL 

7 § LVM Enhetschef T, beslut om ett ej 

inleda utredning fås 

ej från T 

8.3 Beslut om läkarundersökning 

samt utse läkare för 

undersökningen 

 

9 § LVM Handläggare T 

8.4 Beslut om att begära 

polishandräckning för att föra 

missbrukare till 

läkarundersökning 

45 § 1 p LVM Enhetschef T 

8.5 Beslut om att begära 

polishandräckning för inställelse 

vid vårdinstitution 

45 § 2 p LVM Enhetschef  T 
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Ärendegrupp 9 Ekonomiskt bistånd 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

9.1 Beslut om bistånd under 

placering, vid omplacering eller 

flyttning från familjehem eller 

hem för vård eller boende 

4 kap 1 § SoL Handläggare T 

9.2 Beslut om ekonomiskt bistånd 

enligt norm och nämndens 

antagna riktlinjer 

Utöver norm och riktlinjer 

4 kap 1 § SoL 

 

 

4 kap 2 SoL 

Handläggare  

Socialadministratör 

 

 

Enhetschef 

T 

9.3 Beslut om deltagande i praktik 

eller annan kompetenshöjande 

verksamhet 

4 kap 4 § SoL Handläggare 

Socialadministratör 

 

T 

9.4 Vägran eller nedsättning av 

fortsatt försörjningsstöd 

4 kap 5 § SoL Handläggare 

Socialadministratör 

 

 

9.5 Beslut om bistånd till 

asylsökande och 

tillståndssökande (dagsersättning 

och särskilt bistånd) 

1,3, 3a,17 och 18 §§ 

lag om mottagande 

av asylsökande m fl 

Handläggare Kontakt ska tas 

med 

Migrationsverket 

innan ersättning 

betalas ut. Bistånd 

utbetalas med 

särskilda belopp. 

Försörjningsstöd 

enligt 4 kap 1 § SoL 

är inte aktuellt 

9.6 Beslut om nedsättning av 

dagersättning till asylsökande 

10 § lag om 

mottagande av 

asylsökande m fl 

 

Handläggare  

9.7 Beslut om etableringsinsatser  Lag om 

etableringsinsatser 

för vissa nyanlända 

invandrare 

Handläggare  

9.8 Beslut om förmedlingsmedel 4 kap 1 § SoL Handläggare 

Socialadministratör 

T 
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Ärendegrupp 10 Våld i nära relation 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

10.1 Beslut om ekonomiskt bistånd till 

akuta kostnader som uppstår i 

ärende som rör våld i nära 

relation och/eller i samband med 

placering utifrån skyddsbehov 

4 kap 1 § SoL  

 

Handläggare 

 

T 

10.2 Beslut om bistånd i form av 

intern öppenvård i egen kommun 

4 kap 1 § SoL Handläggare  T 

10.3 Beslut om bistånd i form av 

extern öppenvård 

4 kap 1 § SoL Enhetschef T 

10.4 Beslut om bistånd i form av 

stödsamtal med handläggare 

4 kap 1 § SoL Handläggare  T 

10.5 Beslut om bistånd i form av 

placering 

4 kap 1 § SoL Enhetschef T 

10.6 Beslut om upphörande av 

biståndsinsats  

4 kap 1 § SoL Handläggare T 

 

Ärendegrupp 11 Insatser vuxna 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

11.1 Beslut om bistånd i form av 

öppenvårdsinsatser 

Internt 

Externt 

4 kap 1 § SoL  

 

Handläggare 

 

Enhetschef 

 

T 

11.2 Beslut om boendestöd för 

psykiskt funktionshindrade 

4 kap 1 § SoL Handläggare  T 

11.3 Beslut om bistånd i form av 

kontraktsvård/vårdvistelse upp 

till 3 månader 

4 kap 1 § SoL Enhetschef T 

11.4 Beslut om bistånd i form av råd 

och stöd 

4 kap 1 § SoL Handläggare  T 

11.5 Beslut om bistånd i form av 

jourlägenhet, träningslägenhet, 

4 kap 1 § SoL Enhetschef T 
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referensboende och 

kommunkontrakt 

 

Ärendegrupp 12 Öppenvård/kontaktuppdrag 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

12.1 Beslut om stöd i form av 

familjebehandlare/Intern 

strukturerad öppenvård 

4 kap 1 § SoL Handläggare 

 

