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Årsrapport 2022 med återrapportering av internkontroll 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna årsrapport för 2022. 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna återrapporteringen av 
internkontroll för 2022.  

Sammanfattning 

En del i nämnden för arbete och lärandes grunduppdrag är att inom nämndens 
ansvarsområde tillgodose den enskildes rätt till bistånd för sin försörjning och för sin 
livsföring i övrigt. Antalet individer som får ekonomiskt stöd på grund av arbetslöshet 
har minskat successivt under året och målet att minska andelen individer som får 
sådant stöd under 2022 har uppfyllts. Dock är framtidsprognosen osäker på grund av 
möjlig ökning av arbetslöshet. Förvaltningen har fokuserat på att öka andelen elever 
med gymnasieexamen. Andelen gymnasielever med examen inom tre år har ökat från 
61,6 procent till 62,4 procent mellan 2021-2022 men utvecklingen är svag. 
 
Genom att utveckla och bättre använda öppenvårdsresurser och insatser såsom 
meningsfull sysselsättning och rehabiliteringsinsatser har förvaltningen kunnat minska 
behovet av placering för personer med samsjuklighet.  Målet om att minska behovet 
av placeringsdygnen för personer med samsjuklighet har delvis uppfyllts under 2022, 
men förutsättningarna är goda för att målet kommer att uppfyllas under 2023. 
 
Inom ramen för den kommunövergripande inriktningen för trygg välfärd har 
förvaltningen prioriterat att upptäcka, förebygga och förhindra hedersrelaterat 
våld och förtryck. För att nå ut till fler har förvaltningen särskilt fokus på 
utbildningsinsatser för samtliga medarbetare inom kommunkoncernen som gett 
effekt i att det upptäckts fler ärenden där våld förekommer. 
 
Nämnden för arbete och lärande visar per den 31 december 2022 ett utfall på 241,6 
miljoner kronor. Detta ger en negativ avvikelse på 3 miljoner kronor vilket motsvarar 
cirka 1,2 procent i differens mot budget. Det allmänna samhällsläget med stigande 
inflation, lågkonjunktur och ökad arbetslöshet skapar fortsatt oro för ett fortsatt tufft 
ekonomiskt läge även under de kommande åren.  Ökade kostnader påverkar främst 
inom ekonomiskt bistånd, men också behov av fler placeringar och ökat behov av 
socialt stöd i komplexa ärenden.   
 
Enligt § 8, kommunens reglemente för internkontroll ska varje nämnd anta en särskild 
plan för den interna kontrollen. Utöver nämndens egna internkontrollplan fastställer 
kommunstyrelsens en kommunövergripande internkontrollplan som gäller för 
samtliga nämnder. Nämnden ska behandla uppföljningen av innevarande års 
internkontrollmoment, både kommunövergripande och de kontrollmoment som 
ligger på nämndsnivå. 
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4 Sammanfattning  

2022 – början på en långsiktig omställning 
En del i nämnden för arbete och lärandes grunduppdrag är att inom nämndens ansvarsområde 
tillgodose den enskildes rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Antalet 
individer som får ekonomiskt stöd på grund av arbetslöshet har minskat successivt under året och 
målet att minska andelen individer som får sådant stöd under 2022 har uppfyllts. Dock är 
framtidsprognosen osäker på grund av möjlig ökning av arbetslöshet. Förvaltningen har fokuserat på 
att öka andelen elever med gymnasieexamen. Andelen gymnasielever med examen inom tre år har 
ökat från 61,6 procent till 62,4 procent mellan 2021-2022 men utvecklingen är svag. 
 
Genom att utveckla och bättre använda öppenvårdsresurser och insatser såsom meningsfull 
sysselsättning och rehabiliteringsinsatser har förvaltningen kunnat minska behovet av placering för 
personer med samsjuklighet.  Målet om att minska behovet av placeringsdygnen för personer med 
samsjuklighet har delvis uppfyllts under 2022, men förutsättningarna är goda för att målet kommer att 
uppfyllas under 2023. 
 
Inom ramen för den kommunövergripande inriktningen för trygg välfärd har förvaltningen 
prioriterat att upptäcka, förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. För att nå ut 
till fler har förvaltningen särskilt fokus på utbildningsinsatser för samtliga medarbetare inom 
kommunkoncernen som gett effekt i att det upptäckts fler ärenden där våld förekommer. 
 
Nämnden för arbete och lärande visar per den 31 december 2022 ett utfall på 241,6 miljoner kronor. 
Detta ger en negativ avvikelse på 3 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 1,2 procent i differens mot 
budget. Det allmänna samhällsläget med stigande inflation, lågkonjunktur och ökad arbetslöshet 
skapar fortsatt oro för ett fortsatt tufft ekonomiskt läge även under de kommande åren.  Ökade 
kostnader påverkar främst inom ekonomiskt bistånd, men också behov av fler placeringar och ökat 
behov av socialt stöd i komplexa ärenden.   
  

  
 

Tabell 2. Driftredovisning 2022   
mnkr Budget 

2022 
Utfall 
2022 

Budget- 
avvikelse 
2022* 

Intäkter -50,8 -45,0 -5,8 

Personalkostnader 129,0 111,4 17,6 

Övriga kostnader 160,4 175,2 -14,8 

Summa 238,6 241,6 -3,0 

Tabell 1. Faktaruta

mnkr Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2020

Intäkter -45,0 -53,6 -66,8

Personalkostnader 111,4 126,7 132,5

Övriga kostnader 175,2 178,8 180,4

Summa 241,6 251,9 246,1

Förändring i % -4,0% 2,0% 4,0%

Nettoinvesteringar 0,2 0,1 0,1

Nettokostnad kr/inv 11 915,0 12 409,0 12 194,0
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5 Nämndens ansvarsområde 

Nämnden för arbete och lärandes grunduppdrag är att inom nämndens ansvarsområde tillgodose den 
enskildes rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Nämnden för arbete och 
lärande ansvarar för tjänster och myndighetsutövning inom individ och familjeomsorg, ekonomiskt 
bistånd och omsorg om vissa personer med psykisk funktionsnedsättning. I ansvaret ingår även att 
arbeta med tidiga och förebyggande insatser.  
 
Nämnden för arbete och lärande fullgör kommunens ansvar inom skolområdena gymnasieskola, 
vuxenutbildning samt för kommunens uppdragsutbildning. Även arbetsmarknadspolitiska 
utbildningsåtgärder såväl som arbetsmarknadsåtgärder ingår i nämndens ansvarsområde. Vid beslut 
eller andra åtgärder som rör barn skall alltid vad som är bäst för barnet vara avgörande. Nämnden ska 
dessutom samverka med andra nämnder som berörs av verksamhetsområdet utifrån individens bästa.  
 
I Alvesta kommun finns ett stort behov av meningsfull sysselsättning för personer med psykisk ohälsa, 
funktionsnedsättning och/eller missbruksproblematik. Verksamheten Riksdagsmannen har möjliggjort 
att vi numera når fler inom målgruppen. Insatserna som ges är anpassade efter den enskildes behov 
och förutsättningar.  Stor vikt har lagts på ett inkluderande förhållningssätt för besökare/deltagare i 
syfte att skapa delaktighet och att motverka utanförskap.  
 
I linje med god och nära vård och familjeorienterat boendestöd (FOBS) är teambaserat arbete med 
individen i fokus och att tidigt upptäcka behov hos vuxna ett sätt att minska högintensiva insatser och 
att minimera antalet vårdkontakter för hela familjen. 
 
Förvaltningen för arbete och lärande är en viktig aktör i det fortsatta breda samarbetet kring 
förebyggande och tidiga inom Barnens bästa gäller! i Alvesta och i Kronobarnsmodellen. Ett prioriterat 
område har varit att fortsätta att utveckla ett processtyrt arbete kring elever med problematisk 
skolfrånvaro, både inom grundskolan som gymnasiet. Närvaroteamet har arbetat med att tidigt 
upptäcka behov hos barn och unga och tillse att insatser ges tidigt i förebyggande syfte. Tre 
områdesgrupper har skapats för att stärka hälsofrämjande och förebyggande insatser samt ge ökad 
trivsel, trygghet och delaktighet i respektive område.  
 
Ytterligare fokusområde är att genom tidiga och samordnade insatser få fler individer som står långt 
från arbetsmarknaden ut i sysselsättning och egen försörjning. I och med Arbetsförmedlingens 
omställning mot att anvisa personer som står till arbetsmarknadens förfogande till Rusta- och 
matchaföretag blir förvaltningens uppdrag alltmer att fokusera på personer som står långt från 
arbetsmarknaden och att matcha till insatser utifrån individuella behov och förutsättningar. I detta 
arbete ingår till exempel insatser som arbetsförmågebedömning, kompetenskartläggning, 
motiverande samtal och arbetsträning. Under året har de s.k. extratjänsterna fasats ut och med detta 
har även samtliga arbetsmarknadsanställningar setts över. Nu styrs arbetsmarknadsanställningar mer 
mot introduktionsjobb eller nystartsjobb. 
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6 Händelser av väsentlig betydelse 

6.2 Effekter av kriget i Ukraina 

Februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina och miljoner människor tvingades fly från sina hem. Den 1 
juli 2022 trädde det så kallade massflyktningsdirektivet i kraft som innebär att flyktingar från Ukraina 
får ett tillfälligt uppehållstillstånd inom Europa. Alvesta kommun fick ett fördelningstal att ta emot 37 
individer från Ukraina. Förvaltningens uppdrag blev att ta fram lägenheter till familjerna och på kort tid 
rusta dessa med möbler och inventarier. De första flyktingarna från Ukraina till Alvesta togs emot i 
mitten på juli. Arbete har genomförts med att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att hjälpa 
de med boende, samt samhällsservice i form av bland annat barnomsorg och skola för de unga.   
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7 Verksamhetsberättelse  

Nämndens inriktning 

       
 
Vi ska arbeta för att våra invånare ska få möjlighet till kompetensutveckling efter behov och 
förutsättning. Särskild vikt ska läggas på kunskap och lärande och utbildning som leder till 
självförsörjning. Vägen till självförsörjning ska vara så kort som möjligt. Ett fokusområde är att socialt 
utsatta unga och deras familjer genom stöd ska ges bättre förutsättningar att utvecklas och lyckas i 
skolan och utanför. Förvaltningens arbete ska vara förebyggande och med fokus på att tidigt upptäcka 
och samordna insatser för målgruppen barn och familjer, personer med missbruksproblematik, våld i 
nära relationer, socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd. Vi ska vara digitala och fortsätta att utveckla 
arbetet med digitalisering och stärka invånarnas möjlighet till delaktighet. I en alltmer utvecklande 
arbetsmarknad ska vi arbeta för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla god stabilitet 
och kontinuitet i personal med hög kompetens.  
 

7.2 Kommunfullmäktiges utvecklingsmål  

7.2.1 Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska 
Bedömningen är att målet har uppfyllts vid årets slut.  
 
Sammanfattning av analys 
Det har skett en successiv minskning av individer som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av 
arbetslöshet. Det innebär att målet om att andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av 
arbetslöshet ska minska för 2022 bedöms uppfyllas. Socialstyrelsens månadsstatistik visar att samtliga 
månader under 2022 haft lägre antal individer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet 
jämfört med 2021. Prognosen framöver är dock osäker. Arbetslösheten kan komma att öka i och med 
den kommande lågkonjunkturen och fler kan komma att vara i behov av ekonomiskt bistånd. 
Förvaltningen kommer fortsatt följa utvecklingen av nyckeltalet och har det som ett av nämndens 
utvecklingsmål för 2023. 
 

7.2.2 Andelen gymnasielever som klarar gymnasiet ska öka 
Bedömningen är att målet har uppfyllts vid årets slut.  
 
Sammanfattning av analys 
Andelen gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun har ökat från 61,6 procent till 62,4 
procent mellan åren 2021-2022. Utvecklingen är dock svag. Alvesta kommun ligger fortsatt lågt i 
andelen elever med gymnasieexamen inom tre år i jämförelse med andra liknande och jämförbara 
kommuner. De senaste åren har det skett en positiv utveckling för skolresultaten för gymnasielever på 
nationell nivå och Alvesta kommun följer samma trend. En positiv utveckling går även att se av 
skolresultaten på grundskolenivå i Alvesta kommun. Effekten syns genom att fler elever når 
kunskapskraven och blir behöriga till gymnasiet samt att fler klarar gymnasieutbildningen inom tre år.  
Förvaltningen har fortsatt särskilt fokus på att andelen elever med gymnasieexamen ska öka och att 
fler elever ska klara sin gymanisexamen inom tre år. Förvaltningen har under året särskilt fokuserat på 
att följa upp av elevers frånvaro och att tidigt upptäcka elever som avvikit från sina studier. Särskilt 
fokus har lagts på det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som arbetat med olika insatser för elever 
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med svårigheter i skolan. Detta sammantaget kan ha gett effekten att andelen gymnasielever med 
examen inom tre år nu ökar. Förvaltningen kommer fortsatt följa utvecklingen av nyckeltalet och har 
även det som ett av nämndens utvecklingsmål för 2023.  
 

7.2.3 Behoven av placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska. 
Bedömningen är att målet har delvis uppfyllts vid årets slut. 
 
Sammanfattning av analys 
Förvaltningen har under året utökat det enhetsövergripande arbetet genom att utveckla och bättre 
nyttja befintliga öppenvårdsresurser, för att bland annat sänka placeringsdygnen för personer med 
samsjuklighet. Placeringsdygnen har under 2022 minskat i jämförelse med 2021. För att förebygga 
långa placeringstider för personer med samsjuklighet har olika hemmaplanslösningar kortat 
placeringstiderna. Insatser som har gett god effekt på att minska placeringsdygn är meningsfull 
sysselsättning och rehabiliteringsinsatser för personer med fysisk/psykisk funktionsnedsättning i form 
av IPS (Individual Placement and Support). För 2022 är bedömningen att målet om att minska 
placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska delvis uppfyllts, men förutsättningarna är 
goda för att målet kommer att uppfyllas under 2023. Förvaltningen kommer fortsatt följa utvecklingen 
av nyckeltalet och har även det som ett av nämndens utvecklingsmål för 2023.  
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7.3 Årets verksamhet 

7.3.1 Arbetet med att skapa en trygg miljö för personer som lever med våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck  

 
Inom ramen för den kommunövergripande inriktningen för trygg välfärd har förvaltningen 
prioriterat att upptäcka, förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. Det har bland 
annat handlat om att ge utbildningsinsatser av personal inom alla delar av kommunens 
verksamhet, men också att utöka personella resurser som arbetar med VINR. Genom de 
utbildningstillfällen som getts inom kommunens olika verksamheter har samverkan mellan 
kommunens förvaltningar och bolag stärkts, vilket har lett till att antalet uppmärksammade 
våldsutsatta har ökat med 140 procent. I samband med de riktade medlen kommer förvaltningen 
utöka arbetet inom området med särskilt fokus på utbildningsinsatser för samtliga medarbetare 
inom kommunkoncernen.  
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8 Ekonomi 

Driftredovisning 

 
 
 

 
 
Analys av årets utfall 
Större budgetavvikelser 
Nämnden för arbete och lärande visar per den 31 december 2022 ett utfall på 241,6 mnkr. Detta ger 
en negativ avvikelse på 3 mnkr vilket motsvarar ca 1,2 procent i differens mot budget. 
Prognossäkerheten under 2022 var låg. Den största delen rör intäkterna (+ 5,6 mnkr) samt 
felperiodiseringar mellan åren av hyreskostnader avseende 2021 (+1,2 mnkr). 
  
Den gemensamma och övergripande verksamheten visar en positiv avvikelse om 7,2 mnkr. I denna 
avvikelse finns regleringsposter för elevtal för Allbo lärcenter som genererar ett överskott på 4,3 mnkr. 
Intäkter om 1,8 mnkr från Skolverket samt lokalkostnader om 1,2 mnkr har felperiodiserats mellan 
2021 och 2022 års resultat. Hela förvaltningens förändring av semesterlöneskulden ligger i den 
övergripande verksamheten och genererade för året en positiv avvikelse om 1,4 mnkr.  
  
Avdelningen för barn och vuxen landar på en negativ avvikelse om 0,5 mnkr. Inom avdelningen finns 
både positiva och negativa avvikelser. Intäkterna överstiger budget med 3,8 mnkr och avser främst 
intäkter för flyktingar från Ukraina samt bidrag från Socialstyrelsen för God och nära vård. 
Placeringskostnaderna överstiger budget totalt med 3,3 mnkr för avdelningen, med en fördelning på 2 
mnkr för enheten Vuxna och 1,3 mnkr för enheten Barn. 
  
Den negativa avvikelsen för Ekonomiskt bistånd består till största del av försörjningsstödet som avviker 
med 4,4 mnkr.  
  
Arbetsmarknadsenheten visar en negativ avvikelse om 1,7 mnkr vilket till största del beror på att 
kostnaderna för arbetsmarknadsanställningarna har ökat. Detta kan härledas till att intäkterna för 

Tabell 3. Driftredovisning 2022

mnkr Budget 

2022

Utfal l  2022 Budget- 

avvikelse 

2022*

Utfal l   2021

Intäkter -50,82 -44,77 6,04 -53,6

Personalkostnader 129,04 111,40 -17,65 126,7

Övriga kostnader 160,42 175,00 14,59 178,8

Summa 238,6 241,6 3,0 251,9

Tabell 4. Driftredovisning per verksamhet

mnkr Budget 

2022

Utfal l  2022 Budget- 

avvikelse 

2022*

Utfal l   2021

Gemensam övergripande vht 125,6 118,4 -7,2 121,7

Avd barn och vuxen 62,6 62,1 -0,5 65,2

Avd ekonomisk bistånd 28,2 33,2 5,0 31,5

Arbetsmarknadsenheten 5,0 6,7 1,7 6,9

Allbo lärcenter, egen gymnasie & 

vuxenutbildning & SFI
17,2 21,1 4,0 26,6

Summa 238,6 241,6 3,0 251,9
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anställningarna från arbetsförmedlingen har förändrats under året där effekten blir en negativ 
avvikelse trots färre anställda och lägre personalkostnader. 
  
Allbo lärcenter landar på en negativ avvikelse om 4 mnkr. Både gymnasiet och vuxenutbildningen 
genererar underskott på grund av lågt antal elever i relation till budget. Gymnasieverksamheten visar 
en negativ avvikelse om 1,2 mnkr och vuxenutbildningen ett underskott om 1,5 mnkr. 
Utbildningsdelen för SFI genererade ett underskott om 1,1 mnkr, vilket också kan härledas till lägre 
antal elever.  
 
Utfall jämfört med föregående år 
Intäkterna för 2022 är totalt sett 8,9 mnkr lägre än utfallet för 2021. Den största bidragande faktorn är 
lägre antal arbetsmarknadsanställningar och därmed lägre intäkt för dessa från Arbetsförmedlingen.  
  
Även personalkostnaden är betydligt lägre i utfallet för 2022 än 2021, totalt sett 15,3 mnkr. 9,2 mnkr 
avser minskade personalkostnader avseende färre arbetsmarknadsanställningar och möter ovan 
minskad intäkt. I övrigt beror den minskade personalkostnaden på effektiviseringar för Allbo lärcenter 
samt kortare sjukskrivningar på flera håll i verksamheterna. 
  
De övriga kostnaderna avviker inte nämnvärt mellan åren. 
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 2023 
Nämnden för arbete och lärande har i budgeten för 2023 fått ett tillskott på 18,4 mnkr. Tillskottet har 
främst använts för att förstärka upp tidigare utsatta kostnadsposter. Återbesättning av vakanser 
kommer att behovsprövas för att om möjligt kunna minska personalkostnaderna under året. En 
omställning av verksamheter pågår för att effektivisera och kostnadsbespara. 
 
För 2023 har fler ekonomi- och volymuppföljningar lagts in i planeringen för att följa utfall samt för att 
kunna lägga mer träffsäkra prognoser. Med ovan åtgärder och tillskott planerar nämnden för en 
budget i balans 2023. 

Investeringsredovisning 

Investeringsvolymen mellan år 2021 och 2022 skiljer sig inte något nämnvärt. 2022 års investering avser inköp av 
möbler till ett flertal konferensrum i förvaltningens huvudbyggnad. 
 
Tabell 5. Investeringsredovisning 
per projekt för år 2022       

mnkr Budget 
2022 

Utfall 2022 Budget- 
avvikelse 
2022* 

Utfall 
2021 

 nettoinv. inkomster utgifter netto  nettoinv. 

0810 - Inventarier IFO 0,6 0,0 0,2 0,2 -0,4 0,2 

0813 - Utrustning vuxenutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Summa 0,6 0,0 0,2 0,2 -0,4 0,4 
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9 Medarbetare  

Tabell 7. Nyckeltal medarbetare     
2022 2021 2020 

Antal anställda    

Nettoårsarbetare (arbetad tid)  127,59 135,3 138,2 

Antal tillsvidareanställda*  148 155,0 162,0 

Personalomsättning  13,5 16,1% 12,4% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad  98,6 % 98,6% 98,5% 

       

Pension inom 10 år       

Antal 40  33,0 34,0 

Andel 27,0 %  21,3% 21,0% 
       

Sjukfrånvaro        

Antal sjukdagar per anställd 13,4  9,6 15,4 

Sjukfrånvaro i procent 4,01 %  2,9% 4,5% 

   varav män 1,86 %  2,4% 4,1% 

   varav kvinnor 4,93 %  3,1% 4,7% 

   varav längre än 59 dagar 46,6 %  33,3% 51,2% 

* per december månad    
 
Kommentarer till nyckeltalen 
Antal anställda 
Inom förvaltningen för arbete och lärande har både nettoårsarbetare (arbetad tid) och antalet 
tillsvidareanställda minskat mot tidigare år. Minskningen från 2020 till 2021 beror främst på 
omorganisation och den fortsatta minskningen under 2022 beror på omställning och mer fokus på 
resursoptimering inom förvaltningens verksamheter.  
 
Pension inom 10 år 
Inom förvaltningen för arbete och lärande har andelen för pension inom 10 år legat på en jämn nivå, 
men ökat något under 2022. För 2022 bryts trenden och andelen med pension inom 10 år ökar 
jämfört med tidigare år. Det som kan bli en större utmaning framöver med anledning av 
pensionsavgångarna är att planera för kompetensförsörjning och kompetensutveckling på lång sikt för 
att säkerställa att det finns medarbetare med rätt kompetens. 
 
Sjukfrånvaro 
Tabellen ovan visar att sjukfrånvaron vid förvaltningen för arbete och lärande har ökat under de tre 
senaste åren. Ökningen av sjukfrånvaron under 2022 går att se både i antal sjukdagar per anställd som 
ökat från 9,6 dagar under 2021 till 13,4 dagar under 2022, liksom i antal sjukfrånvaron i procent. 
Förändringen härleds till lättade Covidrestriktioner och att vi i större omfattning återgått till arbete på 
arbetsplatsen. Genom fler medarbetare på arbetsplatsen har sjukfrånvaron ökat.  
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10 Förväntad utveckling 

10.2  Behov av omställning 

Förvaltningen behöver fortsatt ha fokus på att ställa om verksamheten för att möta behoven och de 
utmaningar som påverkar utsatta individer. Dessutom skapar det allmänna samhällsläget fortsatt oro 
kring ökade kostnader, främst inom ekonomiskt bistånd, men också behov av fler placeringar och ökat 
behov av socialt stöd i komplexa ärenden.   
  