T 

12.2 Beslut om stöd i form av 

kontaktperson/familj 

4 kap 1 § SoL Handläggare  

 

T 

12.3 Förordnande och entledigande av 

kontaktperson/familj 

4 kap 1 § SoL      

 

Handläggare 

 

 

12.4 Beslut om bistånd i form av 

öppenvårdsinsatser externt 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

 

T 

 

 

Ärendegrupp 13 Placeringar/ersättningar 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

13.1 Beslut om tillfällig placering av 

barn/ungdom eller personer som 

fyllt 18 år, i familjehem, hem för 

vård och boende och stödboende 

4 kap 1 § SoL Enhetschef Högst fyra månader 

T  

 

Ärendegrupp 14 Ersättning och återkrav från enskild 
mm 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

14.1 Beslut om återkrav på ekonomisk 

hjälp enligt 4 kap 1 och 3 §§ SoL 

9 kap 2 § SoL Handläggare Bistånd som 

lämnats enligt 4 

kap 1 § SoL får 

endast återkrävas 

om det lämnats 

som förskott på en 

förmån eller 
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ersättning till den 

som är indragen i 

en arbetskonflikt, T 

14.2 Beslut att återkräva ekonomisk 

hjälp som beviljats enligt 4 kap 2 

§ SoL 

9 kap 2 § 2st SoL Enhetschef Återkrav får endast 

ske om biståndet 

getts med villkor 

om återbetalning, T 

14.3 Beslut om ersättning för 

uppehälle vid stöd- och 

hjälpinsatser av 

behandlingskaraktär i hem för 

vård eller boende (vuxna) 

8 kap 1 § SoL Enhetschef  

 

Ärendegrupp 15 Ersättning från förälder mm 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

15.1 Beslut om avgift från föräldrar 

vars barn är under 18 år och får 

vård i annat hem än det egna 

8 kap 1 § SoL 

6 kap 2 § SoF 

Enhetschef Se SKR:s cirkulär 

15.2 Beslut om avgift från föräldrar 

vars barn är under 18 år och får 

omvårdnad i annat hem är det 

egna 

20 § LSS 

5 § LSS 

förordningen och 6 

kap 2 § SoF 

Handläggare Beslutet är inte 

överklagningsbart 

Se SKR:s cirkulär 

 

 

Ärendegrupp 16 Inleda och avsluta enligt SoL och 
Förvaltningslagen 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

16.1 Beslut om: 

- att utredning ska 

inledas 

- att utredning inte ska 

inledas  

 

 

 

- inledd utredning ska 

avskrivas 

 

11 kap 1 § SoL  

Handläggare 

 

-Enhetschef  

- Handläggare inom 

äldreomsorg och 

funktionsnedsättning 

 

 

-Handläggare  

Om den enskilde 

inte samtycker till 

fortsatt utredning 

ska samråd ske 

med enhetschef 
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- förlängd utredningstid 
 
 
 
 

- att utredning inte ska 

föranleda någon åtgärd 

 

-Enhetschef inom 

IFO BOU och IFO 

vuxen 

 

Verksamhetschef 

 

 

 

Enhetschef 

 

 

 

Beslut anmäls till 

individnämndens 

nästa möte  

 

T, förutom ej inleda 

utredning 

16.2 Beslut om uppföljning av barns 

situation utan samtycke 

11 kap 4 a-c §§ SoL Enhetschef Beslut anmäls till 

individnämndens 

nästa möte 

16.3 Beslut om åtgärder om 

handläggningen försenas 

12 § FL Enhetschef  

 

Ärendegrupp 17 Familjerätt 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

17.1 Beslut huruvida 

adoptionsförfarandet får 

fortsätta. Om samtycke ges 

 

6 kap 14 § SoL Handläggare T 

17.2 Godkänna/inte godkänna 

faderskapsbekräftelse i 

samboförhållande 

1 kap 4 § FB Handläggare T 

17.3 Godkänna/inte godkänna 

faderskapsbekräftelse utom 

samboförhållande 

1 kap 4 § FB Handläggare T 

17.4 Godkänna/inte godkänna 

föräldrars avtal om vårdnad, 

boende och umgänge 

6 kap 14 a 2 st § och 15 a 

§ FB 

Handläggare T 

17.5 Beslut om att inleda utredning 

om fastställande av faderskap 

när dom eller bekräftelse finns 

och faderskapet kan 

ifrågasättas 

2 kap 1 § FB Handläggare T 

17.6 Beslut om att återuppta 

nedlagd utredning 

2 kap 1 § FB Enhetschef T 

17.7 Beslut om att inleda utredning 

om någon annan man än den 

som är gift med barnets moder 

kan vara far till barnet 

2 kap 9 § 1 st FB Handläggare T 
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17.8 Beslut att väcka och föra talan 

om fastställande av faderskap 

3 kap 5 § 2 st FB och 3 

kap 6 § 2 st FB 

Handläggare T 

17.9 Lämna upplysningar till 

tingsrätt i boende-, vårdnads- 

och umgängesmål 

6 kap 19 § 2 st FB Handläggare T 

17.10 Lämna utredning till tingsrätt i 

boende-, vårdnads- och 

umgängesmål 

6 kap 19 § 3 st FB Handläggare T 

17.11 Lämna upplysningar till 

tingsrätt inför interimistiskt 

beslut 

6 kap 20 § 2 st FB Handläggare T 

17.12 Yttrande avseende 

umgängesstöd 

6 kap 15c § FB Handläggare T 

17.13 Framställning till CSN om 

ändring av 

betalningsmottagare för 

studiemedel 

2 kap 33 § 2st 

studiestödsförordningen 

Handläggare Beslut anmäls till 

individnämndens 

nästa möte 

17.14 Beslut om framställning till 

försäkringskassan om ändring 

av mottagare av allmänt 

barnbidrag 

4 § 3 st lag om allmänt 

barnbidrag 

handläggare  

Ärendegrupp 18 Dödsboanmälan, begravnings-
kostnader 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

18.1 Innebär rätten att tillfälligt ta 

hand/avveckla egendom, 

överlämna ansvaret för 

egendom till dödsbodelägare, 

god man eller Allmänna 

arvsfonden 

18 kap. 2 § 

Ärvdabalken 

Handläggare/ 

Socialadministratör 

med särskilt 

uppdrag 

 

Beslut anmäls till 

individnämndens 

nästa möte 

18.2 Beslut om att ordna 

gravsättning 

 

5 kap 2 § 

begravningslagen 

(1990:1144) 

Handläggare/ 

Socialadministratör 

med särskilt 

uppdrag 

 

18.3 Beslut om bistånd till 

begravningskostnader och 

utgifter i omedelbar anslutning 

till dödsfallet 

4 kap 1 och 2  §§ 

SoL 

Handläggare/ 

Socialadministratör 

Avslag på bistånd till 

begravningskostnader 

ges enligt 4 kap 1 § 

SoL. Oftast finns 

tillgångar i dödsboet 

(försäkringar mm) 

begravningskostnader 
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kan endast återkrävas 

om de beviljats med 

stöd av 4 kap 2 § SoL 

och med villkor om 

återbetalning 

 

 

Ärendegrupp 19 Äldreomsorg 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

19.1 Beslut om 

- Hemtjänst 

 

- vård och 

omsorgsboende  

 

- tilldelning av 

trygghetslarm 

 

- Matdistribution  

 

- ledsagning/avlastning 
 

 

- dagverksamhet 

 

 

- korttidsvistelse 
 
 

- medboende  

4 kap 1 § SoL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
4 kap 1 c § SoL 
 

 

Handläggare 

 

Enhetschef 

 
 
 
Handläggare och 
Demens-
samordnare 
 
Handläggare,  
 
 
Handläggare  
 

 
Handläggare och 
Demens-
samordnare 

 

Handläggare  

 

Enhetschef 

T 

19.2 Beslut om insatser utöver 

riktlinjer som inte är av 

principiell betydelse 

4 kap 1 § SoL Enhetschef T 

19.3 Beslut om avgifter inom äldre- 

och handikappomsorgen enligt 

riktlinjer och taxa 

8 kap 2 § SoL Assistent Assisten som 

handläggare 

avgiftsbeslut 

T 

19.4 Beslut i ärende rörande 

bostadsanpassningsbidrag: 

- upp till fyra basbelopp 

- över fyra och upp till 

10 basbelopp 

 Lag om bostads-

anpassningsbidrag 

(2018:222) 

 

 

Handläggare 

Enhetschef 

 