I utredningen om en ny socialtjänstlag understryks det förebyggande perspektivet inom socialtjänsten 
för en mer effektiv användning av socialtjänstens resurser. Initialt kan det dock bli svårt att ställa om 
verksamheten och att genomföra alla de förändringar som krävs med nytt arbetssätt. I en övergång 
kan det till och med bli ökade kostnader. Utöver en ny socialtjänstlag behöver förvaltningen också 
lägga fokus på att ställa om till att möta den genomgripande reform som tagits fram kring samhällets 
insatser för personer med samsjuklighetsproblematik. Utredningen föreslår att huvudmannaskapet för 
vård och stöd läggs på regionen. Uppsökande och andra förebyggande insatser, social trygghet med 
fokus på funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett självständigt liv, anhörigstöd, samt insatser 
till barn och unga ska fortsatt vara förtydligat uppdrag för socialtjänsten. Att myndighetsutövningen 
och utförar- och verkställigheten inom barn och vuxen ligger samlad inom samma avdelning har 
inneburit ökad samverkan i komplexa ärenden och att tidig upptäckt och förebyggande, tidiga insatser 
förstärkts. Barnens bästa i Alvesta fastställde i januari 2021 processer för att säkerställa tidiga 
samordnade insatser för barn och unga i Alvesta. Detta i linje med nya socialtjänstlagen och 
Kronobarnsmodellen.   
  
I det fortsatta arbetet med att förstärka det tidigt förebyggande arbetet, utreder nu förvaltningen 
möjligheten att införa ett gemensamt mottagande i samtliga socialtjänstens inkommande ärenden. 
Detta görs för att få till bättre samverkan och samordning i förvaltningens gemensamma ärenden.  
Förvaltningen intensifierar även det påbörjade arbetet med En väg in till förvaltningen genom att i så 
stor omfattning som möjligt låta Kontaktcenter vara första vägen in för personer som söker 
ekonomiskt bistånd.    
  

10.3  Volymförändringar och prisökningar 

Förvaltningen har identifierat ett antal områden där det finns utmaningar och osäkerhetsfaktorer för 
verksamheterna under 2023. Utmaningarna rör bland annat volymförändring och prisökningar.  
 
Behov av placeringar för barn och vuxna både i form av familjehem och HVB är en utmaning. Det har 
varit ett ökat tryck på behovet av placeringar under en längre period och förvaltningen ser ett fortsatt 
ökat behov av placeringar även framöver. Budget för 2023 är lagd efter 2022 års placeringsvolym. 
Sedan omorganisationen har även placeringar inom socialpsykiatrin ökat. Placeringar inom 
socialpsykiatrin kan bli livslånga och kommer succesivt ge ökade kostnader, vilket kommer att påverka 
utfallet på budgeten negativt. Det finns också ett ökat behov av skydd och placeringar inom våld i nära 
relationer. Ytterligare osäkerhet finns kring att oförutsedda kostnadsökningar kan komma att ha en 
negativ påverkan på budgeten.  
 
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd baseras på osäkerhetsfaktorer såsom stigande inflation, 
stundande lågkonjunktur och risk för ökad arbetslöshet. Riksnormen, som bestäms av regeringen inför 
varje nytt kalenderår som miniminivå för livsföring har höjts med 8,6 procent vilket är en mycket hög 
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höjning jämfört med tidigare år. Detta sammantaget kan komma att påverka kostnaderna för 
försörjningsstöd. 
 
Det finns alltid osäkerhetsfaktorer gällande estimering av antal studieplatser inom Komvux. Hög- och 
lågkonjunkturer samt invandring påverkar elevvolymer.  En kommande lågkonjunktur tenderar att få 
fler att välja att studera inom kommunal vuxenutbildning. Lägre mottagande av nyanlända kommer 
sannolikt ge en effekt av färre antal elever inom sfi och med behov av samhällsorientering.  För 2023 
bedöms antalet årsstudieplatser inom Komvux grundläggande och gymnasiala delar vara desamma 
som för 2022. Samma bedömning gäller för elevvolymen på sfi, att den motsvarar volymen för hösten 
2022.  Volymerna inom yrkesutbildningar styrs utifrån kompetensförsörjningsbehov, men också 
utifrån lärarresurser och tillgången till arbetsplatsförlagda utbildningsplatser (apl).   
 
Flera av förvaltningens verksamheter är beroende av statsbidrag, främst från Skolverket, 
Migrationsverket och Socialstyrelsen.  Det finns i dagsläget osäkerhet om framtida statsbidrag.  Därför 
har förvaltningen räknat med en avsevärd minskning av statsbidrag i budget jämfört med 2022, vilket 
medför en stor resursutmaning i de verksamheter som styrs av statsbidrag. Förvaltningen arbetar dock 
aktivt med att öka nyttjandet av befintliga statsbidrag samt aktivt söka nya möjliga statsbidrag. 
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11 Internkontroll 

 

    

 
   

 

   

          

          

          

          
Resultaten av 2022 års internkontroller är att samtliga av nämndens internkontroller är bedöms som 
tillräcklig (5) eller god (3). Åtgärder för att minska/eliminera riskerna inom samtliga kontrollområden 
kommer att följas upp vid 2023 års uppföljning. Samtliga internkontrollmoment har bedömts finnas 
med i nämndens internkontrollplan 2023.  Ett av de kommunövergripande kontrollområdena 
(tillgänglighet) är inte genomförd men har vid tidigare internkontroller visat på ett tillräckligt/gott 
resultat. I resterande fyra internkontrollmoment i den kommunövergripande planen bedöms 
resultatet som tillräckligt (1) eller god (3). Sammantaget bedöms resultatet som att den interna 
kontrollen är ”tillräcklig” (begreppet återfinns i Kommunallagen 6 kap 7§). 
 
Processen kring nämndens internkontroll med de fyra olika stegen som riskanalys, framtagandet av 
internkontrollplan, uppföljningen har fungerat bra. Genomförandet av ett antal internkontrollmoment 
har dock inte genomförts inom den avsatta kontrollperioden men har genomförts vid senare tillfälle 
under 2022.  
 
Samtliga av nämndens internkontrollmoment 2022 har vid uppföljning bedömts finnas kvar som 
internkontrollmoment till 2023.  
 

1. 
Riskanalys 

(S o K Analys) 

2. 
Plan 

3. 
Genomförande 

4. 
Uppföljning 



1.1 Genomförda kontroller enligt kommunövergripande internkontrollplan 
2022. 

1.1.1 Representation 
Kontrollmoment Representation 

Avgränsningar/urval Tagit stickprov av externa fakturor bokade på konto 7112 

Bedömt resultat Tillräcklig  

Kommentar och slutsats I något fall har det förekommit bristfällig anteckning och några fall har felaktig 
attestant beslutat då han/hon själv varit med 

Förslag till åtgärd Information om internkontrollens resultat vid ledningsgrupp och information till 
administratörer och övriga chefer. 

 

1.1.2 Direktupphandling  
Kontrollmoment Direktupphandlingar 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2021-08-01 till 2022-07-31 resp. 2018-2021 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats Inga enskilda inköp som överstiger 100tkr har identifierats. 
Inga köp för mer än 500 tkr per leverantör över en rullande fyraårsperiod har 
identifierats. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd  

 

1.1.3 Löner, analyslista 
Kontrollmoment Löner, analyslista 

Avgränsningar/urval Varje avdelningschef kontrollerar personalens löner månadsvis, checklista 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats Granskningen har visat att genomförd stickkontroll på förvaltningen har varit 
utan någon anmärkning. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd 

 

1.1.4 Verkställighet av KF-beslut 
Kontrollmoment Verkställighet av KF-beslut 

Avgränsningar/urval Genomförs vid två tillfället per år 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats Kommunfullmäktige följer upp vid två tillfällen per år om nämnderna verkställt 
kommunfullmäktiges beslut, april och oktober månad. Nämnden för arbete och 
lärande har vid den granskningens genomförande inte haft några ej verkställda 
beslut. Rutin för att verkställa kommunfullmäktiges beslut finns och följs vid 
förvaltningen för arbete och lärande. 

Förslag till åtgärd Fortsätta följa framtagen rutin 

 

1.1.5 Tillgänglighet 
Kontrollmoment Tillgänglighet 

Avgränsningar/urval Januari-oktober  

Bedömt resultat  

Kommentar och slutsats  

Förslag till åtgärd  

 

 



1.2 Genomförda kontroller enligt nämndens internkontrollplan 2022 

1.2.1 Säker reception (sekretess, och säkerhet) 
Kontrollmoment Kontroll att receptionen är säker och att det sker en ombyggnation av 

receptionen.  

Avgränsningar/urval Regelbunden kontakt med AllboHus. 

Bedömt resultat Tillräcklig  

Kommentar och slutsats Efter genomgång av framtagna ritningar för ombyggnation av reception ´har 
processen pausats i väntan på ombyggnationen av Kontaktcenter. Receptionen 
bedöms  

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2023 med ett tillägg om att  
”i anpassning av ombyggnationen av kontaktcenters ombyggnation” 

 

1.2.2 Uppföljning/kartläggning av gymnasieelever  
Kontrollmoment Granskning av genomförande av kartläggningar/uppföljningar av gymnasielever 

på externa skolor. Progression, rätt utbildning, närvaro.  

Avgränsningar/urval Kontroll genomförs varje månad 

Bedömt resultat Tillräcklig  

Kommentar och slutsats Granskningen visar att kontakt sker med samtliga gymnasieskolor där elever 
folkbokförda i Alvesta kommun läser, detta med anledning av att se till att 
månatliga frånvarorapporter inkommer till förvaltningen. Sedan 2021 finns det 
en avsedd administratör som arbetar med att se till att månatliga rapporterna 
inkommer och att elevlistorna i systemet IST-administration uppdateras enligt 
de inkomna underlagen 

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2023. 

 

1.2.3 Rutin för statsbidrag 
Kontrollmoment Granskning av att det finns en säker rutin för avstämning och återrapportering 

av statsbidrag 

Avgränsningar/urval Granskning görs vid två tillfällen februari och augusti 

Bedömt resultat Tillräcklig  

Kommentar och slutsats Granskningen visar att det finns en variation i den återkoppling som ges från 
skolorna. Återkoppling gällande främst avhopp och omstart på externa 
gymnasieprogram gör till KAA, KAA har i uppdrag att hålla sig informerad om 
hög ogiltigfrånvaro. Frågor kring progression och rätt utbildning ligger främst på 
respektive utbildningsanordnare, vid behov i samråd med KAA.     

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2023. 

 

1.2.4 Samverkansavtal med externa aktörer 
Kontrollmoment Granskning av att samverkansavtal finns samt kontrollera att samverkansavtal 

och rutiner med andra förvaltningar, myndigheter med mera följs.  

Avgränsningar/urval Kontroll genomförs under våren 2022, Januari – mars 

Bedömt resultat Tillräcklig 

Kommentar och slutsats Granskningen visar att det till viss del saknas avtal och rutiner.  

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2023. 

 

1.2.5 Kvalitet och resultat på placeringar 
Kontrollmoment Kontroll av att rutin för uppföljning av placeringar följs 

Avgränsningar/urval Kontroll genomförs, maj och oktober 



Bedömt resultat Tillräcklig 

Kommentar och slutsats Granskning visar att uppföljningar görs men uppföljningar är ett område som 
ytterligare förvaltningen bör fokusera på att förbättra.  

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2023. 

 

1.2.6 Barnkonsekvensanalyser 
Kontrollmoment Granskning av att barnkonsekvensanalyser finns med i olika beslut.  

Avgränsningar/urval Granskning genomförs oktober 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats Granskningen visar att barnkonsekvensanalyser alltid finns med i 
myndighetsbeslut gällande individärenden. Arbetet med 
barnkonsekvensanalyser bör förtydligas även inom andra beslut som inte direkt 
påverkar en individ. 

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2023. 

 

1.2.7 Rutin för hot och våld samt kommunikation 
Kontrollmoment Kontroll av att rutiner för hot och våld samt kommunikation är aktuella och följs 

inom samtliga verksamheter 

Avgränsningar/urval Vår/höst 

Bedömt resultat God  

Kommentar och slutsats Granskningen visar att rutin för hot och våld finns på förvaltningen men att 
behöver arbetas för att rutinen ska vara välkänd för förvaltningens medarbetare 
och förankrad i verksamheterna.  

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2023. 

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-06 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 Öppen 

§ 5 Dnr 2022-00192 600 

 

Förslag på riktlinjer för körkortsstöd  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
anta föreslagna riktlinjer för körkortsstöd. 

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade (NAL § 111) vid sammanträdet den 20 
december 2022 att elev som studerar nationellt program vid Alvesta Gymnasieskola 
från och med läsåret 2023/2024 ska kunna beviljas körkortsstöd om eleven 
uppfyller kriterierna. Nämnden beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på riktlinjer för körkortsstöd.  

Förvaltningen har tagit fram förslag på riktlinjer för körkortsstöd. Av riktlinjerna 
framgår bland annat vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att en elev ska 
kunna beviljas körkortsstöd, vad körkortsstödet omfattar och hur 
ansökningsförfarandet ska utformas.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 januari 2023.  

Riktlinjer för körkortsstöd, daterad den 30 januari 2023. 
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Riktlinjer för körkortsstöd  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta föreslagna riktlinjer för 
körkortsstöd.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande beslutade (NAL § 111) vid sammanträdet den 20 
december 2022 att elev som studerar nationellt program vid Alvesta Gymnasieskola 
från och med läsåret 2023/2024 ska kunna beviljas körkortsstöd om eleven 
uppfyller kriterierna. Nämnden beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på riktlinjer för körkortsstöd.  

Förvaltningen har tagit fram förslag på riktlinjer för körkortsstöd. Av riktlinjerna 
framgår bland annat vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att en elev ska 
kunna beviljas körkortsstöd, vad körkortsstödet omfattar och hur 
ansökningsförfarandet ska utformas.      

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för körkortsstöd, daterad den 30 januari 2023.  

 
 

Ulrika Boström  
Förvaltningschef  

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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Riktlinjer för körkortsstöd  

 

Bakgrund  

Att ha körkort är viktigt på dagens arbetsmarknad. Arbetsgivareorganisationer pekar 
återkommande på att körkort är en av de viktigaste sakerna vid urval vid anställning. 
Yrkesutgången för flera av de nationella programmen vid Alvesta gymnasieskola 
kräver körkort för anställning. Med detta som bakgrund har nämnden för arbete och 
lärande har beslutat (NAL § 111, 2022-12-20) att elever som studerar vid ett 
nationellt program vid Alvesta Gymnasieskola från och med läsåret 2023/2024 ska 
kunna beviljas körkortstöd.  

Körkorttssödets innehåll  

Körkortsstödet omfattar ett paket på tio körlektioner, fem lärarledda teorilektioner, 
Risk 1 för B-körkort samt tillgång till STR:s digitala utbildningsplattform 
”Elevcentralen”. 

Kriterier för körkortsstöd  

 Körkortsstöd kan endast beviljas till elever som studerar vid ett nationellt 
program vid Alvesta Gymnasieskola. Även elever som är folkbokförda i en annan 
kommun, men studerar vid ett nationellt program vid Alvesta Gymnasieskola kan 
beviljas körkortsstöd 

 Elever kan beviljas tidigast under höstterminen i årskurs tre.  

 För att en elev ska kunna beviljas körkortsstöd krävs att eleven är godkänd i 
minst 85 procent av alla dittills avslutade kurspoäng.  

 Om en elev inte uppnår godkänt i minst 85 procent av de avslutade kurspoängen 
ska en individuell bedömning göras om eleven förväntas nå 85 procent godkänt 
om även påbörjade, men ej avslutade, poäng räknas med. 

 Eleven måste under sin studietid vid Alvesta gymnasieskola ha haft tillräckligt hög 
närvaro för att erhålla studiebidrag från CSN.  

 En elev kan endast beviljas körkortsstöd en (1) gång.  

Ansökan  

Elever ansöker om körkortsstöd genom e-tjänst via Alvesta kommuns E-
tjänstportal. E-tjänsten kommer att vara öppen för ansökningar under perioden 1 
augusti till 31 augusti varje år. Efter att ansökningsperioden har stängt kommer 
ansökningarna att granskas av rektor i samråd med biträdande rektor.  
 



Alvesta kommun 
Datum 

2023-01-30 
Referens 

«Databas» «Grpnr» 
«Diarienr» 

Sida 

2(2) 

 

 Öppen 

Beslut 

Beslut om att elev ska beviljas körkortsstöd fattas av rektor i samråd med biträdande 
rektor. Beslut fattas per delegation utifrån de kriterier som framgår av dessa 
riktlinjer.  

Beslutet är överklagningsbart enligt förvaltningslagen. Besvärshänvisning ska bifogas 
beslutet. 

Körlektioner  

Körkortspaketet tillhandahålls av en av kommunen upphandlad trafikskola. Eleven 
genomför momenten som ingår i körkortsstödet hos den upphandlade trafikskolan 
vilken sedan fakturerar Alvesta kommun. Alvesta kommun ersätter inte eleven för 
eventuella utlägg. Eleven ansvarar självständigt för sina kontakter med körskolan. 
Körlektioner och teorilektioner ska ske utanför elevens undervisningstid.  
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 Öppen 

§ 4 Dnr 2023-00032 612 

 

Revidering av beslut gällande antagning till gymnasieskola  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
upphäva beslutet (UN § 39, 2017-05-02) avseende antagning och att antagning till 
gymnasieskola utgår från vad som framgår av Skollagen och Gymnasieförordningen.       

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade (KF § 160 och KF § 161) den 18 december 2018 att 
hela Allbo Lärcenter inklusive hela individuella programmet och gymnasieskolans 
nationella program skulle flyttas från utbildningsnämnden till nämnden för individ- 
och familjeomsorg (nuvarande nämnden för arbete och lärande). Den nya 
organisationen trädde i kraft den 1 januari 2019. 

I samband med att utbildningsnämnden beslutade (UN § 39, 2017-05-02) att 
antagningsutskottet skulle avskaffas, beslutade utbildningsnämnden även att 
”Avseende antagning till ungdomsskolan (gymnasiet) har Alvestas ungdomar rätt till 
fritt sök och skall betraktas som förstahandssökanden i hela riket med undantag av 
språkintroduktion och individuellt alternativ på introduktionsprogrammet”.  

Eftersom beslutet avser verksamhet som har övergått till nämnden för arbete och 
lärande gäller beslutet alltjämt och nämnden för arbete och lärande har behörighet 
att revidera beslutet.   

Förvaltningen för arbete och lärande föreslår att nämnden för arbete och lärande 
beslutar att upphäva beslutet och att antagning till gymnasieskola utgår från vad 
som framgår av Skollagen och Gymnasieförordningen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2023.  

Beslut UN § 19, daterad den 2 maj 2017. 
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Revidering av beslut gällande antagning till 
gymnasieskola  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att upphäva beslutet avseende antagning 
(UN § 39, 2017-05-02) och att antagning till gymnasieskola utgår från vad som 
framgår av Skollagen och Gymnasieförordningen.       

Sammanfattning 

 Kommunfullmäktige beslutade (KF § 160 och KF § 161) den 18 december 2018 att 
hela Allbo Lärcenter inklusive hela individuella programmet och gymnasieskolans 
nationella program flyttas från utbildningsnämnden till nämnden för individ, och 
familjeomsorg (nuvarande nämnden för arbete och lärande). Den nya 
organisationen trädde i kraft den 1 januari 2019. 

I samband med att utbildningsnämnden beslutade (UN § 39, 2017-05-02) att 
antagningsutskottet skulle avskaffas, beslutade utbildningsnämnden även att 
”Avseende antagning till ungdomsskolan (gymnasiet) har Alvestas ungdomar rätt till 
fritt sök och skall betraktas som förstahandssökanden i hela riket med undantag av 
språkintroduktion och individuellt alternativ på introduktionsprogrammet”.  

Eftersom beslutet avser verksamhet som har övergått till nämnden för arbete och 
lärandes gäller beslutet alltjämt och nämnden för arbete och lärande har 
behörighet att revidera beslutet.   

Förvaltningen för arbete och lärande föreslår att nämnden för arbete och lärande 
beslutar att upphäva beslutet och att antagning till gymnasieskola utgår från vad 
som framgår av Skollagen och Gymnasieförordningen.   

Beslutsunderlag 

UN § 19, daterad den 2 maj 2017.  

 
 

Ulrika Boström   
Förvaltningschef  

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till 

Antagningskansliet i Växjö kommun 

  



Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Sida

12(15)

UN  g 39 Dnr  NUT  201  7/87.002

Riktlinjer  till  antagningsutskottet

Beslutsunderlag

1 , Antagningsutskottets  arbetsområden  och uppgifter  samt
förslag  angående  ungdomsgymnasiet,  2017-03-07

2 . UN  AU  g 18/2017-03-14

3. UN  g 23/2017-03-28

4 , UN  AU  } 25/2017-04-18

Redogörelse

Nämndens  ledamöter  har  efterfrågat  ett förtydligande  av
antagningsutskottets  uppdrag.  Samtidigt  pågår  en revidering  av
utbildningsnämndens  delegationsordning,  Tillsammans  har  detta
resulterat  i ett antal  förslag  på förändringar  från  förvaltningens  sida.

Till  antagningsutskottet  delegeras  idag  huvudsakligen  frågor  som  rör
antagning  och  mottagning  till  utbildningar  inom  gymnasieskolan  och
vuxenutbildningen,  avstängning  från  utbildning  och  vissa  yttranden
till  annan  kommun/utbi1dningsanordnare

Utifrån  bl.a.  lagändringar  föreslås  att större  delen  av antagnings-
utskottets  uppgifter  delegeras  till  rektor  och  handläggare,  att
antagningsutskottet  avskaffas  samt  att dess ffi  resterande  uppgifter
delegeras  till  arbetsutskottet.

Avseende  antagning  till  ungdomsskolan  (gymnasiet)  föreslås  att  beslut
fattas  som inneMr  att Alvestas  ungdomar,  med  vissa  undantag,  har  rätt
till  fött  sök och skall  betraktas  som förstahandssökanden  i hela  riket.

Vidare  föreslås  att beslut  fattas  som  innebär  att de ungdomselever  som
efter  vägledningssamtalet  föreslås  folkhögskola  som  alternativ
gymnasieutbildning  erbjuds  ffi  resor,  shidieresor,  anmälningsavgift
samt  kost-  och  litteraturkostnader  täckta,  vilket  skulle  innebära
tydligare  och  mer  likvärdiga  förutsättningar  för  dessa elever.

Beslutsgång

Mats  Nilsson  (C)  föreslår  att nämnden  antar  förvaltningens  förslag  till
beslut  och  att antagtiingsutskottets  sista  satnmanträde  blir  den 15 maj
2017,  Rolf  Marklund  (S)  yrkar  bifall  och  föreslår  att en uppföljning
görs under  hösten  2017.