Särskild handläggare 

för bostads-

anpassningsbidrag  
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- Över tio basbelopp Verksamhetschef 

19.5 Beslut om återbetalning av 

bostadsanpassningsbidrag 

21 § lag om 

bostads-

anpassningsbidrag 

Enhetschef  

19.6 Yttrande i ärende om 

färdtjänst/riksfärdtjänst till 

Kommunstyrelsen 

 Färdtjänsts-

handläggare 

 

19.7 Beslut om servicetjänster åt 

äldre 

2 kap 7 § Lag om 

vissa kommunala 

befogenheter 

(2009:47) 

Handläggare T 

 

 

 

 

Ärendegrupp 20 Insatser funktionshindrade 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

20.1 Beslut om att avsluta 

utredning  

 

5 kap 13 § SOSFS 

2014:5 

Handläggare 

 

 

Gäller ärenden inom 

LSS 

20.2 Beslut om personkrets-

tillhörighet 

 

1, 7 §§ LSS Handläggare T 

20.3 Beslut om insatser enligt 9  § 

LSS 

- personlig assistans 

- Ledsagarservice 

- Kontaktperson 

- Avlösarservice 

- Korttidsvistelse 

- Korttidstillsyn 

- Familjehem eller 

bostad med särskild 

service för barn eller 

ungdomar 

- Bostad med särskild 

service för vuxna 

- Daglig verksamhet 

9 § LSS  

 

Enhetschef 

Handläggare 

Handläggare 

Handläggare 

Handläggare 

Handläggare 

Enhetschef 

 

 

 

Enhetschef 

 

Handläggare 

T  

Ärenden av principiell 

art ska  

anmälas till 

individnämndens nästa 

möte 

20.4 Beslut om att utbetala 

assistansersättning till annan 

11 § LSS  Handläggare   
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person än den som är 

berättigad till insatsen 

20.5 Beslut om 

återbetalningsskyldighet 

12 § LSS Handläggare  

20.6 Förhandsbesked om rätt till 

insats enligt LSS för person 

som inte är bosatt inom 

kommunen 

- personlig assistans 

- Ledsagarservice 

- Kontaktperson 

- Avlösarservice 

- Korttidsvistelse 

- Korttidstillsyn 

- Familjehem eller 

bostad med särskild 

service för barn eller 

ungdomar 

- Bostad med särskild 

service för vuxna 

- Daglig verksamhet 

 

16 § 2 st LSS  

 

 

 

Enhetschef 

Handläggare 

Handläggare 

Handläggare 

Handläggare 

Handläggare 

 

Enhetschef 

 

 

Enhetschef 

 

Handläggare 

T 

20.7 Beslut om att utreda behoven 

för enskild på tillfälligt besök 

och beslut om insatser enligt 

LSS 

16 § 3 st LSS Handläggare  

20.8 Beslut om att anmäla behov av 

personlig assistent till 

försäkringskassa 

5 § 2 st LASS Handläggare  

20.9 Beslut om avgift enligt 

nämndens taxa och riktlinjer 

19 § LSS Assistent T 

20.10 Beslut om arbete, 

sysselsättning, rehabilitering 

för funktionshindrade 

4 kap 1 § SoL Handläggare T 

20.11 Beslut om avgift enligt taxa 

och riktlinjer 

8 kap 2 § SoL Assistent T 

20.12 Beslut om 

- Bostad i särskilt 

boende 

- Kontaktperson 

- Ledsagarservice 

- Dagverksamhet 

- Korttidsvistelse 

- Boendestöd för 

funktionshindrade 

4 kap 1 § SoL  

Enhetschef 

 

Handläggare 

Handläggare 

Handläggare 

Handläggare 

Handläggare 

 

T 
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- Avlösning i hemmet Handläggare 

20.13 Beslut om 

förordnade/entledigande 

stödfamilj 

9 § LSS Enhetschef  

20.14 Beslut om bistånd åt 

funktionshindrade i form av 

boende i familjehem 

4 kap 1 § SoL Enhetschef  

20.15 Beslut om insatser utöver 

riktlinjer som inte är av 

principiell betydelse 

4 kap 1 § SoL Enhetschef  

20.16 Beslut om att bevilja, avslå och 

ompröva Kommunalt 

bostadstillägg för personer 

med funktionsnedsättning 

 Assistent T 

 

Ärendegrupp 21 Eftergift av ersättningsskyldighet, 
nedsättning eller befrielse från avgift 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