Utbildningsnämnden

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-05-02

Slda

13(15)

Beslut

1.  Antagningsutskottetsavskaffasfrånochmed2017-05-16.

2. En  utvärdering  av konsekvenserna  av antagningsutskottets

avskaffande  genomförs  hösten  2017,

3. Arbetsutskottet  fflr  delegation  på avsföngningar  från  gymnasiet,

gyvux,  gysär,  Sfi  samt  yrkesvux.

4. Antagningsutskottets  budget  flyttas  till  verksamheten.

5. Mottagning/antagning  till  samtliga  utbildningar  som genomförs

i egen  regi  inklusive  samverkande  utbildningsanordnare

delegeras  till  rektor  gy/vux  och bandföggs  av handläggare

(SYV).

6. Grundläggande  vtoc som genomförs  av annan

utbildningsanordnare  än ovan  delegeras  till  rektor  gy/vux  och

handläggs  av handläggare  (SYV).

7. Övrig  vuxenutbildning  som  anordnas  av annan

utbildningsanordnare  (ej Alvesta  kommun  med

satnverkanspartners)  delegeras  till  rektor.

8, Satntliga  ansökningar  inom  punkt  4-6 skall  föregås  av

vägledningssatntal.  Behörigheten  skall  varaklarlagd  och

samtliga  dokument  (ansökningshandlingar,  tidigare  betyg  och

ev. särskilda  skäl)  ha redovisats.  Under  punkt  6 skall

prioriteringar  enligt  skollagen  och  vuxenutbildnings-

förordningen  göras.

9. Ansökningar  där  avs'b"g önskas  (till  exempel  annan  starttid  än

vad  Alvesta  kommun  erbjuder,  studera  på annan  ort)  och

överklagande  av rektors  beslut,  delegeras  till  arbetsutskottet.

IO. Avseende  antagning  till  ungdomsskolan  (gymnasipt)  har r

Alvestas  ungdomar  rätt  till  fött  sök  och  skall  betraktas  som

förstahandssökanden  i helariket,  med  undantag  av

språkintroduktion  Ocl; individuellt  alternativ  på introduktions-

pro.grammet  (där  hänvisas  i samverkansavtalet  i Kronobergs  län

till  hemkommunen).

11. De  ungdomselever  som  efter  vägledningssamtalet  föreslås

folkhögskola  som  alternativ  gymnasieutbildning  erbjuds  fa

resor,  shidieresor,  anmälningsavgiff  samt  kost-  och

litteraturkostnader  täckta.

Beslutet  ska  skickas  till

Utbildningsförva1tningen jk
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 Öppen 

§ 6 Dnr 2023-00020 002 

 

Förslag på ny delegationsordning för nämnden för arbete och 
lärande  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
anta förslag på ny delegationsordning.   

Sammanfattning 

Delegationsordningen är en förteckning över de ärendetyper i vilka nämnden 
delegerat sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller tjänsteperson på 
förvaltningen. Bestämmelser om delegering av ärenden finns i 6 kap. 37-41 §§ och i 
7 kap. 5-8 §§ kommunallagen, KL, samt i de lagar som styr verksamheten.  

Förvaltningen för arbete och lärande har tagit fram förslag på ny 
delegationsordning för nämnden för arbete och lärande.  

De mest framträdande förändringarna i förslaget på ny delegationsordning är att 
strukturen för delegationsordningen har arbetats om för att vara mer lättillgänglig 
och att innehållet har uppdaterats och anpassats utifrån gällande lagstiftning och 
rutiner.  

Den 1 mars ska kommunfullmäktige behandla förslag på nya reglementen för 
nämnder och styrelser. I de nya reglementena föreslås att nämnden för arbete och 
lärande får ansvar över både beslutsfattande och handläggning gällande 
kommunens uppgifter enligt alkohollagen. Därav innehåller förslaget på ny 
delegationsordningen även förslag på delegerad beslutanderätt inom 
alkoholhandläggningen.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2023. 

Förslag på ny delegationsordning för nämnden för arbete och lärande, daterad den 
3 februari 2023. 

Nämnden för arbete och lärandes delegationsordning, daterad den 28 september 
2023. 
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Nämnden för arbete för arbete och lärandes 
delegationsordning  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta förslag på ny delegationsordning.   

Sammanfattning 

Delegationsordningen är en förteckning över de ärendetyper i vilka nämnden 
delegerat sin beslutanderätt till utskott, ordförande eller tjänsteperson på 
förvaltningen. Bestämmelser om delegering av ärenden finns i 6 kap. 37-41 §§ och i 
7 kap. 5-8 §§ kommunallagen, KL, samt i de lagar som styr verksamheten.  

Nämnden för arbete och lärande har tagit fram förslag på ny delegationsordning för 
nämnden för arbete och lärande.  

De mest framträdande förändringarna i förslaget på ny delegationsordning är att 
strukturen för delegationsordningen har arbetats om för att vara mer lättillgänglig 
och innehållet har uppdaterats och anpassats utifrån gällande lagstiftning och 
rutiner.  

Den 1 mars ska kommunfullmäktige behandla förslag på nya reglementen för 
nämnder och styrelser. I de nya reglementena föreslås att nämnden för arbete och 
lärande får ansvar över både beslutsfattande och handläggning gällande 
kommunens uppgifter enligt alkohollagen. Därav innehåller förslaget på ny 
delegationsordningen även förslag på delegerad beslutanderätt inom 
alkoholhandläggningen.  

Beslutsunderlag 

Förslag på ny delegationsordning för nämnden för arbete och lärande, daterad den 
3 februari 2023.  

 
 

Ulrika Boström 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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Delegationsordning, nämnden för arbete och lärande 
 
Allmän information om delegation  
Laglig grund 
Delegation innebär att nämnden, efter bemyndigande från kommunfullmäktige, beslutar att uppdra åt 
viss anställd eller förtroendevald att fatta beslut i vissa angivna ärenden. 

Bestämmelser om delegering av ärenden finns i Kommunallagen 6 kap 33-38 § samt de lagar som 
styr verksamheten. 

Delegering av beslut sker för att möjliggöra en enkel och snabb handläggning av ärenden. Delegat 
fattar beslut på nämndens uppdrag. I denna förteckning finns alla de ärendetyper som nämnden 
har delegerat. Om ärendetypen inte finns med, är ärendet inte delegerat. Det betyder att endast 
nämnden får fatta beslut. 

Beslut som inte får delegeras: 

Beslut som inte får delegeras anges i 6 kap. 38 § KL och är följande:  

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  

2. Framställningar eller yttrande till kommunfullmäktige, liksom yttrande med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige överklagats,  

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller an-
nars av större vikt,  

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och  

5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68).  

 

Det är förbjudet att delegera ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (6 kap. 38 § KL). 
Med principiell beskaffenhet menas att det saknas tidigare beslut i liknande ärenden och att beslutet blir 
prejudicerande för andra liknande ärenden i framtiden. Delegationen omfattar beslut och avgöranden av 
rutinkaraktär med stöd av normer, vägledning, riktlinjer, uttalad inriktning etc. från nämndens sida.  

Ärenden av stor principiell vikt och ärenden i vilka det saknas vägledning från nämnden skall inte beslutas 
av delegat utan föras till nämnden för beslut. Ett ärende kan visa sig vara av principiell beskaffenhet. Finner 
delegaten att ett ärende som ingår i delegationsuppdraget är av större vikt eller principiell natur bör ärendet 
hänskjutas till nämnden för avgörande med hänvisning till 6 kap. 38 § KL. 

Delegation respektive verkställighet  

 Gränsen mellan delegation och verkställighet kan inte dras med någon exakthet. Kännetecknande för ett 
delegationsbeslut är, bland annat, att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra 
vissa överväganden och bedömningar.  

Verkställighetsbeslut ses som beslut av rutinmässig karaktär som regelmässigt fattas av olika tjänstemän i 
kraft av deras tjänsteställning. Verkställighetsbeslut grundar sig på tillämpning av tidigare beslut samt på 
regler i lag och avtal. Detta innebär att där det finns lag, fullmäktige- eller styrelsebeslut eller tjänstemanna-
beslut på att något ska följa policy, riktlinjer med mera så är det verkställighetsbeslut och inte delegering i 
kommunallagens mening. Till exempel bör utgångspunkten när det gäller normala ekonomiska transakt-
ioner som avser drift vara sådana beslut att de utgör ren verkställighet.  

Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till nämnden. 
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Ansvar 
Delegationsbeslut fattas på nämndens vägnar. Det är nämndens ansvar att kontinuerligt följa upp 
hur delegerad beslutsrätt utövas. Nämnden kan återkalla delegerad beslutsrätt. 

Finner delegaten att ett ärende som ingår i delegationsuppdraget är av större vikt eller prin-
cipiell natur bör ärendet hänskjutas till nämnden för avgörande med hänvisning till Kommu-
nallagen 6 kap 34§. 

Området för delegaten är det ansvarsområde eller motsvarande, som delegaten har förordnats 
för. 

Delegaten har fullt ansvar för ärendet och för fattade beslut. Beslutsrätten kan inte överlåtas till 
någon annan befattningshavare. Däremot har delegaten möjlighet att avstå från sin rätt. Delege-
rad beslutsrätt gäller inom ramen för beviljade anslag och gällande författningar, samt de särskilda 
riktlinjer som är beslutade av nämnden. Innan delegat fattar beslut skall han förvissa sig om be-
slutets ekonomiska följder och att kostnaderna ryms inom angivna anslag. 

Återkallande 
Om nämnden är missnöjd med ett beslut som fattats på delegation kan den inte i efterhand ändra beslutet. 
Nämnden måste i så fall överväga att dra in eller begränsa delegationen, ställa villkor eller komplettera rikt-
linjer. 

Vidaredelegering 
Nämnden medger förvaltningschefen att, med stöd av kommunallagen 6 kap 37§, i sin tur uppdra 
åt annan anställd inom nämndens ansvarsområde att besluta i ärende, vilket med stöd av kommu-
nallagen 6 kap 33§ delegerats till förvaltningschefen att besluta i. Sådana ärenden skall anmälas 
till förvaltningschefen. 

Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt  
Nämndens ordförande får, enligt nämndens beslut, besluta på nämndens vägnar i ärenden, som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas (6 kap 39 § KL). Sådana beslut ska anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde. Ordförande ska, om så är möjligt, rådfråga nämndens presidium före be-
slut av större vikt. 

För att kunna fatta snabba beslut, när så erfordras, finns även särskilt angivna regler gällande en så kallad 
kompletterande beslutanderätt i lagen om vård av unga (LVU) samt i lagen om vård av missbrukare (LVM). 
Den kompletterande beslutanderätten kan utövas av ordföranden och annan ledamot eller annan tjänste-
man som av nämnden förordnats därtill. För att vara behörig att fatta beslut enligt kompletterande beslutan-
derätt måste ledamoten vara ordinarie ledamot i medborgarnämnden/sociala utskottet. Syftet med den 
kompletterande beslutanderätten är att det alltid ska finnas någon som kan fatta beslut när nämndens/ut-
skottets beslut inte kan avvaktas. Beslut som fattats med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmä-
las till nämnden. 

Kompletterande beslutanderätt kan tillämpas i följande typer av ärenden: 

 Beslut om omedelbart omhändertagande, § 6 LVU 

 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas, 11 § 1 st LVU 

 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden, 11 § 2 st LVU 

 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud, 27 § LVU 

 Beslut att begära biträde av polis för att genomföra läkarundersökning, 43 § 1 p LVU 

 Begäran av polismyndighet att genomföra beslut om beslut om vård eller omhändertagande, 43 § 2 p 
LVU 

 Beslut om omedelbart omhändertagande, 13 § LVM 

 

Besvär 
Delegationsbeslut kan överklagas enligt Kommunallagen (laglighetsprövning) eller genom förvalt-
ningsbesvär. 
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Hantering av delegationsbeslut och redovisning av delegations-
beslut 
Delegationsbeslut skall vara skriftliga. De ska förvaras på ett sådant sätt att de är lätt åtkomliga.  
stöd av 6 kap. 39 § KL vilka alltid ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
Delegationsbeslut i förteckningen nedan som inte behöver anmälas till nämnden framgår i kolumnen Ersät-
tare/anmärkning. Alla beslut som kan överklagas enligt 13 kap. KL ska anmälas till nämnden1. Vid osäkerhet 
om hur beslutet kan överklagas ska det alltid anmälas till nämnden.  

Nämnden får varje månad en lista på de delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden. Förteckning och 
delegationsbeslut inges senast en vecka före nämndsammanträde till nämndsekreteraren för delgivning till 
nämnden. 

Eftersom besvärstiden i vissa fall räknas från den dag då protokollet från sammanträdet där delegationsbe-
slutet redovisades tillkännagetts på kommunens anslagstavla, skall delegationsbeslut fattade fram till en 
vecka före nämndens sammanträde anmälas vid nästkommande sammanträde. 

  Delegationshierarki och ersättare  
Delegationsordningen är utformad hierarkiskt. Detta betyder att ordningen fungerar som i nivåer, där det som 
är angivet i kolumnen ”Delegat” alltid är den lägsta nivån som ett beslut kan tas på. Detta innebär också att 
de nivåer som är över den angivna lägsta nivån alltid kan träda in och fatta beslut på de sin nivå och de nivå-
erna under sig. Till exempel en enhetschef kan fatta beslut på saker som är satt på enhetschef nivå, samt 
beslut som socialsekreterare kan besluta om. 

Detta gör också att frågan om vem som kan ersätta är naturlig eftersom både en kollega på samma nivå, 
eller någon överordnad kan träda in och ersätta. 

 

Förkortningar lagrum 
 

BrB Brottsbalken 

BegravningsL Begravningslagen 

FB Föräldrabalken 

FL Förvaltningslagen 

KL Kommunallagen 

KörkortsF Körkortsförordningen 

KörkortsL Körkortslagen 

LOFB Lag om offentligt biträde 

LUL Lag om unga lagöverträdare 

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

NamnL Namnlagen 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen 

PassF Passförordningen 

SkL Skadeståndslagen 

SoF Socialtjänstförordningen 

SoL Socialtjänstlagen 

TF Tryckfrihetsförordningen 

ÄB Ärvdabalk 

ÄktB Äktenskapsbalken 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

SL Skollagen 

GL Gymnasielagen 

SFV Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 

DL Diskrimineringslagen  
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Delegationsförteckning 

 

OMF=Omformulerad  

NY!=Ny punkt i delegationsordningen 

RÖD= Tas bort  

Ej färgad= ej ändrad men kan vara flyttad utifrån ny struktur  
NR Beslut/ärende Lagrum Delegat  Ersättare/Kommentar 

 SOCIALTJÄNST 

 
1. Socialtjänstlagen, utredning och överflyttning av ärenden  

 Beslut att inleda utredning 
med eller utan samtycke 
 
 

11 kap 1 § SoL Socialsekrete-
rare/Handläggare 
äggaer  

 

NY! Beslut om att avvakta med 
underrättelse om inledd utred-
ning 

1 kap 2 § 4 st SoL Enhetschef  

NY! Beslut att tala enskilt med 
barn utan vårdnadshavarens 
samtycke  

11 kap 10 § 3 st 
SoL 

Enhetschef  

 Beslut att för-
länga utrednings-
tiden 

11 kap 1 § SoL Enhetschef  

OMF Beslut om att utredning 
inte inledas.  

11 kap 1 § SoL Enhetschef 
1:e Socialsekre-
terare 

Redaktionell ändring 

OMF Beslut om att utredning av-
slutas utan åtgärd/insats 

11 kap 1 § SoL Enhetschef Redaktionell ändring 

OMF Beslut om att utredning av-
slutas med åtgärd/insats 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare Redaktionell ändring 

NY! Beslut om att inledd utred-
ning ska läggas ned 

11 kap 1 § SoL Enhetschef   

NY!  Beslut om uppföljning av 
ett barns situation utan 
samtycke eller efter avslu-
tad utredning eller place-
ring  

11 kap 4a § och 4b 
§ SoL 

Enhetschef  

NY! Beslut om att avsluta upp-
följning enligt 11 kap 4a § 
och 4b § 

11 kap 4c § SoL Enhetschef  

 Beslut om framställan om 
överflytt av ärende till 
nämnd i annan kommun 

2 a kap 10 § SoL Avdelningschef Gäller ej faderskaps-
ärenden 

 
 

 

Beslut om övertagande av 
ärende från nämnd i annan 
kommun 

2 a kap 10 § SoL Avdelningschef Gäller ej faderskaps-
ärenden 

NY! Beslut om att ansöka hos 
IVO om överflyttning av 
ärende till annan kommun 

2 a 11 § SoL Avdelningschef  
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NR Beslut/ärende Lagrum Delegat  Ersättare/Kommentar 

NY! Beslut om att tillsätta in-
sats enligt SoL trots avvi-
sande från vårdnadsha-
vare  

6 kap 13a § FB IU  

 
2. Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd  

 
  

SOCIALTJÄNSTLAGEN 

  Alla ansökningar om 
biståndskall oavsett 
ändamål, prövas en-
ligt 4:1 SoL för att 
den enskilde skall ha 
möjlighet att få sin 
sak rättsligt prövad. I 
vissa fall när avslag 
ges enligt 4:1 kan så 
speciella omständig-
heter föreligga att 
socialnämnden med 
stöd av 4:2 beviljar 
bistånd. 

 

 
Beslut om försörjningsstöd 
enligt nämndens riktlinjer 

 

Med villkor om praktik eller 
kompetenshöjande åtgärd 

4 kap 1 § SoL 

 

4 kap 1 § SoL, 
4 kap 4 § SoL 

Socialsekrete-
rare/Handläggare  

 
 

Socialsekrete-
rare/Handläggare  

En individuell be-
dömning ska alltid 
göras i biståndsä-
renden 

 Med vägrande av eller 
nedsättning av 
försörjningsstöd 

4 kap 1 § SoL, 
4 kap 5 § SoL 

Socialsekrete-
rare/Handläggare  

 

 Beslut om ekonomiskt bistånd 
utöver nämndens riktlinjer: 

4 kap. 1 § SoL 
alternativt 
4 kap. 2 § SoL 

  

Högst 20% av basbeloppet  Socialsekrete-
rare/Handläggare  

 

Mellan 50% och 75% av 
basbeloppet 

 1:e socialsekrete-
rare/enhetschef 

 

Överstigande 75% av bas-
beloppet 

 IU  

 Beslut om bistånd i form av 
förvaltning av egna medel 
på framställan av klient 

 

 
Verkställande av utbetal-
ningar av förvaltade medel 

4 kap. 1 § SoL 

 

 

4 kap. 1 § SoL 
3 kap. 6 § SoL 

Socialsekrete-
rare/Handläggare 

 
 

Socialsekrete-
rare/Handläggare. 

 
 

 
Restriktiv hållning 
samt individuellt prö-
vat beslut 

 Beslut om dagersättning 
enligt LMA 

1 § 1-3p, 3a §, 8 
§, 9 §, 13 § LMA  

1 

7 § LMA 

Socialsekreterare  

 Beslut om nedsättning av 
dagersättning enligt LMA 

1 § 1-3p, 3a §, 8 
§, 9 §, 13 § LMA  

 

10 § LMA 

Socialsekreterare.  
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NR Beslut/ärende Lagrum Delegat  Ersättare/Kommentar 

 Bistånd till boende (bo-
stadsersättning) 

1 § 1-3p, 3a §, 8 
§, 9 §, 13 § LMA 

  

16 § LMA 

Socialsekreterare  

 Beslut om särskilt bidrag 
enligt LMA 

1 § 1-3p, 3a §, 8 
§, 9 §, 13 § LMA  

 

18 § 

Socialsekreterare 
Ex. vinterkläder, glasö-
gon, spädbarnsutrust-
ning mm.  

 Bistånd i form av andrahands-
kontrakt 

4 kap 1 § SoL 1:e Socialsekrete-
rare 

Restriktiv hållning 

 Bistånd i form av hyresgaranti 4 kap 1 § SoL 1: Socialsekreterare  

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

9 kap 1 § SoL, 
9 kap 2 § SoL 

Socialsekrete-
rare/Handläggare 

 

 Beslut om att återkräva eko-
nomiskt bistånd enligt 4 kap. 2 
§ SoL 

9 kap 2 § 2 st. 
SoL 

Socialsekrete-
rare/Handläggare  

Återkrav får endast 
ske om biståndet 
getts under villkor 
om återbetalning 

 Beslut om att avskriva åter-
krav av utgivet ekonomiskt bi-
stånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

4 kap. 1 § SoL Socialsekrete-
rare/Handläggare. 

Individuell pröv-
ning Restriktiv 
hållning 
 
 

 
3. Öppenvårdsinsatser  

 Beslut om bistånd i form av 
behandling, vård och stöd i   
öppenvård i egen regi 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare.  

 Beslut om bistånd i form av 
behandling, vård och stöd i   
öppenvård hos annan hu-
vudman 

4 kap 1 § SoL Enhetschef  

NY! Beslut om förlängning av bi-
stånd i form av beHandläg-
gare ing, vård och stöd i  öp-
penvård: 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

NY Beslut om förlängning av bi-
stånd i form av beHandläg-
gare ing, vård och stöd i  öp-
penvård hos annan huvud-
man 

4 kap 1 § SoL Enhetschef  

 Bistånd i form av matdistri-
bution 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Avser tillagad 
mat och dis-
tribution  
 
 
 
 

 
4. Bistånd i form av boende  

 Bistånd i form av boende 
upp till två veckor (ersätter 
två ovan) 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Avser ex. hotell, 
vandrarhem, stödlä-
genhet (form av bo-
ende är verkställig-
het) 
 
OBS! FLERA BE-
SLUT OM BOEN-
DEFORMER SOM 
SLÅS SAMMAN 
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NR Beslut/ärende Lagrum Delegat  Ersättare/Kommentar 

TILL EN PUNKT 

 Bistånd i form av boende 
överstigande två veckor 
(ersätter två ovan)  

4 kap 1 § SoL Enhetschef 
 

Avser ex. hotell, 
vandrarhem, stödlä-
genhet eller hyres-
garanti (form av bo-
ende är verkställig-
het 
 
OBS! FLERA BE-
SLUT OM BOEN-
DEFORMER SOM 
SLÅS SAMMAN 
TILL EN PUNKT 

 
5. Kontaktperson/-familj 
 
 

NY! Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/-familj  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

 Förordnande och entledi-
gande av kontaktperson/-familj 

3 kap 6b § SoL Socialsekreterare Restriktiv hållning 
gällande förord-
nande av anställd 
inom avdelning 
barn och 
familj 

NY! Beslut om förlängning av bi-
stånd i form av kontaktper-
son/-familj  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

 
6. Socialtjänstlagen – Placering i heldygnsvård (ex. HVB, familje-

hem, stödboende)   
OMF Beslut om placering i from av 

externt HVB eller stödboende 
 

4 kap 1 § SoL IU  

NY! Beslut om placering i from av 
externt HVB eller stödboende 
upp till tre månader när IU inte 
kan avvaktas 

4 kap 1 § SoL 

6 kap 39 § KL 

Ordförande  
 
Ers: 
1:a vice ordf 
2:a vice ordf 

Ordförande får fatta 
beslut upp till tre må-
nader. 
Efter tre månader ska 
nytt beslut fattas av 
IU. 

 Beslut om placering i form av fa-
miljehem  

4 kap 1 § SoL IU  

NY! Beslut om placering i from av fa-
miljehem upp till tre månader 
när IU inte kan avvaktas 

4 kap 1 § SoL 

6 kap 39 § KL 

Ordförande  
 
Ers: 
1:a vice ordf 
2:a vice ordf 

Ordförande får fatta 
beslut upp till tre må-
nader. 
Efter tre månader ska 
nytt beslut fattas av 
IU. 

OMF Medgivande att ett barn tas 
emot för stadigvarande vård och 
fostran i enskilt hem som inte 
tillhör någon av hens föräldrar 
eller annan vårdnadshavare 

6 kap 6 § SoL IU  

 Beslut om att godkänna enskilt 
hem som jourhem  

6 kap 6 § SoL IU  
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 Bistånd i from av placering i 
kommunens jourfamiljehem, 
upp till 4 månader 
 

 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 6 § SoL 

Enhetschef   

 Bistånd i from av placering i 
kommunens jourfamiljehem, 
överstigande 4 månader 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 6 § SoL 

IU  

 Övervägande om ansökan om 
överflyttning av vårdnaden enligt 
6 kap 8b § SoL 

6 kap 8b § SoL IU Väcka talan om över-
flyttning av vårdnad 
enligt 6 kap 8 § FB 
görs av nämnden. 

 Beslut om bistånd i form 
av skyddat boende upp 
till två veckor 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

 Beslut om bistånd i form 
av skyddat boende upp 
till tre månader 

4 kap 1 § SoL Enhetschef  

 Beslut om bistånd i form 
av skyddat boende över-
stigande tre månader 

4 kap 1 § SoL Avdelningschef  

OMF Beslut om bistånd i form av bo-
ende med särskild service (sär-
skilt boende) 

4 kap 1 § SoL IU  

OMF Beslut om bistånd i form av kort-
tidsplats 

4 kap 1 § SoL Enhetschef  

OMF Beslut om bistånd i form av 
skyddat boende upp till två 
veckor  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

OMF Beslut om bistånd i form av 
skyddat boende upp till tre må-
nader 

4 kap 1 § SoL Enhetschef  

OMF Beslut om bistånd i form av 
skyddat boende överstigande 
tre månader  

4 kap 1 § SoL Avdelningschef  

 

OMF Beslut om bistånd i form av 
stödboende i egen regi upp till 
tre månader 

 4 kap 1 § SoL Enhetschef Avser stödboende i 
egen regi 

OMF Beslut om bistånd i form av 
stödboende i egen regi översti-
gande tre månader 

 4 kap 1 § SoL Avdelningschef Avser stödboende i 
egen regi 

 Övervägande om vård av barn 
(0-18 år) i annat 
hem än det egna fortfa-
rande behövs  

6 kap 8 § SoL IU Får endast delegeras till 
särskild avdelning i 
nämnden 10 kap 4 § 
SoL dvs IU 
 
 
 
 
 
 

 
7. Ersättningar under pågående ärende samt ersättning till upp-

dragstagare  
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 Fastställande av arvode 
och omkostnadsersättning 
till familjehem enligt SKR:s 
rekommendationer 

 
 

 

Enhetschef 

Undantaget ska 
regleras genom 
avtal med familje-
hemmet.  
Se cirkulär från 
SKR. 

 Fastställande av arvode 
och omkostnadsersättning 
till familjehem översti-
gande SKR:s rekommen-
dationer 

 IU Undantaget ska 
regleras genom 
avtal med familje-
hemmet.  
Se cirkulär från 
SKR. 

 Ersättning till kontaktper-
son/-familj enligt riktlinjer 

 Socialsekreterare Uppdraget ska re-
gleras genom avtal 

EN 
PUNKT 

Särskilda kostnader inför 
och under heldygnsplace-
ring som inte t täcks av 
omkostnadsersättningen 

   
 
 
 

Högst 20% av basbelopp 
per beslut. 
 

 Socialsekreterare Gäller beslut i 
ärendet, en gång 
under en 12-må-
nadersperiod  

 

Mellan 20% och 50% av 
basbeloppet per beslut. 
 

 Enhetschef Gäller beslut i 
ärendet, en under 
en 12-månaders-
period  

 

Mer än 50% av basbelop-
pet upp till ett helt bas-
belopp, per beslut. 
 

 Avdelningschef Gäller beslut i 
ärendet, en under 
en 12-månaders-
period  

 

Mer än 50% av basbelopp, 
upp till ett helt basbelopp 
 

 IU När Avdelnings-
chef redan fattat 
beslut en gång un-
der en 12-måna-
dersperiod 

 

Mer än ett helt basbelopp 
per beslut 
 

 IU  

 Beslut om ersättning från 
den enskilde för uppehälle 
(egenavgift) vid placering i 
HVB, familjehem för vuxna, 
eller stödlägenhet 

8 kap 1 § SoL 
 

Socialsekreterare Endast avseende miss-
bruksvård  

NY! Beslut om avgift för sär-
skilt boende  

8 kap 2 § SoL Socialsekreterare  

 Beslut om ersättning 
från förälder/vårdnads-
havare kostnader för 
den unges 
omvårdnad 

8 kap 1 § 2 st 
SoL 

Enh chef Se cirkulär från SKR 

 Beslut om eftergift 
av ersättningsskyl-
dighet 

8 kap 1 § 1 st 
SoL 

Avdelningschef  

 Beslut om ersättning från 
den enskilde när denne har 

8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoF 

Socialsekreterare EJ OMFORMULERAD 
ELLER FLYTTAD, 
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betalningsförmåga eller har 
försörjningsstöd 

TAS BORT 

 Beslut om eftergift 
av ersättningsskyl-
dighet 

8 kap 1 § 1 st 
SoL 
 

Avdelningschef  

NY! Beslut om att med-
dela underhållsskyl-
dig att nämnden 
ska uppbära under-
hållsbidrag istället 
för vårdnadshava-
ren 

7 kap 1 § 2 st 
SoL 

Socialsekreterare  

NY! Underrättelse till FK 
om att barn med 
underhållsstöd pla-
ceras eller återflyt-
tar till att bo hos för-
älder 

2 § underhållsstöd-
slagen  

  

NY! Beslut om framstäl-
lan till FK om änd-
ring av betalnings-
mottagare för all-
mänt barnbidrag i 
samband med pla-
cering barn och 
ungdom i enskilt 
hem och HVB 

106 kap 6-7 §§ 
SFB 

Socialsekreterare  

2.8 Bistånd i form av koloni- eller 
familjehemsvistelse 

 Socialsekreterare EJ FLYTTAD EL-
LER OMFORMU-
LERAD, TAS 
BORT 

     

 Beslut om att bortse från 
föräldrarnas försörjnings-
skyldighet  

7 kap 1 § FB IU  

 Beslut om att ansöka hos 
CSN om ändring av 
betalningsmottagare 
av studiehjälp 

2 kap 33 § Studi-
estödsförord-
ningen 

Socialsekreterare  

 
8. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten för 
vård enligt LVU 

4 § LVU IU  

 Beslut om omedel-
bart omhänderta-
gande 

6 § LVU IU 
 

Vid brådskande 
beslut se avsnitt 
om komplette-
rande beslutande-
rätt 

NY! Beslut om omedel-
bart omhänderta-
gande (pga 2§ LVU) 
för barn upp till 18 år 
som vistas, men inte 
har hemvist i Sverige 

6a § LVU IU Vid brådskande 
beslut se avsnitt 
om komplette-
rande beslutande-
rätt 

 Beslut att hos för förvalt-
ningsrätten ansöka om för-
längning av utredningstiden 

8 § LVU Avdelningschef  

 Beslut om att omhänderta-
gande enligt LVU 6 
§ ska upphöra 

9 § LVU Ordförande, 
 
Ers: 
1:a vice ordf 
2:e vice ordf 
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 Beslut om hur vården ska 
ordnas och var den unge 
ska vistas under vårdtiden 

11 § 1st LVU 

11§ 3st LVU 

IU 

 

Vid brådskande be-
slut se avsnitt om 
kompletterande be-
slutanderätt 

 Beslut om att den unge 
får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden (LVU i 
hemmet) 

11 § 2st LVU 
11 § 3st LVU 

IU 
 

Vid brådskande beslut 
se avsnitt om komplet-
terande beslutanderätt 

 Beslut rörande den unges 
personliga förhållanden i 
den mån beslutet ej är att 
hänföra 
till LVU 11 § 1-2st 

11§ 4st LVU Enhetschef 
 

 

T.ex. kortare vistel-
ser utom familje-
hemmet eller hem-
met för vård 
och boende 

 Övervägande om vård 
med stöd av LVU 2 § 

13 § 1st LVU IU  

 Omprövning av vård med 
stöd av LVU 3 § 

13 § 2st LVU IU  

OMF Beslut om hur umgänge 
ska utövas när överens-
kommelse  kan nås med 
föräldern eller vårdnadsha-
varen 

14 § 1st LVU 

 
 
 

 
 

Socialsekreterare 

 
 

 

OMF Beslut om hur umgänge 
ska utövas när överens-
kommelse inte kan nås 
med vårdnadshavare (um-
gängesbegränsning) 

14 § 2st LVU Nämnden Vi brådskande beslut se 
nedan  

NY! Brådskande beslut om hur 
umgänge ska utövas när 
överenskommelse inte kan 
nås med vårdnadshavare 
(umgängesbegränsning)  

14 § 2 st LVU 
6 kap 39 § KL 

Ordförande,  
 
Ers 
1: a vice ordf 
 2:e vice ordf 

 

Brådskande beslut vad 
gäller umgängesbe-
gränsning fattas beslut 
av ordförande enligt 6 
kap 39 § KL 

 Beslut om att den unges 
vistelseort inte ska röjas 
för föräldern eller vård-
nadshavaren 

14 § 2st punkt 
2LVU 

 

 

Nämnden 

 

 

Vid brådskande 
ärenden se nedan 

OMF Brådskande beslut om att 
inte den unges vistelseort 
inte ska röjas för föräldern 
eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st 2p LVU 
6 kap 39 § KL 

Ordförande-  
 
Ers: 
1: a vice ordf 

2:e vice ordf 

Brådskande beslut vad 
gäller hemlighållande 
av vistelseort fattas be-
slut av ordförande enligt 
6 kap 39 § KL 

 Övervägande om beslut 
beträffande umgänge eller 
hemlighållande av vistelse-
ort 
enligt LVU 

14 § 3st LVU IU  

 Beslut om att vård med stöd 
av LVU ska upphöra 

21 § LVU IU  

OMF Beslut om förebyggande in-
satser enligt 22 § LVU 

22 § 1st 1-2p 
LVU 

IU Mellantvång 

NY! Beslut om upphörande av 
förebyggande insatser enligt 
22 § LVU 

22 § 3 st IU Mellantvång 
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 Beslut om att förebyggande 
insats enligt LVU ska upp-
höra 

23 § LVU IU  

NY! Återkallelse av ansökan om 
vård enligt LVU 

4 § LVU IU  

NY! Vid prövning av upphörande av 
LVU-vård: övervägande att besluta 
om flyttningsförbud enligt 24 § LVU  
 

13 b § LVU IU Sådant övervägande ska 
ske vid prövning av vård 
under förutsättning att bar-
net är under 18 år och pla-
cerad i familjehem.  
 

 Ansökan hos förvaltningsrät-
ten om flyttningsförbud 

24 § LVU IU  

 Överväganden 
om flyttningsför-
bud 

26 § 1st LVU IU  

 Beslut om att flyttningsför-
bud ska upphöra 

26 § 2st LVU IU  

 Beslut om tillfäl-
ligt flyttningsför-
bud 

27 § LVU IU 
 

 

Vid brådskande be-
slut se avsnitt om 
kompletterande be-
slutanderätt 

 Beslut om den unges um-
gänge med förälder eller vård-
nadshavare efter beslut om 
flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud 

31 § LVU IU  

 Beslut om tillfälligt utreseför-
bud med anledning av risk för 
att den unge förs utomlands i 
syfte att ingå äktenskap, ingå 
äktenskapsliknande förbin-
delse eller bli 
könsstympad 

31 d § LVU IU 
 

 

Vid brådskande be-
slut se avsnitt om 
kompletterande be-
slutanderätt 

 Beslut att ansöka hos förvalt-
ningsrätten om att fastställa 
tillfälligt utreseförbud med an-
ledning av risk för att den 
unge förs utomlands i syfte att 
ingå äktenskap, ingå äkten-
skapsliknande 
förbindelse eller 
bli könsstympad 

31 f § LVU IU  

 Beslut om att ansöka 
hos förvaltningsrätten 
om 
utreseförbud med anledning 
av risk för att den unge förs 
utomlands i syfte att ingå äkt-
enskap, ingå äktenskapslik-
nande förbindelse eller bli 
könsstympad 

31 b § LVU IU  

 Omprövning av utreseförbud 
med anledning av risk för att 
den unge förs utomlands i 
syfte att ingå äktenskap, ingå 
äktenskapsliknande förbin-
delse eller bli 
könsstympad 

31 c § LVU IU  

 Beslut om läkarundersök-
ning, utse läkare samt plats 
för läkarundersökning 

32 § 1st LVU Socialsekreterare  

 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
bereda läkare tillträde till den 
unges hem eller för att in-
ställa 
den unge till läkarundersökning 

43 § 1st LVU Ordfö-
rande  
 
Ers: 
1:a vi 
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 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
genomföra beslut om vård el-
ler 
omhändertagande enligt LVU 

43 § 2 st LVU Enh chef 
 
IU 
 

Vid brådskande beslut 
se avsnitt om kom-
pletterande beslutan-
derätt  

NY! Övervägande om det finns 
skäl att ansöka om överflytt-
ning av vårdnad 

13c § LVU IU  

NY! Beslut att vid upphörande av 
vård enligt 21 § LVU ska so-
cialnämnden följa upp situat-
ionen för den som är under 
18 år. 

21b § LVU Enhetschef Om den unge ska åter-
förenas med den/ dem 
som har vårdnaden om 
honom/henne när vår-
den upphör ska uppfölj-
ningen inledas först när 
återföreningen har 
skett.  
 

NY! Beslut att avsluta uppföljning 
enligt 21 b§ LVU 

21c § s st LVU Enhetschef  

NY! Beslut att vårdnadshavaren 
eller föräldern inför umgänge 
med barn som vårdas enligt 2 
§ LVU, ska uppmanas att 
lämna blod-, urin-, utand-
nings-, saliv-, svett- eller hår-
prov. 

32 a § LVU IU Om det finns anledning 
att kontrollera påverkan 
av alkohol eller andra 
berusningsmedel. Soci-
alnämnden ska i beslu-
tet särskilt ange vad för 
slags prov som avses 
och syftet med åtgär-
den. 

NY! Inför prövning av upphörande 
av vård enligt 2 § LVU: Beslut 
att uppmana en vårdnadsha-
vare att lämna sådana prov 
som anges i 32a§ LVU 

32 b § LVU IU Om det finns anledning 
att kontrollera påverkan 
av alkohol eller andra 
berusningsmedel. Soci-
alnämnden ska i beslu-
tet särskilt ange vad för 
slags prov som avses 
och syftet med åtgär-
den. 

 

AVSNITTET TAS BORT DÅ PUNKTERNA HAR FLYTTATS TILL 
STRUKTUR OVAN5.    

Omsorg om vuxna missbrukare – SoL 

 
5.1 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare Kolla med Thomas jmfr vär-

namo 

5.2 Beslut att ej inleda utred-
ning vid anmälan 

11 kap 1 § SoL Enh chef  

5.3 Bistånd i form av beHand-
läggare ing vård och stöd i 
öppenvård 

- i egen regi 
 

- hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  

Social-

sekrete-

rare Enh 

chef 

 

5.4 Bistånd i form av stödbo-
ende upp till tre månader 

 

Bistånd i form av stödbo-
ende överskridande tre må-
nader 

4 kap 1 § SoL Enh chef 

 

Avdelningschef 

 

5.5 Bistånd i form av boende 4 kap 1 § SoL Enh chef Akutbostad, stödbo-
stad, 2:a handskon-
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trakt eller motsva-
rande 

5.6 Bistånd i form av 

annat boende; vandrarhem 
eller motsvarande hotell upp 
till tre månader 

 

Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem el-
ler motsvarande hotell 
överstigande tre månader 

4 kap 1 § SoL Enh chef 

 
 

Avdelningschef 

 

5.7 Förordnande och entledi-
gande av kontaktperson/kon-
taktfamilj 

4 kap 1 § SoL Enh chef  

5.8 Ersättning till kontaktper-
son/kontaktfamilj 

 Soc. sekr Enligt SKR:s riktlinjer 

5.9  Bistånd i form av placering i 
familjehem eller hem för vård 
och boende, HVB. 

4 kap 1 § SoL, 
5 kap 9 § SoL, 
6 kap 1 § SoL 

IU 
 
 
 
Ordförande. 
Vice ordförande. 

Omfattas detta av 
nya formuleringen? 
Tre månader osv 
 
 
 
När IU inte kan av-
vaktas 

5.10 Fastställande av arvode 
och omkostnadsersättning 
till familjehem 

 

- Enligt SKR:s re-
kommendationer 

 
- Övrig fall 

  

Avdel-

nings-

chef IU 

Uppdraget ska regle-
ras genom avtal 

5.11 Särskilda kostnader i samband 
med vård- och stöd mot miss-
bruk i form av 

familjehemsvård som inte täcks 
av omkostnadsersättningen eller 
av placering i HVB- hem som inte 
täcks av normerna för försörj-
ningsstöd 
 

- Högst 20% av bas-
belopp per beslut. 

 

- Mellan 20% och 
50% av basbeloppet 
per beslut. 

 

- Mer än 50% 
av basbeloppet 
upp till ett helt 
basbelopp per 
beslut. 

 

- Mer än 50% 
av basbelopp 
upp till ett helt 
basbelopp per 
beslut 

 

- Mer än ett helt 
basbelopp per 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
Socialsekreterare 

 
 

Enh chef 

 
 

Avdelningschef 

 

 

IU 

 

 

 

 
IU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gäller beslut i ären-
det, en gång  under 
en 12- 
månadersperiod  
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beslut 

 

 

5.11 Särskilda kostnader i sam-
band med vård- och stöd mot 
missbruk i form av 
familjehemsvård som inte 
täcks av omkostnadsersätt-
ningen eller av placering i 
HVB- hem som inte täcks av 
normerna för försörjnings-
stöd. 

- Högst 20% av 
basbeloppet 
per beslut 

 

- Mellan 20% och 
50%av basbelop-
pet per beslut 

 

- Mer än 50% 
av basbeloppet 
per beslut och 
år 

  
 
 

 
Socialsekreterare 

 
 

Enh chef 

 
 

Avd. chef 

 
 
 
 
 
 
 

Gäller beslut en 
gång under en tolv-
månadersperiod 

5.12 Beslut om ersättning från 
den enskilde när denne har 
betalningsförmåga eller har 
försörjningsstöd 

8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoF 

Socialsekreterare  

5.13 Beslut om eftergift 
av ersättningsskyl-
dighet 

8 kap 1 § 1 st 
SoL 
9 kap 1-3 § 
SoL 

Avdelningschef  

5.14 Bistånd i form av menings-
full sysselsättning 

- I egen regi 
 

- Hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  

Social-

sekrete-

rare Enh 

chef 

Öppenvård? 

 

9. Omsorg om vuxna missbrukare – Lagen om vård av miss-
brukare i vissa fall (LVM) 

 Beslut att inleda utredning 7 § LVM Enh chef  

 Avsluta utredning utan vi-
dare åtgärd 

7 § LVM Enh chef  

 Beslut att ej inleda utred-
ning vid anmälan jml 6 § 
LVM  

6 § LVM 
7§ LVM 

Enh chef  

 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten om 
vård enligt LVM 

11 § LVM IU  

OMF Beslut om omedelbart 
omhändertagande för 
vård enligt LVM 

13 § LVM 
 

 

IU 
 

 

Vid brådskande beslut 
se avsnitt om kom-
pletterande beslutan-
derätt 

 Beslut om upphävande 
av beslut om omedelbart 
omhändertagande för 
vård enligt LVM 

18b § LVM Avdelningschef  
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 Beslut om att begära 
handräckning av polis för 
att föra missbrukare till lä-
karundersökning, eller, föra 
den som ska beredas vård 
eller som är omedelbart 
omhändertagen till ett 
LVM- hem eller sjukhus 

45 § 1 och 2st 
LVM 

Socialsekreterare  

 Beslut om läkarundersök-
ning samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare Beslut om läkarun-
dersökning ska fatt-
tas om sådant inte är 
uppenbart obehövlig 

 Beslut att under utredning 
begära uppgifter från 
andra myndigheter 

6-7 §§ LVM Socialsekreterare  

NY! Beslut om ansökan om inskrivning 
på hem för vård eller boende (SiS)  

 

 12 och 19 §§ LVM  
3 kap 10 § SoF  

Socialsekreterare  

 

AVSNITTET TAS BORT DÅ PUNKTERNA HAR FLYTTATS TILL 
STRUKTUR OVAN 

 

Omsorg om personer med psykiskt funktionshinder - SoL 
7.1 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

7.2 Beslut att ej inleda utred-
ning vid anmälan 

11 kap 1 § SoL Enh chef  

7.3 Bistånd i form av socialt stöd 
 

- I egen regi 
 

- Hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  

Social-

sekrete-

rare Enh 

chef 

 

7.4 Bistånd i form av boende 4 kap 1 § SoL Enh chef Akutbostad, 2:a 
handskontrakt 
eller motsva-
rande 

7.5 Bistånd i form av annat bo-
ende; vandrarhem eller mot-
svarande hotell upp till tre 
månader 

 

Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem el-
ler motsvarande 

4 kap 1 § SoL Enh chef 

 
 

 
Avd. chef 

 

7.6 Beslut om egenavgift 8 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

7.7 Beslut om avgiftsbefrielse 8 kap 1 § SoL Enh chef  

7.8 Bistånd i form av boende 
med särskild service eller 
HVB 

4 kap 1 § SoL 
5 kap 7 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

IU 
 
 

Ordförande. 
Vice ordförande 

 
 
 
När beslut av IU inte 
kan avvaktas  

7.9 Bistånd i form 
av familjehems-
vård 

4 kap 1 § SoL 
5 kap 7 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

IU 
 
Ordförande. 
Vice ordförande. 

 
 
När beslut av IU inte 
kan avvaktas 

7.10 Bistånd i form av korttidsplats 4 kap 1 § SoL Avdelningschef  

7.11 Bistånd i form 
av kontaktper-
son 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
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7.12 Förordnande/ entledigande 
av kontaktperson/kontaktfa-
milj samt beslut om ersätt-
ning för uppdraget 

 Enh chef Ersättnings-
nivå bestäms 
enligt vägled-
ningen och 
SKL:s 
rekommendationer. 