21.1 Jämkning av avgift för 

hemtjänst, service och 

omvårdnad samt boende 

 

8 kap 2-8 §§ SoL Enhetschef Beslut anmäls till 

individnämndens nästa 

möte 

21.2 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet upp till 

10 000 kr 

9 kap 4 § SoL Enhetschef Beslut över 10 000 kr 

tas av individnämnd, T 

 

Ärendegrupp 22 Avtal med annan kommun 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

22.1 Utfärda handräckningsbegäran 

enligt LVU och LVM, beslut 

om: 

- tillfälliga placeringar enligt 

SoL, 

- att inleda utredning enligt 

SoL  

- beviljande av ekonomiskt 

bistånd fram till 

nästkommande vardag 

 

2 kap 5 § SoL Sociala jouren i 

Borås stad 

T 
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Ärendegrupp 23 Beslut om skolskjuts och elevresor 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

23.1 Beslut om att bevilja eller avslå 

ansökan om skolskjuts 

 

Skollagen 

(2010:800) 

Handläggare inom 

exploaterings-

enheten med 

administratör/ 

assistent som 

ersättare 

 

23.2 Beslut om att bevilja eller avslå 

ansökan om bidrag för 

elevresor  

 

Lag (1991:1110) om 

kommunernas 

skyldighet att svara 

för vissa elevresor, 

Förordning 

(1991:1120) om 

kommunernas 

skyldighet att svara 

för vissa elevresor, 

Studiestödslagen 

(1991:1395), 

skollagen 

(2010:800) och lag 

(2010:1250) om 

kommunernas 

skyldighet att svara 

för vissa elevresor 

Handläggare inom 

exploaterings-

enheten med 

administratör/ 

assistent som 

ersättare 

 

 

 

Ärendegrupp 24 Grundskola  

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 
24.1 Prövning om ett barn ska tas 

emot i grundsärskolan 

 

SL 7:5 Verksamhetschef 
Tingsholm 

Efter samråd med 
rektor. Prövning 
förutsätter ett beslut  
 

Ärenden av principiell 

art ska  
anmälas till 
individnämndens nästa 
möte 

24.2 Beslut att en elev inte tillhör 

grundsärskolans målgrupp och 

SL 7:5 b 
Verksamhetschef 
Tingsholm 

Efter samråd med 

rektor 
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därför ska tas emot i 

grundskolan 

Ärenden av principiell 

art ska  

anmälas till 

individnämndens nästa 

möte 

24.3 På begäran av ett barns 

vårdnadshavare besluta att ett 

barn ska börja fullgöra sin 

skolplikt för höstterminen det 

kalenderår då barnet fyller sju 

år 

SL 7:10 Rektor Ärenden av principiell 

art ska  

anmälas till 

individnämndens nästa 

möte 

24.4 Prövning av fråga om 

förlängning av skolplikten 

SL 7:13 Rektor Prövning förutsätter ett 

beslut 

Ärenden av principiell 

art ska  

anmälas till 

individnämndens nästa 

möte 

24.5 Prövning av fråga om tidigare 

upphörande av skolplikten 

SL 7:14 Rektor Prövning förutsätter ett 

beslut 

Ärenden av principiell 

art ska  

anmälas till 

individnämndens nästa 

möte 

24.6 Prövning av elevs rätt att 

slutföra skolgången efter 

skolpliktens upphörande 

SL 7:16 Rektor Prövning förutsätter ett 

beslut 

Ärenden av principiell 

art ska  

anmälas till 

individnämndens nästa 

möte 

24.7 Prövning om mottagande av 

elev som inte anses bosatt i 

Sverige 

Skolförordningen 

4:2 

Rektor Prövning förutsätter ett 

beslut 

Ärenden av principiell 

art ska  

anmälas till 

individnämndens nästa 

möte 
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Ärendegrupp 25 Gymnasieskola 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

25.1 Prövning om en sökande är 

behörig och om den sökande 

ska tas emot 

SL 16:36 Antagnings-

sekreterare 

Prövning förutsätter ett 

beslut 

25.2 Prövning om det finns 

synnerliga skäl för att ta emot 

elev till yrkesintroduktion eller 

individuellt alternativ 

Gyf 6:2 Rektor, 

biträdande rektor 

Prövning förutsätter ett 

beslut 

25.3 Beslut om antagning efter urval 

bland de sökande 

Gyf 7:7 Antagnings-

Sekreterare 

 

25.4 Beslut att anta en sökande vid 

ett senare tillfälle än vid början 

av utbildningen. 