7.13 Bistånd till person från annan 
kommun med varaktigt behov 
av omfattande vård- och om-
sorgsinsatser som har rätt att 
ansöka om insatser enligt 5. 
kap SoL 

2a kap. 8 § SoL 
med stöd av 
4 kap. 1 § SoL 

Socialsekreterare  

7.14 Bistånd i form av menings-
full sysselsättning 

- I egen regi 
 

- Hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  

Social-

sekrete-

rare Enh 

chef 

 

7.15 Bistånd i form 
av matdistribut-
ion 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Tillagat mat 
och distribut-
ion 
 

 

AVSNITT TAS BORT DÅ NAL INTE LÄNGRE ANSVARAR FÖR 
LSS 

Omsorg om personer med psykiskt funktionshinder – Lag om 
stöd och servicetill vissa funktionshindrade (LSS) 

8.1 Beslut om personkretstill-
hörighet enligt LSS 

1 § LSS Socialsekreterare I riktlinjerna för 
avd. Vuxen fram-
går vilka delar av 
personkretsarna 
som avdelningen 
Vuxen ansvarar 
för. 

8.2 Beslut om personlig assistans 
 

Biträde av personlig assi-
stent eller ekonomiskt stöd 
till 
skäliga kostnader för så-
dan assistans 

9 § 2 p LSS Enh chef 

Enh chef 

 

8.3 Beslut om personlig assi-
stans för vistelse mer än en 
vecka per år eller för vistelse 
i annat land än Sverige, 
Norge, Danmark eller Fin-
land. 

9 § 2 p. LSS Avdelningschef  

8.4 Beslut om ledsagarservice 
i närmiljö (resor upp till en 
timmes bilfärd eller dylikt) 

9 § 3p. LSS Soc.selr  

8.5 Beslut om ledsagarservice, ej 
i närmiljö (dvs en timmes bil-
färd eller dylikt och resor utan-
för 
Sverige). Synnerliga skäl. 

9 § 3p. LSS Avdelningschef  

8.6 Beslut om biträde 
av kontaktperson 

9 § 4 p. LSS Socialsekreterare  

8.7 Förordnande/ entledigande 
av kontaktperson/kontaktfa-
milj samt beslut om ersätt-
ning för uppdraget 

 Enh chef Ersättnings-
nivå bestäms 
enligt vägled-
ningen och 
SKR:s 
rekommendationer 
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8.8 Beslut om korttidsvis-
telse utanför det egna 
hemmet 

9 § 6 p. LSS Enh chef  

8.9 Bostad med särskild service 
för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna 

9 § 9 p. LSS Avdelningschef  

8.10 Beslut om daglig verksam-
het för personer i yrkesverk-
sam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbil-
dar sig 

9 § 10 p. LSS Socialsekreterare  

8.11 Beslut om att ersättning 
ska betalas ut till annan för 
personlig assistans 

11 § LSS Avdelningschef  

8.12 Beslut om återbetalning 
av ekonomiskt stöd 

12 § LSS Avdelningschef  

8.13 Beslut om förhandsbe-
sked, bostad med särskild 
service 

16 § LSS Enh chef  

8.14 Beslut om förhandsbe-
sked, övriga insatser 

16 § LSS Enh chef  

 

VSNITTET TAS BORT DÅ PUNKTERNA HAR FLYTTATS TILL 
STRUKTUR OVAN 

9.   Hot och våld i nära relationer 
9.1 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

9.2 Beslut att ej inleda utred-
ning vid anmälan 

11 kap 1 § SoL Enh chef  

9.3 Bistånd i from av hjälp och 
stöd i öppenvård 

 

- I egen regi 
 

- Hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  

Social-

sekrete-

rare Enh 

chef 

Familjefrid Krono-
berg ingår i begrep-
pet egen regi. 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 Bistånd i form av boende 
 

- Upp till två veckor 
 

- upp till tre månader 
 

- Överstigande 
tre månader 

4 kap 1 § SoL  

Social-

sekrete-

rare Enh 

chef Avd. 

chef 

 

9.5 Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem, ho-
tell eller motsvarande 

 

- Upp till två veckor 
 

- upp till tre månader 
 

- Överstigande de 
tre månader 

4 kap 1 § SoL  
 

 
Socialsekreterare 

Enh chef 

Avdel-

nings-

chef 
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9.6 Bistånd i form av skydd-
dat boende 

 

- Upp till två veckor 
 

- Upp till tre månader 
 

- Överstigande 

tre månader 

4 kap 1 § SoL  
 

Socialsekreterare 

Enh chef 

Avdel-

nings-

chef 

 

9.7 Särskilda kostnader i sam-
band med skyddat boende, 
boende, annat boende eller 
hjälp och stöd som inte täcks 
av normerna för försörjnings-
stöd, eller som är av akut ka-
raktär 

 

- Högst 20% av bas-
belopp per beslut. 

 

- Mellan 20% och 
50% av basbeloppet 
per beslut. 

 

- Mer än 50% 
av basbeloppet 
upp till ett helt 
basbelopp per 
beslut. 

 

- Mer än 50% 
av basbelopp 
upp till ett helt 
basbelopp per 
beslut  

 

- Mer än ett helt 
basbelopp per 
beslut 

  
 
 
 
 
 

Socialsekreterare 

 
 

Enh chef 

 
 

Avdelningschef 

 

 

 

IU 

 

 

 

 
IU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gäller beslut i ären-
det, en gång  under 
en 12- 
månadersperiod  
 
 
 

 

9.8 Beslut om ersättning från 
den enskilde när denne har 
betalningsförmåga eller har 
försörjningsstöd 

8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoF 

Socialsekreterare  

9.9 Beslut om eftergift 
av ersättningsskyl-
dighet 

8 kap 1 §, 1 st 
SoL 
9 kap 1-3 § 
SoL 

Avdelningschef  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.  Social beredskap /chefsberedskap (Med chefsberedskap avses 

chefsberedskapen inom social beredskap) 
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 Beslut om bistånd till 
försörjning och livsföring 
i övrigt. 

4 kap § 1 SoL Personal som 
tjänstgör i den  
sociala be-
redskapen 
/chefsberedskap 
en 

När beslut av ordi-
narie tjänsteman inte 
kan avvaktas: nöd-
vändig försörjning i 
akuta situationer 

 Beslut att inleda utredning 7 § LVM -”- När beslut av ordi-
narie  tjänsteman 
inte kan avvaktas. 

NY! Beslut om upphävande av be-
slut om omedelbart omhänder-
tagande för vård enligt LVM 

18b § LVM -”- -”- 

 Beslut om bistånd i form av 
placering/omplacering i fa-
miljehemsvård eller HVB för 
personer upp till 20 år. 

 
 

4 kap 1 § SoL -”- TAS BORT, delegerat 
till ordförandeörande i 
beredskap 

 Beslut om tillfällig vistelse i 
jourhem för personer upp till 
20 år. 

- I avvaktan på be-
slut av ordinarie 
beslutsfattare 

4 kap 1 § SoL -”- -”- 

 Särskilda kostnader i sam-
band med inledande av vård 
och vistelse, under vårdtiden 
och vid dess slut 

- Upp till 50 procent 
av prisbasbelopp 

4 kap 1 § SoL -”- -”- 

 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd 
av LVU. 

43 § 2 stycket 
LVU 

 TAS BORT, FÅR EJ 
DELEGERAS – KOM-
PLETTERANDE BE-
SLUTANDERÄTT 
 
 

 Beslut om att den unges 
vistelseort inte ska röjas 
för föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 2 stycket 
LVU 

 TAS BORT, FÅR EJ 
DELEGERAS – KOM-
PLETTERANDE BE-
SLUTANDERÄTT 

 

NY! Beslut att till polisen an-
mäla misstanke om brott 
mot vissa underåriga  

12 kap. 10 § 
SoL 
(även OSL) 

-”- Praxis: Socialnämn-
den 
bör polisanmäla 
brott mot barn. 
 
 

NY! Beslut om att avvakta 
med underrättelse om in-
ledd utredning 

11 kap 2 § 4 st 
SoL 

-”-  

NY! Beslut om att tala enskilt 
med barn utan samtycke 
från vårdnadshavare 

11 kap 10 § 3 
st SoL 

-”-  

 För beslut som inte kan delegeras, men som måste fattas brådskande, se den kompletterande 
beslutanderätten. 

 
10. KOMLETTERANDE BESLUTANDERÄTTEN  

Ärendena nedan är sådana som endast får delegeras till en särskild avdelning (individut-
skottet). Den kompletterande beslutanderätten avser beslut där individutskottet inte hin-
ner sammankallas. Använd tjänstgöringsschemat för att hitta vem som har den politiska 
beredskapen.  
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NY! Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

6 § 1-2 st LVU Ordförande eller 
särskilt förordnad 
ledamot 

 

NY Beslut om omedelbart 
omhändertagande (pga 
2§ LVU) för barn upp till 
18 år som vistas, men 
inte har hemvist i Sve-
rige 

6a § 1-2st LVU Ordförande eller 
särskilt förordnad 
ledamot 

 

NY! Beslut om hur vården 
ska ordnas och var den 
unge ska vistas  

11 § 1,3 st LVU Ordförande eller 
särskilt förordnad 
ledamot 

 

NY! Beslut om att den unge 
får vistas i sitt eget hem 
under vårdtiden  

11 § 2,3 st LVU Ordförande eller 
särskilt förordnad 
ledamot 

 

NY! Beslut om tillfälligt flytt-
ningsförbud  

27 § LVU Ordförande eller 
särskilt förordnad 
ledamot 

 

NY! Beslut om omedelbart 
omhändertagande  

13 § LVU Ordförande eller 
särskilt förordnad 
ledamot 

 

NY! Beslut att begära biträde 
av Polismyndigheten för 
att genomföra beslut om 
vård eller omhänderta-
gande 

43 § 2 p LVU Ordförande eller 
särskilt förordnad 
ledamot 

 

NY! Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
bereda läkare tillträde till den 
unges hem eller för att in-
ställa 
den unge till läkarunder-
sökning 

43 § 1st LVU Ordförande eller 
särskilt förordnad 
ledamot 

Den som nämnden har 
förordnat att fatta beslut 
om vård eller omhän-
dertagande med stöd 
av LVU  (43 § 1 st 2 p 
LVU) 
 

NY! Beslut i övriga ärendety-
per där individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 

6 kap 36 § KL Ordförande,  
1: a vice ordf 
2:e vice ordf  

 

 
11.  Familjerättsärenden 

 Beslut att utse utredare i mål 
eller ärende om vård-
nad, boende eller um-
gänge 

6 kap 19 § FB Enhetschef  

 Lämna upplysningar till 
tingsrätt i vårdnads-, bo-
ende- och umgänges mål 

6 kap 19 § FB Socialsekreterare  

 Lämna upplysningar inför 
interimistiskt beslut i tings-
rätt 
beträffande vårdnad bo-
ende och umgänge 

6 kap 20 § FB Socialsekreterare  

 Beslut om att godkänna eller 
icke godkänna föräldrars av-
tal 
om vårdnad, boende 
och umgänge 

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

Socialsekreterare  

 Beslut om umgängesstöd 
på uppdrag av tingsrätten 

6 kap 15 c § 1st 
FB 

Socialsekreterare  

 Förordnande och entledi-
gande av kontaktperson vid 
umgänge 

3 kap 6b § SoL Socialsekreterare  



Datum 

2023-02-03 
Referens Sida 

Alvesta kommun NAL 2023  
 

  

NR Beslut/ärende Lagrum Delegat  Ersättare/Kommentar 

 Beslut om att in-
leda faderskapsut-
redning 

 

- då parterna varit 
sammanboendeun-
der helakonceptions-
tiden och är överty-
gade om att barnet 
är deras gemen-
samma (protokoll S) 

- i övriga fall 

2 kap 1 § FB  
 

Administratör 

 
 
 

 
Socialsekreterare 

 

 Beslut om att inleda föräldra-
skapsutredning 

2 kap 8a § FB 1 
kap 9 § FB 

Socialsekreterare  

 om moderns registrerade 
partner eller sambo har 
samtyckt till den assiste-
rade befruktningen och att 
de är övertygade om att 
barnet har kommit till genom 
den 
assisterade befruktningen 

   

 Godkännande av faderskaps- 
/föräldrabekräftelse 

- då parterna varit 
sammanboendeun-
der hela konceptions-
tiden och är överty-
gade om att barnet är 
deras 
gemen-
samma (pro-
tokoll S) 

1 kap 4 § FB  
 

Admin 

 
 

 
Socialsekreterare 

 

 Godkännande av föräldra-
skapsbekräftelse 

1 kap 9 § FB Socialsekreterare  

 Beslut om att inleda utred-
ning om det kan antas att en 
kvinna ska anses som bar-
nets förälder enligt 1 kap 9 § 
FB i stället för den man som 
är gift 
med barnets moder 

2 kap 9 § 1st FB Socialsekreterare  

 Beslut om att inleda utred-
ning om det kan antas att en 
annan man ska anses som 
barnets förälder enligt 1 kap 
9 § FB istället för den man 
som är gift 
med barnets moder. 

2 kap 9 § 1st FB Socialsekreterare  

 Beslut om att inleda utred-
ning om fastställande av fa-
derskap när dom eller bekräf-
telse finns och faderskapet 
kan 
ifrågasättas 

2 kap 1 § FB Avdelningschef  

 Beslut om att återuppta 
nedlagd faderskapsutred-
ning och föräldraskapsutred-
ning 

2 kap 1 § FB 2 
kap 8a § FB 

Avdelningschef  

 Beslut om faderskapsunder-
sökning med 
DNA- teknik (blod-
undersökning) 

2 kap 6 § FB Socialsekreterare  

 Beslut om bistånd till fader-
skapsundersökning med 
DNA-teknik avseende fader-
skap för myndigt barn 

4 kap 2 § SoL Avdelningschef  
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 Beslut att väcka och föra talan 
i mål om faderskap 

3 kap 5 § 2st 
FB, 3 kap 6 § 2st 
FB 

Socialsekreterare  

 Beslut att väcka och föra talan 
i mål om föräldraskap 

3 kap 14 § FB Socialsekreterare  

 Beslut om att bevilja ansök-
ningsavgift till tingsrätten i 
samband med ansökan om 
hävande och fastställande av 
faderskap 

3 kap 6b § SoL Socialsekreterare  

 Medgivande åt enskilt hem 
att ta emot utländskt barn i 
syfte att adoptera det 

6 kap 12 § SoL IU  

 Beslut att återkalla medgi-
vandet åt enskilt hem att ta 
emot utländskt barn i syfte 
att adoptera det 

6 kap 13 § SoL IU  

 Beslut att lämna samtycke 
till fortsattadoption 

6 kap 14 § SoL Socialsekreterare  

 Beslut att inte lämna sam-
tycke till fortsatt adoption 

6 kap 14 § SoL IU  
 
 
 

 SKOLA 

 
12. Gymnasieskolan 

 Beslut att helt eller delvis 
stänga av en elev som 
Studerar vid Alvesta Gymna-
sieskola upp till två veckor 
under ett kalenderhalvår 

SL 5 kap 17§ SL 
5 kap 19§ 
SL 5 kap 18§ 

Rektor  

 Beslut att helt eller delvis 
stänga av en elev som stu-
derar vid Alvesta Gymna-
sieskola under tid som 
överstiger två veckor un-
der ett kalenderhalvår 

SL 5 kap 17§ SL 
5 kap 19§ 
SL 5 kap 18§ 
 
 

IU 
 
 

För brådskande 
ärenden som inte 
kan avvakta till 
individutskottet 
sammanträder, 
se punkt 15.1  

 Beslut om behörighet och mot-
tagande till utbildningar som 
utformats för en grupp elever 
inom introduktionsprogrammet 
ex. programinriktat val eller yr-
kesintroduktion 

SL 17 kap 14,19 §§ Bitr. rektor 
 
Rektor  

 

 Beslut om behörighet 
och mottagande av elev 
till introduktionsprogram 
som inte har utformats 
för en grupp elever 

SL 17 kap 21 §  Bitr. rektor’ 
 
Rektor 

 

 Beslut om att elev i gymna-
sieskolan skall hålla sig med 
enstaka egna hjälpmedel 

SL 15 kap 17§ Rektor  

 Minskning av omfattning 
av studier på introdukt-
ionsprogram 

SL 17 kap 6§ Rektor  

 Beslut om att andra elever 
med särskilda skäl, än nyan-
lända ungdomar får gå språk-
introduktion 

 Rektor  

 Beslut om att vid synnerliga 
skäl ta emot elev till yrkesin-
troduktion eller individuellt al-
ternativ som är behörig till ett 
yrkesprogram 

17 kap. 11 § SL 

6 kap. 2 § GyF 

Bitr. rektor 
 
Rektor 
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 Hela utbildningen får skolför-
läggas om bedömningen är att 
detta uppenbart bäst gynnar 
eleven; undantaget vad 
gäller APL 

GF 6 kap 5 § Rektor  

 Beslut om att arbetsplatsför-
lagd utbildning ska bytas mot 
skolförlagd utbildning  

4 kap. 13 § GyF  

 

Bitr. Rektor 
 
Rektor  

 

 Beslut om avsättning av plat-
ser till fri kvot 

7 kap. 3 § GyF  

 

Bitr. rektor 
 
Rektor 

 

 Urval till platser på programin-
riktat val och yrkesintrodukt-
ion  

6 kap 1 § GyF 
Bitr. rektor  
 
Rektor 

 

 Beslut om behörighet och 
mottagande till nationella pro-
gram  

16 kap 36 § SL 
Antagnings- 
kansliet i Växjö 
kommun 

Genom samarbetssam-
tal för antagning 

 Beslut om att anta en sö-
kande vid en senare tidpunkt 
än vid början av utbildningen 

7 kap. 8 § GyF  

 

Bitr. rektor 
 
Rektor  

Efter reservantagning-
ens slut 

 Beslut om att en elev ska få 
byta studieväg under på-
gående läsår 

7 kap 9 § GyF 
Bitr. rektor 
 
Rektor  

 

 Beslut om mottagande i första 
och andra hand utanför sam-
verkansregionen 

16 kap. 43-44 §§, 47 
§ SL  

 

Rektor 
 

 
Yttrande över sökande till utbild-
ning i annan kommun (utanför 
samverkansregionen) 

16 kap. 48 § SL 
Antagnings- kans-
liet i Växjö kom-
mun 

Genom samarbetssam-
tal för antagning 

 Om utbildning (APL) har 
skolförlagts ska de åtgär-
der vidtas som behövs för 
att utbildningen så snart 
som möjligt ska förläggas 
till en 
arbetsplats 

SL 17 kap 6 § Rektor  

 Beslut om förlängd under-
visningstid  

9 kap 7 § GyF Rektor  

 Beslut om kostnader för 
förlängd undervisningstid 
vid gymnasieskolan (nation-
ellt program) 

 Förvaltningschef Efter ansökan 
 
Se beslut om för-
längd undervisning 
9 kap 7 § GyF (be-
slut av huvudman-
nen) 
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 Beslut om ersättning för kost-
nader (läromedel, måltider 
och resor till och från skolan) 
för elev som studerar vid 
folkhögskola 

 Rektor  

 Överenskommelse bidrag 
till fristående huvudman 
som mottagit elev till yrkes-
introduktion, individuellt al-
ternativ eller språkintro-
duktion (överenskommelse 
om 
bidragsbelopp) 

SL 17 kap 29 § Förvaltningschef Den fristående hu-
vudmannen är 
endast skyldig att 
ta emot eleven om 
överenskommelse 
om bidragsbelopp 
med hemkommu-
nen 
 
 

 Beslut om bidrag till hu-
vudman för elev på pro-
graminriktat val vid fri-
stående gymnasieskola 

SL 17 kap  
35-36 § 

Förvaltningschef  

 
Komma överens med annan 
kommun om interkommunal er-
sättning för programinriktat val 

SL 17 kap 23 § Förvaltningschef   

 
Särskilt samverkansavtal för 
elever vid nationell idrottsut-
bildning NIU 
 

 Förvaltningschef Anordnarkommunen 
ersätts för merkostna-
den för NIU enligt riks-
idrottsförbundets re-
kommendationer. 
 

 
Beslut om att inte lämna ut 
resekort till elev som inte 
uppfyller kriterierna för elev-
resa 

SFS 1991:110 SFS 
1991:1120  

Administratör 
med ansvar för 
elevresor 

Riktlinjer för elevresa 
oh inackorderingsstöd 

 
Beslut om självskjutsbidrag 
och bidrag för komplette-
ringsresa 

SFS 1991:110 SFS 
1991:1120 

Administratör 
med ansvar för 
elevresor 

När eleven inte kan åka 
med linjetrafiken 
 
 

 
Beslut om inackorderings-
stöd enligt kriterierna i 
nämnden för arbete och lä-
randes riktlinjer för elevresor 
och inackorderingsstöd  

SL 15 kap 32 §  och 
riktlinjer för elevre-
sor och inackorde-

ringsstöd  

Administratör 
med ansvar för 
inackorderingstöd 

 

 
Beslut om att på grund av 
särskilda skäl bevilja inack-
orderingsstöd till elev som 
inte uppfyller kriterierna för 
inackorderingsstöd   

SL 15 kap 32 §  och 
riktlinjer för elevre-
sor och inackorde-

ringsstöd 

Rektor  

 
13.  Kommunal vuxenutbildning (gymnasial och grundläggande) 

 Antagning av elev till 
gymnasial kommunal 
vuxenutbildning i egen 
regi 

SL 20 kap 13 § 19-
23§§ 

Rektor  

 Yttrande om mottagande 
av sökande till kommunal 
vuxenutbildning i egen 
regi, från annan kommun 

SL 20 kap 14 § 
22 
§ 

Rektor  
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 Yttrande om en ansökan till 
kommunal vuxenutbildning 
hos annan kommun/extern ut-
förare 

SL 20 kap 14 § 19-
23§ 

Rektor  

 Beslut om köp av kommunal 
vuxenutbildning samt pröv-
ning inom samverkansavtal 

SL 15 kap 28§ SL 
20 kap 13, 
14, 
22, 23 §§ 

Avdelningschef  

 Beslut om upphörande av ut-
bildningen för elev i kommu-
nal vuxenutbildning om ele-
ven saknar förutsättningar 
att tillgodogöra sig utbildningen 

SL 20 kap 9§ SL 
21 kap 9§ SL 22 
kap 16§ 

Rektor  

 På nytt bereda utbildning för 
en elev inom kommunal 
vuxenutbildning 

 Rektor  

 Beslut att helt eller delvis 
stänga av en elev i kommu-
nal 
vuxenutbildning 

SL 5 kap 17§ SL 
5 kap 19§ 

Rektor Fastställs av IU, i 
brådskande ären-
den 
ordförandeörande 

 I ett ärende om avstängning 
utreda allsidigt och klar-
lägga de omständigheter 
som är av 
betydelse för ärendets 

FV 7 kap 4§ Rektor  

 Mottagande av personer 
till utbildning i svenska för 
invandrare 

SL 22 kap 15§ SL 
28 kap 21§ 

Rektor  

 Yttrande till utbildningsan-
ordnare i annan kommun 
gällande sökande till 
svenska för invandrare 

Ej lagstadgat Avdelningschef  

 Information till eleven 
om möjligheten att få ett 
intyg istället för betyg 

SL 20 kap 34§ SL 
21 kap 23§ SL 22 
kap 28§ 

Studie- och yr-
kesvägledare  

 

 I samarbete med Arbetsför-
medlingen verka för att ele-
verna ges möjligheter att öva 
det svenska språket i arbets-
livet och att utbildning i 
svenska för invandrare kan 
kombineras med andra aktivi-
teter som 
-arbetslivsorientering 

-validering 
-praktik, eller 
-annan utbildning 

20kap 25§ Avdelningschef  

 Beslut i samverkan 
för regionalt yrkesvux 

 FÖRVALT-
NINGSCHEF 

 

 Ansökan av statsbidrag 

till gymnasial yrkesutbild-
ning 

 Avdelningschef  

 Beslut om mottagande av 
sökande till särskild utbild-
ning för vuxna, samt 

 

yttrande till utbildningsan-
ordnare i annan kommun 

SL 21 kap 7 § Rektor 

 
 

 
Avdelningschef 

 

 
14. Övriga beslut avseende skolverksamhet inom nämndens verk-

samhetsområde 
 Övergripande ärenden    
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 Motverka kränkande be-
Handläggare ing samt se till 
att det genomförs åtgärder 
för att förebygga och för-
hindra att barn och elever 
utsätts för kränkande be-
Handläggare ing Utreda och 
vidta åtgärder mot krän-
kande beHandläggare ing 
Årligen upprätta en plan 
med åtgärder som behövs 
för att förebygga och för-
hindra 
kränkande beHandläggare 
ing av barn och elever. 

6 kap 6-8 §§ SL 
7 kap 10 § SL 
8 2 kap 7 § DL 

Rektor  

19.2 Vidta nödvändiga åtgärder 
mot brister i verksamheten, 
som framkommit genom upp-
följning, klagomål eller på 
annat sätt 

SL 4 kap 7§ Rektor  

19.3 Beslut om ersättning för för-
störda/stulna kläder eller för-
störda glasögon avseende ele-
ver och personal (för 
personal man är ansvarig 
chef för) 

 Avdelningschef  

 Ekonomi    

19.4 Tilläggsbelopp för elever i 
gymnasieskolan som har 
ett omfattande behov av 
särskilt stöd 
omfattande behov av sär-
skilt stöd 

SL 10 kap 39§ SL 
14 kap 17§ 
SL 16 kap 54 § 

Förvaltningschef  

19.5 Tilläggsbelopp för elever 
i gymnasieskolan - som 
ska erbjudas 
modersmålsundervisning. 

SL 10 kap 39§ SL 
14 kap 17§ SL16 
kap 54 § 

Förvaltningschef  

 Personalärenden, särskilt 
för    skolverksamhet 

   

19.6 Huvudmannen ska se till att 
rektorerna går en sär-
skild befattningsutbild-
ning. 

SL 2 kap 12 § FÖRVALT-
NINGSCHEF 

 

19.7 Om personal ej har utbildning 
enl. 2 kap 13§ alt. behörighets-
bevis enl. 15§ eller 
annat särskilt skäl med hän-
syn till eleverna eller 

SL 2 kap 18§ Rektor  

19.8 Om en person som avses 
enl. 2 kap 18§ ska bedriva 
undervisning längre än sex 
månader, ska huvudmannen 
besluta om detta. 

SL 2 kap 19§ Avdelningschef  

19.9 Huvudmannen ska se till att 
personalen vid förskole- och 
skolenheterna ges möjlighet 
till 
kompetensutveckling 

SL 2 kap 34§ Rektor  

 Övergripande/Allmänt  

 
15. Förvaltningslagen (FL) 

 Ändring av beslut samt 
kompletteringsyttrande 
över ankommet överkla-
gande 

39 § FL Delegaten i 
ursprung-
ligt beslut 
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 Beslut om att begära ytt-
rande/remissfrån annan 
myndighet inom ramen 
för 
utredningsansvaret. 

26 § FL Delegaten i 
ursprung-
ligt beslut 

 

OMF Beslut att avvisa för sent 
ankommet överklagande 
av beslut 

45 § FL Enhetschef  

 Beslut om olämpligt ombud 14 § FL Avdelningschef  

 Beslut om föreläggande av 
ombud att inkomma med 
fullmakt som styrker den-
nes 
uppdrag 

15 § FL Avdelningschef  

 Avslå begäran om att besluta 
i ärende inom fyra veckor efter 
sex månaders handläggning 

12 § FL Avdelningschef Tillämpas ej vid 
handläggning av 
ärenden som kan 
överklagas genom 
laglighetsprövning 

 Beslut om att förelägga en-
skild om att avhjälpa en brist i 
en framställning 

20 § FL Enhetschef  

 Beslut om att ändra beslut 
som nämnden har meddelat 
som första instans 

37-38 §§ FL Närmast överord-
nad delegat till 
ursprungs de-
lega ten 

 

 Beslut om att rätta uppen-
bar felaktighet till följd av 
skrivfel, räknefel eller annat 
liknande 
förbiseende 

36 § FL Nämndsekretera 
re 

 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

NY! Beslut om anmälan till IVO hän-
delser som har medfört eller 
hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada inom hälso- och sjuk-
vården (Lex Maria).  

 

5-7 patientsäker-
hetslagen 

MAS Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska är an-
ställd av omsorgsnämn-
den 

 
16.  Överklaganden, yttranden, anmälningar mm. till domstol, 

åklagarmyndighet och andra myndigheter 
OMF Yttrande till allmän domstol när 

den som begått brottslig gär-
ning kan bli föremål för LVM-
vård  

31 kap 2 § 1 st BrB Socialsekreterare  

OMF Yttrande till åklagarmyndighet-
vid åtalsprövning  

46 § LVM Socialsekreterare  

11.3 Beslut att överklaga 
förvaltningsrättens el-
ler kammarrättens be-
slut 

 Den som har 
fattat grund-
beslutet 
om överklagan 

Ordförandeörande 
ska alltid informe-
ras om beslut om 
att överklaga har 
fattats. 
 
ERSÄTTAS AV AN-
NAN FORMULERING 

OMF Beslut att överklaga/ 
yrka om inhibition i 
ärenden eller mål vid 
allmän domstol, för-
valtningsdomstol, 
skolväsendets över-
klagandenämnd, till-
synsmyndighet eller 
annan myndighets 
beslut  

 Ordförande  Nämndens vice 
ordförande  
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 Yttrande till Inspektionen 
för vård och omsorg över 
klagomål kring handläggare 
äggning och bemötande/till-
synsärenden 

13 kap 5 1 SoL 
 

 

IU 
 

 

 

 Yttrande till annan 
förvaltning/myndig-
het i individärenden 
(socialtjänst) 

 Enh chef Avser socialtjänst 

NY! Yttrande till Skolinspektionen, 
Skolväsendets överklagande-
nämnd, allmänna förvaltnings-
domstolar, och andra myndig-
heter 
 

 Förvaltningschef  

NY! Yttrande till allmänna förvalt-
ningsdomstolar och andra myn-
digheter  

 Förvaltningschef  

 Beslut att utse ombud för 
nämnden i mål eller ären-
den vid allmän 
Förvaltningsdomstol (social-
tjänst) 

10 kap 2 § SoL  Förvaltnings-
chef 

 

11.12 Beslut om att föra talan i 
ärenden eller mål vid all-
män domstol eller förvalt-
ningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Avdelningschef Gällande individären-
den 
 
 
DUBBEL PUNKT  

 Yttrande över ansökan om 
- rättshjälpgenom of-

fentligt biträde, samt 
- yttrande över 

kostnadsberäk-
ning 

3 § LOFB 

7 § Förordn. om 
offentligt 
biträde 

Avdelningschef  

 Beslut angående anmälan 
av behov av offentligt biträde 

3 § LOFB Enh chef  

 Beslut att föra talan 
om ersättning hos för-
valtningsrätten 

8 kap 1 § SoL Socialsekreterare  

 Beslut om polisanmälan an-
gående brott mot den egna 
verksamheten (ekonomiskt 
bistånd, avgifter m.m.) 

12 kap. 10 § SoL 
och 
10 kap. 2 § OSL 
6 § Bidragsbrotts-la-
gen 

IU 
 

 

11.13 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och kammar-
rätt i SoL-, LVU- och LVM- 
ärenden 

10 kap. 1-2 
§§SoL, 

 

 

IU 

 

 

Nämndens ord-
förandeörande 
får fatta beslut 
om individut-
skottets sam-
manträde inte 
kan avvaktas  
 
ERSÄTTAS AV 
ANNAN FOR-
MULERING 

NY! Yttrande till allmän domstol i 
brottmål  

11 § LUL Socialsekreterare  

NY! Yttrande till Åklagarmyndig-
heten inkluderande åtgärds-
plan  

11 § LUL Socialsekreterare  

 Yttrande till åklagare med an-
ledning av eventuell utred-
ning beträffande den som 
är under 15 år 

31 § och 33 § 
LUL 

Socialsekreterare  

 Begäran hos åklagare 
om förande av bevistalan 

38 § LUL Avdelningschef  
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 Yttrande i körkortsärende  3 kap 8 §, 5 
kap 2 § Kör-
kortsför. 

Socialsekreterare  

 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ 
NamnL 

Socialsekreterare  

 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgi-
vande 

3 § 2 st. PassF Enh chef  

 Yttrande beträf-
fande äktenskaps-
dispens 

15 kap. 1 § 
ÄktB 

Enh chef DET ÄR SOCIALSTY-
RELSEN SOM SKA 
YTTRA SIG 

 Anmälan till överförmyn-
dare om behov av god 
man/ 
förmyndare/förval-
tare 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare  

 Yttrande i ärenden om för-
ordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har 
fyllt 16 år 

11 kap. 16 § 2 st. 
FB 

Socialsekreterare  

 Anmälan till Inspektionen för 
vård och omsorg om 
missförhållanden i kommu-
nens egen verksamhet 

14 kap. 7 § 
SoL 

IU  

 Beslut om polisanmälan an-
gående brott mot den egna 
verksamheten (ekonomiskt 
bistånd, avgifter m.m.) 

12 kap. 10 § 
SoL och 10 kap 
2 § OSL 

IU 
 

Ordförande./vice 
ordförande. 

 

Vid bråds-
kande ären-
den. 

DUBBEL 
PUNKT 

OMF Beslut att till polisen an-
mäla misstanke om 
brott mot vissa underå-
riga  

12 kap. 10 § 
SoL 
(även OSL) 

Enhetschef Praxis: Socialnämn-
den 
bör polisanmäla 
brott mot barn. 
 
 

 Beslut att överklaga/yr-
kande om inhibition i ären-
den eller mål vid allmän 
domstol eller förvaltnings-
domstol eller vid Socialsty-
relsens beslut. 
Även beslut att överklaga 
beslut hos annan myndig-
het 

 FÖRVALT-
NINGSCHEF 

Med undantag av 
ärenden som av-
ses i punkt 10:13 i 
delegationsord-
ningen 

 

Ordförandeörande 
ska informeras om 
beslut att 
överklaga har fattats. 

 Behörighet att rapportera ej 
verkställda gynnande be-
slut enligt 4 kap 1 § SoL och 
9 § LSS till inspektionen för 
vård och omsorg (IVO 

16 kap 6f § 
SOL , 
16 kap 6h § 
SoL och 28 f 
LSS, 28 h § 
LSS 

Kvalitetsansva-
rig 

 

NY! Yttrande i vapenärenden  Socialsekrete-
rare 

Uppgifter får endast 
lämnas ut om den en-
skilde har samtyckt till 
det (JO 1983/84 s. 188 
f.) 

NY! Uppgiftslämnande till smitt-
skyddsläkare  

6 kap 9 § 
Smittskydds-
lagen 

Avdelningschef I samråd med MAS 
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NY Beslut om anmälan utifrån 
anmälningsskyldigheten 
enligt smittskyddslagen 

6 kap 12 § 
Smittskydds-
lagen 

Avdelningschef I samråd med MAS 

OMF Beslut om att polisanmäla 
vissa brott mot underårig 
samt vissa grövre brott 

12 kap. 10 § SoL 
och 10 kap. 21-23 
§§ OSL och 10 kap. 
19 § OSL  

 

Enhetschef OBS! ta hänsyn till be-
stämmelserna i 10 kap 
OSL 
 
Avser misstanke om 
brott enligt BrB 3, 4 och 
6 kap. samt misstanke 
om fullbordat brott för 
vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fäng-
else i ett år. Försök till 
brott, om brottet som 
lägst kan ge fängelse i 
två år. Akuta situationer 
då det gäller vissa brott 
som riktar sig mot un-
deråriga (t ex miss-
handel, incest)  
 

NY! Beslut om polisanmälan angå-
ende överlåtelse av narkotika, 
dopningsmedel och icke ringa 
fall av olovlig försäljning eller an-
skaffning av alkoholdrycker till 
den som inte fyllt 18 år  

 

12 kap. 10 § SoL 
och 10 kap 21-23 §§ 
OSL och 10 kap. 19 
§ OSL 

Enhetschef OBS! ta hänsyn till be-
stämmelserna i  OSL 

NY! Beslut om polisanmälan vid 
misstanke om folkmord, brott 
mot mänskligheten och grovt 
krigsbrott. 
 

12 kap, 10 § SOL, 
10 kap, 23 § OSL 

10 kap 18b OSL  

 

IU Avser misstanke om 
brott enligt BrB, vilket 
inte är föreskrivet lindri-
gare straff än fängelse i 
ett år. 

 
17.  Sekretesslagen (OSL) 

12.1 Beslut om utlämnande av all-
män Handläggare ing till en-
skild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbe-
håll i samband med utläm-
nande till 
enskild 

6 kap 3 § OSL, 
10 kap 14 § 
OSL, 

 

26 kap OSL 

Nämndsekr. 

 

 

TAS BORT 

NY! Beslut om att inte lämna ut 
allmän handling eller uppgift 
ur sådan till enskild eller an-
nan myndighet samt uppstäl-
lande om förbehåll i sam-
band med utlämnande  

2 kap. 14 § TF, 
6 kap. 2, 3 och 7 
§§ OSL, 
9 kap. 4, 13-14 §§ 

OSL. 
 

Förvaltningschef Avser uppgifter som 
omfattas av offentlighet 
och sekretesslagen 

12.2 Beslut att lämna ut uppgifter 
ut personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte 

12 kap 6 § SoL Förvaltningschef   

NY! Beslut om att lämna uppgifter 
om en utlännings personliga 
förhållanden till polismyndig-
het, Migrationsverket eller re-
geringen i ärenden rörande 
uppehållstillstånd eller verk-
ställighet av beslut om anvis-
ning eller utvisning 

17 kap 1 § Utlän-
ningslagen  

Förvaltningschef   

 

AVSNITT TAS BORT HELT EFTERSOM KLAGOMÅL OCH SYNPUNKER INTE 
ÄR ATT BETRAKRA SOM ETT DELEGATIONSBESLUT UTAN OMFATTAS AV 
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DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET (SOCIALSTYRELSEN) 

14. Klagomål/synpunkter och förslag 
14.1 Klagomålshantering 

som övergripande 
berör verksamheten 

 IU  

14.2 Klagomålshantering direkt till 
förvaltningen rörande t.ex. 
den enskildes hyror, avgifter, 
löner och andra administrativa 
rutiner 

 Närmast an-
svarig chef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.  Lex Sarah och Lex Maria  

 Ansvar för utredning av rap-
porter om missförhållande el-
ler risk för missförhållande i 
verksamheten 

14 kap 6 § SoL Kvalitetsansvarig  

 Ansvar att rapportera om miss-
förhållande eller risk för miss-
förhållande i 
verksamheten till nämnden 
för arbete och lärande 

14 kap 5 § SoL Kvalitetsansvarig  

 Beslut om händelse är 
att betrakta som allvarligt 
missförhållande eller 
inte 

14 kap 7 § SoL Förvaltningschef
 

 

 Beslut om att anmäla till 
inspektionen för vård 
och omsorg vidallvarliga 
missförhållanden 

14 kap 7 § SoL Förvaltningschef 
 

 

 Beslut att avsluta utred-
ning enligt Lex Sarah 

14 kap 6 § SoL Förvaltningschef  

 Anmäla händelser till Inspekt-
ionen för vård och omsorg 
som medfört eller hade kunnat 
medföra en allvarlig 
vårdskada (Lex Maria) 

3 kap 5 § PSL 
SOFS 2005:28 

MAS (medicinskt 
ansvarig sjukskö-
terska) 

 

 
19. Alkohollagen HELA AVSNITTET NYTT 

 Beslut i ärenden rörande sta-
digvarande särskilt tillstånd 
för provsmakning (vid tillverk-
ningsstället) 

8 kap. 7 § AL  
 

Alkoholhandläg-
gare  

 

 Beslut i ärenden rörande till-
fälligt särskilt tillstånd för 
provsmakning (vid tillverk-
ningsstället) 

8 kap. 7 § AL Alkoholhandläg-
gare 
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 Beslut i ärenden rörande sta-
digvarande serveringstillstånd 
i samband med cateringverk-
samhet för slutna sällskap 
(cateringtillstånd) 

8 kap. 4 § AL Alkoholhandläg-
gare 

 

 Beslut bifall i ärenden rörande 
stadigvarande serveringstill-
stånd i lokal där tillstånd tidi-
gare funnits 

8 kap. 2 § AL Alkoholhandläg-
gare 

 

 Beslut om ändring av tidigare 
meddelat stadigvarande ser-
veringstillstånd avseende ser-
veringslokal, alkoholdryck och 
serveringstid mellan klockan 
11-01:30 

8 kap. 2 § AL Alkoholhandläg-
gare 

 

 Beslut om tillfällig ändring av 
serveringstillstånd avseende 
serveringslokal, alkoholdryck 
och serveringstid mellan 
klockan 11-01:30 

8 kap. 2§ AL Alkoholhandläg-
gare 

 

 Beslut bifall i ärenden rörande 
stadigvarande serveringstill-
stånd gemensam serverings-
yta 

8 kap. 14 § AL Alkoholhandläg-
gare 

 

 Beslut i ärenden rörande till-
fälligt serveringstillstånd ge-
mensam serveringsyta 

8 kap. 14 § AL Alkoholhandläg-
gare 

 

 Beslut om tillfälligt serverings-
tillstånd till allmänheten och 
slutna sällskap 

8 kap. 2 § AL Alkoholhandläg-
gare 

 

 Beslut om tillfälligt tillstånd för 
provsmakning (Mässtillstånd) 

8 kap 6 § p.2 AL Alkoholhandläg-
gare 

 

 Beslut om serveringstid utan-
för normaltid vid tillfälligt ser-
veringstillstånd till allmän-
heten och slutna sällskap 

8 kap. 2 § AL Alkoholhandläg-
gare 

 

 Beslut med anledning av an-
sökan från konkursbo om att 
få fortsätta rörelsen 
 

9 kap. 12 § AL Alkoholhandläg-
gare 

 

 Beslut om att meddela till-
ståndshavare erinran avse-
ende serveringstillstånd 

9 kap. 17 § AL Alkoholhandläg-
gare 

 

 Avslå ansökan när sökande 
ej klarat kunskapsprovet efter 
tredje försöket 

3 § Folkhälsomyn-
dighetens föreskrif-
ter om kunskapsprov 

Alkoholhandläg-
gare 

 

 Beslut i ärenden rörande 
registrering av detaljhandel 
med eller servering av folköl 

8 kap. 8 § AL 
5 kap. 5 § AL 

Alkoholhandläg-
gare 

 

 Beslut om att förstöra samt 
rätt att verkställa beslut att 
förstöra vara som köps ge-
nom kontrollköp 

9 kap. 15a § AL Alkoholhandläg-
gare 

 

 Beslut om att inleda tillsynsut-
redning 

9 kap. 2 § AL Alkoholhandläg-
gare 

 

 Beslut om att avskriva till-
synsutredning 

9 kap. 2 § AL Alkoholhandläg-
gare 

 

 Beslut i ärende om anmälan 
av cateringlokal 

8 kap. 4 § AL Alkoholhandläg-
gare 
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 Beslut om att avskriva ansö-
kan (vid återtagande av ansö-
kan) 

 Alkoholhandläg-
gare 

 

 Yttrande till lotteriinspekt-
ionen 

 Alkoholhandläg-
gare 

 

 Besluta i anmälningsärende 
om kryddning av snaps 

 Alkoholhandläg-
gare 

 

 
20.  Delegation i personalärenden 

 Beslut om anställning inklusive 
löne- och anställningsvillkor vid 
nyanställning av personal inom 
förvaltningen för arbete och lä-
rande: 
a) avdelningschefer samt öv-

rig personal direkt under-
ställd förvaltningschef 

b) enhetschefer samt övrig 
personal direkt underställd 
avdelningschef 

c) personal direkt underställd 
enhetschef 

 

  
 
 
 
 

a)Förvaltningschef 
 

b)Avdelningschef 
 

c)Avdelningschef 

 

 Visstidsanställa personal 
Tidsbegränsad anställning av per-

sonal under en sammanhängande 

tid av högst sex månader är verk-

ställighet 

 Närmast an-
svarig chef 

 

 Beslut om tjänsteledighet 
utan lön som ej följer av lag 
eller avtal 

a) Upp till sex månader  
 

b) Över sex månader 

  
 
 

a)Närmaste chef 
 

b)Förvaltningschef 
 

Ska samrådas med 
högre närmaste chef 
(gäller ej förvaltnings-
chef) 
 
Beslut om tjänstledig-
het med lagstöd (ex. 
föräldraledighet och 
ledighet för studier) 

 Beslut om lönetillägg – hante-
ras av HR-avdelningen, se 
kommunstyrelsens delegat-
ionsordning 

   

 Beslut om utbetalning av 

förskott på lön 

 Förvaltningschef Endast inarbetat lön 

 Beslut om tjänstledighet 

enligt lag och avtal om 

facklig förtroendeman – 

hanteras av HR-avdel-

ningen, se kommunsty-

relsens delegationsord-

ning 

   

 Beslut om att bibehålla lön eller 

del därav vid utbildning enligt 

gällande AB 

 Förvaltningschef  

 Beslut om uppsägning eller 

avsked av arbetstagare 

 Förvaltningschef I samråd med 
HR-chef 

 Beslut om avstängning eller di-

sciplinär åtgärd enligt AB 

  I samråd med 
HR- chef 

 Överenskommelse/avtal 

med enskild arbetstagare 

om avslutande av anställ-

ning 

 Förvaltningschef I samråd med HR-
chef 

 Beslut om förbud av 

bisyssla 

 Förvaltningschef I samråd med 
HR- avdel-
ningen 
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 Beslut om att skriftligt för-

dela arbetsmiljöuppgifter 

till förvaltningschef 

 Ordförande.   

 Arbetsmiljöuppgifter delege-

ras skriftligt och ska motta-

gas av delegaten. 