Beslut att den sökande ska 

genomgå ett inträdesprov. 

Gyf 7:8 Rektor, 

biträdande rektor 

 

25.5 Beslut att ungdomar som 

uppfyller behörighetskraven för 

ett yrkesprogram tas emot till 

yrkesintroduktion eller 

individuellt alternativ 

SL 17:11 Rektor, 

biträdande rektor 

 

25.6 Prövning om en sökande till 

programinriktat individuellt val 

eller yrkesintroduktion är 

behörig och om den sökande 

ska tas emot 

SL 17:14 Rektor, 

biträdande rektor 

Prövning förutsätter ett 

beslut 

 

Ärendegrupp 26 Grundsärskola 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

26.1 Prövning av mottagande av 

elev som inte anses bosatt i 

Sverige 

 

Skol-

förordningen 4:2 

Rektor Prövning förutsätter ett 

beslut 
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Ärendegrupp 27 Gymnasiesärskola 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

27.1 Pröva om en sökande tillhör 

målgruppen 

SL 18:5 Rektor Gäller utbildningar som 

påbörjats efter 2013-

06-30 

27.2 Beslut att en elev inte tillhör 

målgruppen 

SL 18:7 Rektor Gäller utbildningar som 

har påbörjats efter 

2013-06-30 

27.3 Prövning av frågor om den 

sökande ska tas emot 

SL 19:29 Rektor Gäller utbildningar som 

har påbörjats efter 

2013-06-30 

Ärendegrupp 28 Kommunal vuxenutbildning  

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

28.1 Beslut att utbildning för en elev 

ska upphöra – på nytt bereda 

en elev utbildning 

SL 20:9 Rektor  

28.2 Beslut att ta emot sökande från 

annan kommun. 

SL 20:14 Rektor  

28.3 Beslut att ta emot och anta 

sökande till utbildning på 

gymnasial nivå eller särskild 

utbildning på gymnasial nivå. 

SL 20:22-23 Rektor  

 

 Ärendegrupp 29 Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

29.1 Beslut om tillstånd till 

färdtjänst enligt kommunens 

riktlinjer 

6-9 §§ Lag om 

färdtjänst 

Färdtjänst- 

handläggare 

 

29.2 Beslut om tillstånd till 

färdtjänst 

- avsteg från kommunens 

riktlinjer 

12 § Lag om 

färdtjänst 

Verksamhetschef  
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29.3 Beslut om at återkalla eller 

begränsa tillstånd till färdtjänst 

- om förutsättningarna för 

tillstånd inte längre föreligger 

12 § Lag om 

färdtjänst 

Färdtjänst-

handläggare 

T 

29.4 Beslut om at återkalla eller 

begränsa tillstånd till färdtjänst 

- om tillståndshavaren gjort sig 

skyldig till allvarliga eller 

upprepade överträdelser av de 

föreskrifter och villkor som 

gäller för färdtjänst 

 Verksamhetschef T 

29.5 Förlängning av beslut om 

tillstånd av färdtjänst 

 Färdtjänst-

handläggare 

 

29.6 Beslut om tillstånd till 

riksfärdtjänst 

4-7 §§ Lag om 

riksfärdtjänst 

Färdtjänst-

handläggare 

 

29.7 Beslut om att återkalla eller 

begränsa tillstånd till 

riksfärdtjänst 

- om förutsättningarna för 

tillstånd inte längre föreligger 

9 § Lag om 

riksfärdtjänst 

Färdtjänst-

handläggare 

 

29.8 Beslut om att återkalla eller 

begränsa tillstånd till 

riksfärdtjänst 

- om tillståndsinnehavaren 

gjort sig skyldig till allvarliga 

eller upprepade överträdelser 

av de föreskrifter och villkor 

som gäller för riksfärdtjänst 

 Verksamhetschef  

 

Ärendegrupp 30 Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 

30.1 Beslut om att bevilja eller avslå 

ansökan om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 

13 kap 8 § 

trafik-

förordningen 

Trafikplanerare/ 

handläggare på 

exploaterings-

enheten 

Innefattar både 

gynnande beslut och 

avslag 
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