 Förvaltningschef  

 Beslut om polisanmälan 

gentemot anställd som miss-

tänks för brott i arbetet 

 Förvaltningschef  

 

 

 

 

 

 

 
21. Dataskyddsförordningen, GDPR 

 Beslut att utse Data-
skyddsombud för 
nämnden 

 Ordförande 
 
 

 

 Beslut att ingå personuppgifts-
biträdesavtal 
inklusive instruktioner 

 Förvaltningschef  

 Beslut att anmäla per-
sonuppgiftsincident till 
tillsynsmyndighet 

 Dataskyddsomb 
ud 

 

 Beslut i fråga om utläm-
nande av registerutdrag till 
enskild 

Art 15 Förvaltningschef  

 Beslut att ta ut en rimlig av-
gift för att täcka administra-
tiva kostnader för kopior el-
ler vid uppenbart ogrundade 
eller orimliga begäranden, 
särskilt på grund av deras re-
petitiva 
art. 

Art 12.5 och 
15.3 GDPR 

Förvaltningschef PUA måste visa 

att begäran är 

orimlig. 

 Beslut att ej tillmötesgå be-
gäran om registerutdrag om 
begäran är uppenbart 
ogrundad eller orimlig. 

Art 12.5 GDPR Förvaltningschef PUA måste visa 
att begäran är 
orimlig. 

 Beslut att ej tillmötesgå 
den registrerades begäran 
om rättelse, radering, be-
gränsning av behandling 
eller invändning mot be-
handling 

Art 16-18, 21 
GDPR 

Förvaltningschef  

 
22.  Övrigt 

 Brådskande ärenden som 
ej kan vänta till nämnden 
sammanträder 

6 kap 39 § KL Ordförande  Vice ordförande 

 Beslut att polisanmäla 
brott som hindrar nämn-
dens verksamhet eller 
vissa brott som riktar sig mot 
underårig 

12 kap 10 § 
SoL 

Ordförande 
 
 

Vice ordförande. 

 Föreningsbidrag, tilldelning 
om förvaltningens 
verksamhetsområde 

 Förvaltningschef 
 

 

 Attestreglemente/förteckning  Förvaltningschef Nämnden fattar årli-
gen särskilt beslut. 
Förvaltningschef 
ges rätt att uppda-
tera 
attestförteckningen 
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NR Beslut/ärende Lagrum Delegat  Ersättare/Kommentar 

vid förändringar un-
der året. 

 Dödsboanmälan till tingsrätt 20 kap 8a § ÄB Handläggare 
1:e Socialsekrete-
rare 

 

 Beslut att ordna gravsättning 5 kap 2 § Be-
gravningsl. 

Socialsekreterare  

 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada 
vid myndighetsutövning som 
förorsakats av personal 

3 kap 2 § KL Förvaltningschef  

 Beslut om delegationsrätt 
för socialsekreterare 

 Avdelningschef i Beslut tas efter 6 
månaders anställ-
ning 

 Beslut om att ansöka om 
statsbidrag som inte är de-
legerat till annan delegat 

 Förvaltningschef  

 Rätt att underteckna avtal 
och handlingar för nämn-
dens räkning inom nämn-
den för arbete och lärandes 
ansvarsområde 

 Förvaltningschef Avtal och hand-
lingar som inte hör 
till verkställighet 

 Beslut om att utse justerare 
vid förfall av den av nämnd 
eller utskott utsedda juste-
raren 

 Ordförande  

NY Beslut om att inte lämna 
yttrande på remisser som 
faller inom nämndens an-
svarsområde och som inte 
är av principiell beskaffen-
het 

 Förvaltningschef  
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Delegationsordning, nämnden för arbete och lärande 

Allmän information om delegation 

Laglig grund 
Delegation innebär att nämnden, efter bemyndigande från kommunfullmäktige, beslutar att 
uppdra åt viss anställd eller förtroendevald att fatta beslut i vissa angivna ärenden. 
Bestämmelser om delegering av ärenden finns i Kommunallagen 6: 33-38§ samt de lagar som 
styr verksamheten. 

 

Beslut som inte får delegeras: 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

 Framställningar eller yttrande till kommunfullmäktige, liksom yttrande med anledning 
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige överklagats. 

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 

Om delegation 
Delegering av beslut sker för att möjliggöra en enkel och snabb handläggning av ärenden. 
Delegat fattar beslut på nämndens uppdrag. I denna förteckning finns alla de ärendetyper som 
nämnden har delegerat. Finns inte ärendetypen med, så är ärendet inte delegerat. Det 
betyder då att endast nämnden får fatta beslut. 
Det är förbjudet att delegera ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
(6 kap. 38 § KL). Med principiell beskaffenhet menas att det saknas tidigare beslut i liknande 
ärenden och att beslutet blir prejudicerande för andra liknande ärenden i framtiden. 
Delegationen omfattar beslut och avgöranden av rutinkaraktär med stöd av normer, 
vägledning, riktlinjer, uttalad inriktning etc. från nämndens sida. Ärenden av stor principiell vikt 
och ärenden i vilka det saknas vägledning från nämnden, skall inte beslutas av delegat utan 
föras till nämnden för beslut. 
Ett ärende kan visa sig vara av principiell beskaffenhet. Delegaten ska då lyfta över ärendet till 
nämnden för avgörande. 
Gränsen mellan delegation och verkställighet kan inte dras med någon exakthet. 
Kännetecknande för ett delegationsbeslut är, bland annat, att det föreligger alternativa 
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. 
Verkställighet skall skiljas från delegation och ses som beslut av rutinmässig karaktär, som 
regelmässigt fattas av olika tjänstemän i kraft av deras tjänsteställning. Till exempel, bör 
utgångspunkten, när det gäller normala ekonomiska transaktioner som avser drift, vara 
sådana beslut att de utgör ren verkställighet. 

 

Ansvar 
Delegationsbeslut fattas på nämndens vägnar. Det är nämndens ansvar att kontinuerligt följa 
upp hur delegerad beslutsrätt utövas. Nämnden kan återkalla delegerad beslutsrätt. 
Finner delegaten att ett ärende som ingår i delegationsuppdraget är av större vikt eller 
principiell natur bör ärendet hänskjutas till nämnden för avgörande med hänvisning till 
Kommunallagen 6 kap 34§. 
Området för delegaten är det ansvarsområde eller motsvarande, som delegaten har 
förordnats för. 
Delegaten har fullt ansvar för ärendet och för fattade beslut. Beslutsrätten kan inte överlåtas 
till någon annan befattningshavare. Däremot har delegaten möjlighet att avstå från sin rätt. 
Delegerad beslutsrätt gäller inom ramen för beviljade anslag och gällande författningar, samt 
de särskilda riktlinjer som är beslutade av nämnden. Innan delegat fattar beslut skall han 
förvissa sig om beslutets ekonomiska följder och att kostnaderna ryms inom angivna anslag. 
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Återkallande 
Om nämnden är missnöjd med delegatens sätt att handskas med sina ärenden, kan den inte 
gå in och fatta ett annat beslut istället för delegatens. 
Nämnden måste i så fall överväga att dra in eller begränsa delegationen, ställa villkor eller 
komplettera riktlinjer. 

 

Vidaredelegering 
Nämnden medger förvaltningschefen att, med stöd av kommunallagen 6 kap 37§, i sin tur 
uppdra åt annan anställd inom nämndens ansvarsområde att besluta i ärende, vilket med stöd 
av kommunallagen 6 kap 33§ delegerats till förvaltningschefen att besluta i. Sådana ärenden 
skall anmälas till förvaltningschefen. 

 

Brådskande ärenden 
Nämndens ordförande får, enligt nämndens beslut, besluta på nämndens vägnar i ärenden, 
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas (Kommunallagen 6 kap 
36§). Ordförande ska, om så är möjligt, rådfråga nämndens presidium före beslut av större 
vikt. 

 

Besvär 
Delegationsbeslut kan överklagas enligt Kommunallagen (laglighetsprövning) eller genom 
förvaltningsbesvär. 

 

Hantering av delegationsbeslut 
Beslut skall vara skriftliga. 
Delegationsbeslut ska förvaras på ett sådant sätt att de är lätt åtkomliga, samt förvaras på ett 
säkert sätt. 
Beslut som fattas med stöd av delegationen skall anmälas till nämnden. Nämnden får varje 
månad en lista på samtliga fattade beslut. 
Förteckning och delegationsbeslut inges senast en vecka före nämndsammanträde till 
nämndsekreteraren för delgivning till nämnden. 
Eftersom besvärstiden i vissa fall räknas från den dag, då verkställd justering av det, över 
beslutet förda protokollet, tillkännagetts på kommunens anslagstavla, skall alla 
delegationsbeslut fattade fram till en vecka före nämndens sammanträde anmälas vid 
nästkommande sammanträde. 

 

Verkställighet 
Verkställighetsbeslut grundar sig på tillämpning av tidigare beslut samt på regler i lag och 
avtal. Detta innebär att där det finns lag, fullmäktige- eller styrelsebeslut eller 
tjänstemannabeslut på att något ska följa policy, riktlinjer mm så är detta verkställighetsbeslut 
och inte delegeringar i kommunallagens mening. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas. 

 
 

Kompletterande beslutanderätt 
Behovet av att kunna fatta beslut snabbt inom socialtjänsten är tillgodosett genom att 
ordförande erhållit en direkt i lag angiven kompletterande beslutanderätt. Därutöver har 
nämnden möjlighet att i vissa fall förordna annan ledamot eller tjänsteman att fatta beslut. Ett 
exempel på sådan kompletterande beslutanderätt är ordförandens möjlighet att besluta om 
omedelbart omhändertagande. Syftet med bestämmelserna om kompletterande 
beslutanderätt är att det alltid skall finnas någon beslutsbehörig att tillgå. Exakt hur många 
som nämnden kan förordna är inte uttalat i förarbetena till SoL, men det får anses klart att det 
endast skall röra sig om någon eller ett par ledamöter. Ordförandens beslutanderätt tillkommer 
vice ordförande när denne tjänstgör som ordförande, vilket minskar behovet av förordnanden. 
Förhållandena är likartade vid övrig kompletterande beslutanderätt. 
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En viktig skillnad mellan delegering enligt KL, dvs. uppdrag att besluta på nämndens vägnar, 
och förordnande med stöd av bestämmelserna i t.ex. LVU är att genom delegeringen har 
nämnden överlåtit arbetsuppgiften och ärendena skall i normalfallet beslutas av delegaten. 
Kompletterande beslutanderätt skall däremot endast användas när beslut av nämnden eller 
delegat, dvs. den som i vanliga fall beslutar, inte kan avvaktas. Även ett beslut fattat med stöd 
direkt i LVU eller enligt förordnande gäller som nämndens beslut. 
Det finns inga generella regler för hur beslut fattade med stöd av kompletterande 
beslutanderätt skall redovisas för nämnden. Beslut om omedelbart omhändertagande (6 § 
LVU, 13 § LVM) och beslut om tillfälligt flyttningsförbud (27 § LVU) skall enligt respektive 
lagrum anmälas för nämnden vid nästa sammanträde. Beträffande övriga beslut bestämmer 
nämnden själv om och hur nämnden skall informeras. Enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer bör nämnden besluta att samtliga beslut fattade med stöd av 
kompletterande beslutanderätt skall anmälas till nämnden. Detta kan lämpligen ske i samma 
ordning som gäller för delegeringsbeslut. Särskilt viktigt får det anses vara att nämnden följer 
hur de som beslutar med stöd av nämndens förordnande utövar sin beslutanderätt. 

 
 
 

 

Förkortningar delegater 
 

IU Indvidutskottet 

Ordf Ordförande 

Vice ordf 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande 

FC Förvaltningschef 

Avd chef Avdelningschef 

Enh chef Enhetschef 

Soc sekr socialsekreterare 

Nämndsekr Nämndsekreterare 

Enh.chef Enhetschef 

Handl. Handläggare 

admin Administratör 

SYO Studie- och yrkesvägledare 

Rektor Rektor 

 

Förkortningar lagrum 
 

BrB Brottsbalken 

BegravningsL Begravningslagen 

FB Föräldrabalken 

FL Förvaltningslagen 

KL Kommunallagen 

KörkortsF Körkortsförordningen 

KörkortsL Körkortslagen 

LOFB Lag om offentligt biträde 

LUL Lag om unga lagöverträdare 

LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

NamnL Namnlagen 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen 

PassF Passförordningen 

SkL Skadeståndslagen 

SoF Socialtjänstförordningen 

SoL Socialtjänstlagen 

TF Tryckfrihetsförordningen 

ÄB Ärvdabalk 

ÄktB Äktenskapsbalken 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

SL Skollagen 

GL Gymnasielagen 

SFV Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 
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Delegationsförteckning 
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Nr 

 

Ärende 

 

Lagrum 

 

Delegat/ 
ersättare 

 

Anmärkning 

 

1.   Försörjningsstöd 
  

SOCIALTJÄNSTLAGEN 
  Alla ansökningar om 

biståndskalloavsett 
ändamål, prövas enligt 
4:1 SoL för att den 
enskilde skall ha 
möjlighet att få sin sak 
rättsligt prövad. I vissa 
fall när avslag ges enligt 
4:1 kan så speciella 
omständigheter 
föreligga att 
socialnämnden med 
stöd av 4:2 beviljar 
bistånd. 

1.1 Beslut om att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Soc.sekr/handl.  

1.2 Beslut om att ej inleda 
utredning 

11 kap. 1 § 
SoL 

1:e soc sekr  

1.3 Beslut om försörjningsstöd 
enligt nämndens riktlinjer 

 

Med villkor om praktik eller 
kompetenshöjande åtgärd 

4 kap 1 § SoL 

 

4 kap 1 § SoL, 
4 kap 4 § SoL 

Soc.sekr/handl. 

 
 

Soc.sekr/handl. 

En individuell 
bedömning ska alltid 
göras i 
biståndsärenden 

  
Med vägrande av eller 
nedsättning av 
försörjningsstöd 

4 kap 1 § SoL, 
4 kap 5 § SoL 

 

 
Soc.sekr/handl. 

 

1.4 Beslut om ekonomiskt bistånd 
utöver nämndens riktlinjer 

4 kap. 1 § SoL 
alternativt 
4 kap. 2 § SoL 

  

 Högst 20% av basbeloppet 
Mellan 20 % och 50% av 
basbeloppet 
Mellan 50% och 75% av 
basbeloppet 
Överstigande 75% av 
basbeloppet 

 Soc.sekr/handl. 
1:e soc.sekr 
Avd.chef 
IU 

1.5 Beslut om bistånd i form av 
förvaltning av egnamedel på 
framställanavklient 

 

Verkställningavutbetalningar 
av förvaltademedel 

kap. 1 § SoL 

 
 

4 kap. 1 § SoL 
3 kap. 6 § SoL 

Soc.sekr/handl. 

 
 

Soc.sekr/handl. 

 
 

 
Restriktiv hållning samt 
individuellt prövat 
beslut 

1.6 Beslut om dagersättning 
enligt LMA 

1 § 1-3p, 3a §, 8 
§, 9 §, 13 § LMA  
 
17 § LMA 

Soc.sekr  

1.7 Beslut om nedsättning av 
dagersättning enligt LMA 

1 § 1-3p, 3a §, 8 
§, 9 §, 13 § LMA  
 
10 § LMA 

Soc.sekr.  

1.8 Bistånd till boende 
(bostadsersättning) 

1 § 1-3p, 3a §, 8 
§, 9 §, 13 § LMA 
  
16 § LMA 

Soc. sker  

1.9 Beslut om särskilt bidrag 
enligt LMA 

1 § 1-3p, 3a §, 8 
§, 9 §, 13 § LMA  
 
18 § 

Soc.sekr Ex. vinterkläder, glasögon, 
spädbarnsutrustning mm.  

1.10 Bistånd i form av 
andrahandskontrakt 

4 kap 1 § SoL 1:e soc.sekr Restriktiv hållning 

1.11 Bistånd i form av hyresgaranti 4 kap 1 § SoL 1: soc.sekr  

1.12 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap 1 § SoL 

9 kap 1 § SoL, 
9 kap 2 § SoL 

Soc.sekr/handl.  
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1.13 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap. 2 § SoL 

9 kap 2 § 2 st. 
SoL 

Soc.sekr/handl. Återkrav får endast ske  
om biståndet getts 
under villkor om 
återbetalning 

1.114 Beslut om att avskriva 
återkrav av utgivet ekonomiskt 
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

4 kap. 1 § SoL Soc.sekr/handl. Individuell prövning 
Restriktiv hållning 

 

2.   Barn och familj 
2.1 Beslut att inleda utredning med 

eller utan samtycke 
11 kap 1 § SoL Soc.sekr  

2.2 Beslut att förlänga 
utredningstiden 

11 kap 1 § SoL Enh chef  

2.3 Utredning rörande barn/ung 
ska inte inledas 

11 kap 1 § SoL Enh chef  

2.4 Utredning rörande barn/ung 
avslutas utan åtgärd/insats 

11 kap 1 § SoL Enh chef  

2.5 Utredning rörande barn/ung 
avslutas med åtgärd/insats 

11 kap 1 § SoL Soc.sekr  

2.6 Bistånd i form av behandling i 
öppenvård: 

 

- Behandling i egen 
regi 

- Annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  

Soc.sker 

Enh chef 

Integrerad missbruks- 
och 
beroendemottagning 
ingår i begreppet egen 
regi 

2.7 Förordnande och entledigande 
av kontaktperson/ kontaktfamilj 

3 kap 6b § SoL Soc.sekr Restriktiv hållning 
gällande förordnande 
av anställd inom 
avdelning barn och 
familj 

2.8 Bistånd i form av koloni- eller 
familjehemsvistelse 

 Soc.sekr  

2.9 Ersättning till 
kontaktperson/kontakfamilj/feri 
ehem enligt riktlinjer 

 Soc.sekr Enligt riktlinjer 
 

Uppdraget ska regleras 
genom avtal 

2.10 Bistånd i form av placering i 
familjehem eller hem för vård 
och boende, HVB. 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

IU 
 
 
 

Ordf  
Vice ordf 

 

 

 

 

När IU inte kan avvaktas 

2.11 Medgivande för boende i 
enskilt hem 
(familjehemsutredning) 

6 kap 1 § SoL IU  

2.12 Bistånd i from av placering i 
kommunens eget boende för 
ensamkommande asylsökande 
barn och ungdomar 

4 kap 1 § SoL 

6 kap 1 § SoL 

Soc.sekr  

2.13 Bistånd i from av placering i 
kommunens jourfamiljehem, 
upp till 4 månader 

 

Bistånd i from av placering i 
kommunens jourfamiljehem, 
överstigande 4 månader 

4 kap 1 § SoL 
6 kap 6 § SoL 

Enh chef 

IU 

 

2.14 Övervägande om vård i annat 
hem än det egna fortfarande 
behövs 

6 kap 8 § SoL IU  

2.15 Fastställande av arvode och 
omkostnadsersättning till 
familjehem: 

 

- Enligt SKL:s 
rekommendationer 

 
- I övriga fall 

  
 

Enh chef 

IU 

Undantaget ska 
regleras genom avtal 
med familjehemmet. 
Se cirkulär från SKR. 
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2.16 Särskilda kostnader inför och 
under familjehemsplacering 
och placering i HVB som inte 
täcks av 
omkostnadesersättningen, 

 

- Högst 20% av 
basbelopp per beslut. 

 

- Mellan 20% och 50% 
av basbeloppet per 
beslut. 

 

- Mer än 50% av 
basbeloppet 
upp till ett helt 
basbelopp, per 
beslut. 

 

- Mer än 50% av 
basbelopp, upp 
till ett helt 
basbelopp 

 

- Mer än ett helt 
basbelopp per 
beslut 

 

 

  
 
 
 
 
 

Soc.sekr 

 
 

Enh chef 

 
 

Avd.chef 

 

 

 

IU 

 

 

 

 

IU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gäller beslut i ärendet, 
en gång  under en 12- 
månadersperiod  
 
 
 

 

2.17 Beslut om ersättning från den 
enskilde vårdtagaren 

8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

Soc.sekr  

2.18 Beslut om ersättning från 
förälder/vårdnadshavare 
kostnader för den unges 
omvårdnad 

8 kap 1 § 2 st 
SoL 

Enh chef Se cirkulär från SKR 

2.19 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 

8 kap 1 § 1 st 
SoL 

Avd.chef  

2.20 Beslut om framställan om 
överflytt av ärende till nämnd i 
annan kommun 

2 kap 10 § SoL Avd.chef Gäller ej 
faderskapsärenden 

2.21 Beslut om övertagande av 
ärende från nämnd i annan 
kommun 

2 kap 10 § SoL Avd.chef Gäller ej 
faderskapsärenden 

2.22 Anmälan till överförmyndare 
om behov av god 
man/förmyndare/förvaltare 
föreligger eller ej 

5 kap 3 § SoF Soc.sekr  

2.23 Bistånd i from av stödboende 
upp till tre månader 

 

Bistånd i form av stödboende 
överstigande tre månader 

4 kap 1 § SoL Enh chef 

 
 

 
Avd.chef 

 

2.24 Bistånd i from av boende 4 kap 1 § SoL Enh chef Akutbostad, stödbostad, 
andrahandskontrakt 
eller motsvarande 

 

Nr 

 

Ärende 

 

Lagrum 

 

Delegat/ 
ersättare 

 

Anmärkning 
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2.25 Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem eller 
motsvarande hotell upp till tre 
månader. 

 

Bistånd i from av annat 
boende; vandrarhem eller 
motsvarande hotell 
överstigande tre månader 

4 kap 1 § SoL Enh chef 

 
 
 

 
Avd.chef 

 

2.26 Beslut om åtgärd till stöd för 
barnet vid oenighet mellan 
vårdnadshavare 

6 kap 13a § 
FB 

IU  

2.27 Beslut om att bortse från 
föräldrarnas 
försörjningsskyldighet  

7 kap 1 § 
FB 

IU  

2.28 Beslut om att ansöka hos CSN 
om ändring av 
betalningsmottagare av 
studiehjälp 

2 kap 33 § 
Studiestödsför 
ordningen 

Soc.sekr  

 

3.   Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
3.1 Beslut om ansökan hos 

förvaltningsrätten för vård 
enligt LVU 

4 § LVU IU  

3.2 Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

6 § LVU IU 
Ordf 
Vice ordf 

Beslutet ska anmälas 
vid individutskottets 
nästa sammanträde 

3.3 Beslut att hos för 
förvaltningsrätten ansöka om 
förlängning av utredningstiden 

8 § LVU Ordf 
Vice ordf 

 

3.4 Beslut om att 
omhändertagande enligt LVU 6 
§ ska upphöra 

9 § LVU IU 
Ordf 
Vice ordf 

 

3.5 Beslut om hur vården ska 
ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden 

11 § 1st LVU 

11§ 3st LVU 

IU 

Ordf 
Vice ordf 

Om individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
ska beslut anmälas vid 
individutskottets nästa 
sammanträde 

3.6 Beslut om att den unge får 
vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden (LVU i hemmet) 

11 § 2st LVU 
11 § 3st LVU 

IU 
Ordf 
Vice ordf 

Om individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
ska beslut anmälas vid 
individutskottets nästa 
sammanträde 

3.7 Beslut rörande den unges 
personliga förhållanden i den 
mån beslutet ej är att hänföra 
till LVU 11 § 1-2st 

11§ 4st LVU IU T.ex. kortare vistelser 
utom familjehemmet 
eller hemmet för vård 
och boende 

3.8 Övervägande om vård med 
stöd av LVU 2 § 

13 § 1st LVU IU  

3.9 Omprövning av vård med stöd 
av LVU 3 § 

13 § 2st LVU IU  

3.10 Beslut om hur umgänge ska 
utövas: 

 

- När 
överenskommelse 
kan nås med 
föräldern eller 
vårdnadshavaren 

 

- När 
överenskommelse 

 
 

14 § 1st LVU 

 
 
 

 
14 § 2st LVU 

 
 

Soc.sekr 

 
 
 

 
Nämnden 

 

 

Nr 

 

Ärende 

 

Lagrum 

 

Delegat/ 

ersättare 

 

Anmärkning 
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 inte kan nås med 
föräldern eller 
vårdnadshavaren 

6 kap 39 § KL Ordf Om beslutet är av 
brådskande karaktär 
och nämndens beslut 
inte kan avvaktas – se 
punkt 15.1 

3.11 Beslut om att den unges 
vistelseort inte ska röjas för 
föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 2st punkt 
2LVU 

 

6 kap 39 § KL 

Nämnden 

 

Ordf 

 
 

Om beslutet är av 
brådskande karaktär 
och nämndens beslut 
inte kan avvaktas – se 
punkt 15.1 

3.12 Övervägande om beslut 
beträffande umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort 
enligt LVU 

14 § 3st LVU IU  

3.13 Beslut om att vård med stöd av 
LVU ska upphöra 

21 § LVU IU  

3.14 Beslut om kontaktperson eller 
behandling i öppna former 

22 § 1st 1-2p 
LVU 

IU  

3.15 Beslut om att förebyggande 
insats enligt LVU ska upphöra 

23 § LVU IU  

3.16 Ansökan hos förvaltningsrätten 
om flyttningsförbud 

24 § LVU IU  

3.17 Överväganden om 
flyttningsförbud 

26 § 1st LVU IU  

3.18 Beslut om att flyttningsförbud 
ska upphöra 

26 § 2st LVU IU  

3.19 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

27 § LVU IU 
 

Ordf 
Vice ordf 

Om individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
ska beslut anmälas vid 
individutskottets nästa 
sammanträde 

3.20 Beslut om den unges umgänge 
med förälder eller 
vårdnadshavare efter beslut 
om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud 

31 § LVU IU  

3.21 Beslut om tillfälligt utreseförbud 
med anledning av risk för att 
den unge förs utomlands i syfte 
att ingå äktenskap, ingå 
äktenskapsliknande 
förbindelse eller bli 
könsstympad 

31 d § LVU IU 
 

Ordf. 
Vice. ordf 

 

3.22 Beslut att ansöka hos 
förvaltningsrätten om att 
fastställa tillfälligt utreseförbud 
med anledning av risk för att 
den unge förs utomlands i syfte 
att ingå äktenskap, ingå 
äktenskapsliknande 
förbindelse eller bli 
könsstympad 

31 f § LVU IU  

3.23 Beslut om att ansöka hos 
förvaltningsrätten om 

31 b § LVU IU  

 utreseförbud med anledning av 
risk för att den unge förs 
utomlands i syfte att ingå 
äktenskap, ingå 
äktenskapsliknande 
förbindelse eller bli 
könsstympad 
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3.24 Omprövning av utreseförbud 
med anledning av risk för att 
den unge förs utomlands i syfte 
att ingå äktenskap, ingå 
äktenskapsliknande 
förbindelse eller bli 
könsstympad 

31 c § LVU IU  

3.25 Beslut om läkarundersökning, 
utse läkare samt plats för 
läkarundersökning 

31 § 1st LVU Soc.sekr  

3.26 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
bereda läkare tillträde till den 
unges hem eller för att inställa 
den unge till läkarundersökning 

43 § 1st LVU Ordf 
Vice ordf 

 

3.27 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt LVU 

43 § 2 st LVU Enh chef  

 

4.   Familjerättsärenden 
4.1 Beslut att utse utredare i mål 

eller ärende om vårdnad, 
boende eller umgänge 

6 kap 19 § FB Enh chef  

4.2 Lämna upplysningar till 
tingsrätt i vårdnads-, boende- 
och umgänges mål 

6 kap 19 § FB Soc.sekr  

4.3 Lämna upplysningar inför 
interimistiskt beslut i tingsrätt 
beträffande vårdnad boende 
och umgänge 

6 kap 20 § FB Soc.sekr  

4.4 Beslut om att godkänna eller 
icke godkänna föräldrars avtal 
om vårdnad, boende och 
umgänge 

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

Soc.sekr  

4.5 Beslut om umgängesstöd på 
uppdrag av tingsrätten 

6 kap 15 c § 
1st FB 

Soc.sekr  

4.6 Förordnande och entledigande 
av kontaktperson vid umgänge 

3 kap 6b § SoL Soc.sekr  

4.7 Beslut om att inleda 
faderskapsutredning 

 

- då parterna varit 
sammanboendeunder 
helakonceptionstiden 
och är övertygade om 
att barnet är deras 
gemensamma 
(protokoll S) 

- i övriga fall 

2 kap 1 § FB  
 

Admin 

 
 
 
 

 
Soc.sekr 

 

4.8 Beslut om att inleda 
föräldraskapsutredning 

2 kap 8a § FB 
1 kap 9 § FB 

Soc.sekr  

 om moderns registrerade 
partner eller sambo har 
samtyckt till den assisterade 
befruktningen och att de är 
övertygade om att barnet har 
kommit till genom den 
assisterade befruktningen 

   

4.9 Godkännande av faderskaps- 
/föräldrabekräftelse 

- då parterna varit 
sammanboendeunder 
hela konceptionstiden 
och är övertygade om 
att barnet är deras 
gemensamma 
(protokoll S) 

1 kap 4 § FB  
 

Admin 

 
 

 
Soc.sekr 

 

4.10 Godkännande av 
föräldraskapsbekräftelse 

1 kap 9 § FB Soc.sekr  
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4.11 Beslut om att inleda utredning 
om det kan antas att en kvinna 
ska anses som barnets 
förälder enligt 1 kap 9 § FB i 
stället för den man som är gift 
med barnets moder 

2 kap 9 § 1st 
FB 

Soc.sekr  

4.12 Beslut om att inleda utredning 
om det kan antas att en annan 
man ska anses som barnets 
förälder enligt 1 kap 9 § FB 
istället för den man som är gift 
med barnets moder. 

2 kap 9 § 1st 
FB 

Soc.sekr  

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

2 kap 1 § FB Enh chef  

4.14 Beslut om att återuppta 
nedlagd faderskapsutredning 
och föräldraskapsutredning 

2 kap 1 § FB 2 
kap 8a § FB 

Enh chef  

4.15 Beslut om 
faderskapsundersökning med 
DNA- teknik 
(blodundersökning) 

2 kap 6 § FB Soc.sekr  

4.16 Beslut om bistånd till 
faderskapsundersökning med 
DNA-teknik avseende 
faderskap för myndigt barn 

4 kap 2 § SoL Enh chef  

4.17 Beslut att väcka och föra talan i 
mål om faderskap 

3 kap 5 § 2st 
FB, 3 kap 6 § 
2st FB 

Soc.sekr  

4.18 Beslut att väcka och föra talan i 
mål om föräldraskap 

3 kap 14 § FB Soc.sekr  

4.19 Beslut om att bevilja 
ansökningsavgift till tingsrätten 
i samband med ansökan om 
hävande och fastställande av 
faderskap 

3 kap 6b § SoL Soc.sekr  

4.20 Medgivande åt enskilt hem att 
ta emot utländskt barn i syfte 
att adoptera det 

6 kap 12 § SoL IU  

4.21 Beslut att återkalla 
medgivandet åt enskilt hem att 
ta emot utländskt barn i syfte 
att adoptera det 

6 kap 13 § SoL IU  

4.22 Beslut att lämna samtycke till 
fortsattadoption 

6 kap 14 § SoL Soc.sekr  

4.23 Beslut att inte lämna samtycke 
till fortsatt adoption 

6 kap 14 § SoL IU  

 

5.   Omsorg om vuxna missbrukare - SoL 
5.1 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Soc.sekr  

5.2 Beslut att ej inleda utredning 
vid anmälan 

11 kap 1 § SoL Enh chef  

5.3 Bistånd i form av behandling 
vård och stöd i öppenvård 

- i egen regi 
 

- hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  

Soc.sekr 

Enh chef 

 

5.4 Bistånd i form av stödboende 
upp till tre månader 

 

Bistånd i form av stödboende 
överskridande tre månader 

4 kap 1 § SoL Enh chef 

 

Avd.chef 

 

5.5 Bistånd i form av boende 4 kap 1 § SoL Enh chef Akutbostad, stödbostad, 
2:a handskontrakt eller 
motsvarande 



Datum 

2022-09-28 
Referens Sida 

Alvesta kommun NAL 2022 00048 002 

 

  

5.6 Bistånd i form av 

annat boende; vandrarhem 
eller motsvarande hotell upp till 
tre månader 

 

Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem eller 
motsvarande hotell 
överstigande tre månader 

4 kap 1 § SoL Enh chef 

 
 

Avd.chef 

 

5.7 Förordnande och entledigande 
av kontaktperson/kontaktfamilj 

4 kap 1 § SoL Enh chef  

5.8 Ersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj 

 Soc. sekr Enligt SKR:s riktlinjer 

5.9  Bistånd i form av placering i 
familjehem eller hem för vård 
och boende, HVB. 

4 kap 1 § SoL, 
5 kap 9 § SoL, 
6 kap 1 § SoL 

IU 
 
 
 
Ordf. 
Vice ordf. 

 
 
 
 
När IU inte kan 
avvaktas 

5.10 Fastställande av arvode och 
omkostnadsersättning till 
familjehem 

 

- Enligt SKR:s 
rekommendationer 

 
- Övrig fall 

  

Avd.chef 

IU 

Uppdraget ska regleras 
genom avtal 

5.11 Särskilda kostnader i samband 
med vård- och stöd mot 
missbruk i form av 

familjehemsvård som inte täcks av 
omkostnadsersättningen eller av 
placering i HVB- hem som inte 
täcks av normerna för 
försörjningsstöd 
 

- Högst 20% av 
basbelopp per beslut. 

 

- Mellan 20% och 50% 
av basbeloppet per 
beslut. 

 

- Mer än 50% av 
basbeloppet 
upp till ett helt 
basbelopp per 
beslut. 

 

- Mer än 50% av 
basbelopp upp 
till ett helt 
basbelopp per 
beslut 

 

- Mer än ett helt 
basbelopp per 
beslut 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
Soc.sekr 

 
 

Enh chef 

 
 

Avd.chef 

 

 

IU 

 

 

 

 
IU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gäller beslut i ärendet, 
en gång  under en 12- 
månadersperiod  
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5.11 Särskilda kostnader i samband 
med vård- och stöd mot 
missbruk i form av 
familjehemsvård som inte 
täcks av 
omkostnadsersättningen eller 
av placering i HVB- hem som 
inte täcks av normerna för 
försörjningsstöd. 

- Högst 20% av 
basbeloppet per 
beslut 

 

- Mellan 20% och 
50%av basbeloppet 
per beslut 

 

- Mer än 50% av 
basbeloppet per 
beslut och år 

  
 
 

 
Soc.sekr 

 
 

Enh chef 

 
 

Avd. chef 

 
 
 
 
 
 
 

Gäller beslut en gång 
under en 
tolvmånadersperiod 

5.12 Beslut om ersättning från den 
enskilde när denne har 
betalningsförmåga eller har 
försörjningsstöd 

8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoF 

Soc.sekr  

5.13 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 

8 kap 1 § 1 st 
SoL 
9 kap 1-3 § 
SoL 

Avd.chef  

5.14 Bistånd i form av meningsfull 
sysselsättning 

- I egen regi 
 

- Hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  

Soc.sekr 

Enh chef 

 

 

6. Omsorg om vuxna missbrukare – Lagen om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM) 

6.1 Beslut att inleda utredning 7 § LVM1 Enh chef  

6.2 Avsluta utredning utan vidare 
åtgärd 

7 § LVM Enh chef  

6.3 Beslut att ej inleda utredning 
vid anmälan jml 6 § LVM 

6 § LVM 
7§ LVM 

Enh chef  

6.4 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 
enligt LVM 

11 § LVM IU  

6.5 Beslut om omedelbart 
omhändertagande för vård 
enligt LVM 

13 § LVM 
 

6 kap 39 § KL 

IU 
 

Ordf. 
Vice ordf 

 

6.6 Beslut om upphävande av 
beslut om omedelbart 
omhändertagande för vård 
enligt LVM 

18b § LVM Avd.chef  

6.7 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
föra missbrukare till 
läkarundersökning, eller, föra 
den som ska beredas vård 
eller som är omedelbart 
omhändertagen till ett LVM- 
hem eller sjukhus 

45 § 1 och 2st 
LVM 

Soc.sekr  

6.8 Beslut om läkarundersökning 
samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Soc.sekr Beslut om 
läkarundersökning ska 
fattas om sådant inte är 
uppenbart obehövlig 

6.9 Beslut att under utredning 
begära uppgifter från andra 
myndigheter 

6-7 §§ LVM Soc.sekr  

 

7.   Omsorg om personer med psykiskt funktionshinder - SoL 
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7.1 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Soc.sekr  

7.2 Beslut att ej inleda utredning 
vid anmälan 

11 kap 1 § SoL Enh chef  

7.3 Bistånd i form av socialt stöd 
 

- I egen regi 
 

- Hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  

Soc.sekr 

Enh chef 

 

7.4 Bistånd i form av boende 4 kap 1 § SoL Enh chef Akutbostad, 2:a 
handskontrakt eller 
motsvarande 

7.5 Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem eller 
motsvarande hotell upp till tre 
månader 

 

Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem eller 
motsvarande 

4 kap 1 § SoL Enh chef 

 
 

 
Avd. chef 

 

7.6 Beslut om egenavgift 8 kap 1 § SoL Soc.sekr  

7.7 Beslut om avgiftsbefrielse 8 kap 1 § SoL Enh chef  

7.8 Bistånd i form av boende med 
särskild service eller HVB 

4 kap 1 § SoL 
5 kap 7 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

IU 
 
 

Ordf. 
Vice ordf 

 

 

 

När beslut av IU inte kan 
avvaktas  

7.9 Bistånd i form av 
familjehemsvård 

4 kap 1 § SoL 
5 kap 7 § SoL 
6 kap 1 § SoL 

IU 
 
Ordf. 
Vice ordf. 

 

 

När beslut av IU inte kan 
avvaktas 

7.10 Bistånd i form av korttidsplats 4 kap 1 § SoL Avd.chef  

7.11 Bistånd i form av 
kontaktperson 

4 kap 1 § SoL Soc.sekr  

7.12 Förordnande/ entledigande av 
kontaktperson/kontaktfamilj 
samt beslut om  ersättning för 
uppdraget 

 Enh chef Ersättningsnivå 
bestäms enligt 
vägledningen och 
SKL:s 
rekommendationer. 

7.13 Bistånd till person från annan 
kommun med varaktigt behov 
av omfattande vård- och 
omsorgsinsatser som har rätt 
att ansöka om insatser enligt 5. 
kap SoL 

2a kap. 8 § 
SoL med stöd 
av 
4 kap. 1 § SoL 

Soc.sekr  

7.14 Bistånd i form av meningsfull 
sysselsättning 

- I egen regi 
 

- Hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  

Soc.sekr 

Enh chef 

 

7.15 Bistånd i form av 
matdistribution 

4 kap 1 § SoL Soc.sekr Tillagat mat och 
distribution 
 

 

8. Omsorg om personer med psykiskt funktionshinder – Lag om stöd och 
servicetill vissa funktionshindrade (LSS) 

8.1 Beslut om 
personkretstillhörighet enligt 
LSS 

1 § LSS Soc.sekr I riktlinjerna för avd. 
Vuxen framgår vilka 
delar av 
personkretsarna 
som avdelningen 
Vuxen ansvarar för. 

8.2 Beslut om personlig assistans 
 

Biträde av personlig assistent 
eller ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för sådan 
assistans 

9 § 2 p LSS Enh chef 

Enh chef 
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8.3 Beslut om personlig assistans 
för vistelse mer än en vecka 
per år eller för vistelse i annat 
land än Sverige, Norge, 
Danmark eller Finland. 

9 § 2 p. LSS Avd.chef  

8.4 Beslut om ledsagarservice i 
närmiljö (resor upp till en 
timmes bilfärd eller dylikt) 

9 § 3p. LSS Soc.selr  

8.5 Beslut om ledsagarservice, ej i 
närmiljö (dvs en timmes bilfärd 
eller dylikt och resor utanför 
Sverige). Synnerliga skäl. 

9 § 3p. LSS Avd.chef  

8.6 Beslut om biträde av 
kontaktperson 

9 § 4 p. LSS Soc.sekr  

8.7 Förordnande/ entledigande av 
kontaktperson/kontaktfamilj 
samt beslut om ersättning för 
uppdraget 

 Enh chef Ersättningsnivå 
bestäms enligt 
vägledningen och 
SKR:s 
rekommendationer 

8.8 Beslut om korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet 

9 § 6 p. LSS Enh chef  

8.9 Bostad med särskild service för 
vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna 

9 § 9 p. LSS Avd.chef  

8.10 Beslut om daglig verksamhet 
för personer i yrkesverksam 
ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar 
sig 

9 § 10 p. LSS Soc.sekr  

8.11 Beslut om att ersättning ska 
betalas ut till annan för 
personlig assistans 

11 § LSS Avd.chef  

8.12 Beslut om återbetalning av 
ekonomiskt stöd 

12 § LSS Avd.chef  

8.13 Beslut om förhandsbesked, 
bostad med särskild service 

16 § LSS Enh chef  

8.14 Beslut om förhandsbesked, 
övriga insatser 

16 § LSS Enh chef  

 

9.   Hot och våld i nära relationer 
9.1 Beslut att inleda utredning 11 kap 1 § SoL Soc.sekr  

9.2 Beslut att ej inleda utredning 
vis anmälan 

11 kap 1 § SoL Enh chef  

9.3 Bistånd i from av hjälp och stöd 
i öppenvård 

 

- I egen regi 
 

- Hos annan huvudman 

4 kap 1 § SoL  

Soc.sekr 

Enh chef 

Familjefrid Kronoberg 
ingår i begreppet egen 
regi. 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 Bistånd i form av boende 
 

- Upp till två veckor 
 

- upp till tre månader 
 

- Överstigande tre 
månader 

4 kap 1 § SoL  

Soc.sekr 

Enh chef 

Avd. chef 
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9.5 Bistånd i form av annat 
boende; vandrarhem, hotell 
eller motsvarande 

 

- Upp till två veckor 
 

- upp till tre månader 
 

- Överstigande de tre 
månader 

4 kap 1 § SoL  
 

 
Soc.sekr 

Enh chef 

Avd.chef 

 

9.6 Bistånd i form av skyddat 
boende 

 

- Upp till två veckor 
 

- Upp till tre månader 
 

- Överstigande tre 
månader 

4 kap 1 § SoL  
 

Soc.sekr 

Enh chef 

Avd.chef 

 

9.7 Särskilda kostnader i samband 
med skyddat boende, boende, 
annat boende eller hjälp och 
stöd som inte täcks av 
normerna för försörjningsstöd, 
eller som är av akut karaktär 

 

- Högst 20% av 
basbelopp per beslut. 

 

- Mellan 20% och 50% 
av basbeloppet per 
beslut. 

 

- Mer än 50% av 
basbeloppet 
upp till ett helt 
basbelopp per 
beslut. 

 

- Mer än 50% av 
basbelopp upp 
till ett helt 
basbelopp per 
beslut  

 

- Mer än ett helt 
basbelopp per 
beslut 

  
 
 
 
 
 

Soc.sekr 

 
 

Enh chef 

 
 

Avd.chef 

 

 

 

IU 

 

 

 

 
IU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gäller beslut i ärendet, 
en gång  under en 12- 
månadersperiod  
 
 
 

 

9.8 Beslut om ersättning från den 
enskilde när denne har 
betalningsförmåga eller har 
försörjningsstöd 

8 kap 1 § SoL 
6 kap 1 § SoF 

Soc.sekr  

9.9 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 

8 kap 1 §, 1 st 
SoL 
9 kap 1-3 § 
SoL 

Avd.chef  
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10. Social beredskap /chefsberedskap (Med chefsberedskap avses 
chefsberedskapen inom social beredskap) 

10.1 Beslut om bistånd till 
försörjning och livsföring i 
övrigt. 

4 kap § 1 SoL Personal som 
tjänstgör i den 
sociala 
beredskapen 
/chefsberedskap 
en 

När beslut av ordinarie 
tjänsteman inte kan 
avvaktas: nödvändig 
försörjning i akuta 
situationer 

10.2 Beslut att inleda utredning 7 § LVM -”- När beslut av ordinarie 
tjänsteman inte kan 
avvaktas. 

10.3 Beslut om bistånd i form av 
placering/omplacering i 
familjehemsvård eller HVB för 
personer upp till 20 år. 

- i avvaktan på beslut 
av ordinarie 
beslutsfattare 

4 kap 1 § SoL -”- -”- 

10.4 Beslut om tillfällig vistelse i 
jourhem för personer upp till 20 
år. 

- I avvaktan på beslut 
av ordinarie 
beslutsfattare 

4 kap 1 § SoL -”- -”- 

10.5 Särskilda kostnader i samband 
med inledande av vård och 
vistelse, under vårdtiden och 
vid dess slut 

- Upp till 50 procent av 
prisbasbelopp 

4 kap 1 § SoL -”- -”- 

10.6 Beslut om upphävande av 
beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt LVM. 

18 b § LVM -”- -”- 

10.7 Beslut om att begära 
handräckning av polis för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av 
LVU. 

43 § 2 stycket 
LVU 

-”- -”- 

10.8 Beslut om att den unges 
vistelseort inte ska röjas för 
föräldern eller 
vårdnadshavaren 

14 § 2 stycket 
LVU 

-”- -”- 

 

11. Överklaganden, yttranden, anmälningar mm. till domstol, 
åklagarmyndighet och andra myndigheter 

11.1 Yttrande till domstol 31 kap 2 § BrB Soc.sekr Gällande LVM 

11.2 Yttrande till åklagarmyndighet 46 § LVM Soc.sekr  

11.3 Beslut att överklaga 
förvaltningsrättens eller 
kammarrättens beslut 

 Den som har 
fattat 
grundbeslutet 
om överklagan 

Ordförande ska alltid 
informeras om beslut 
om att överklaga har 
fattats. 

11.4 Yttrandetilltrafiksäkerhetsverke 
t eller domstol i 
körkortsärenden 

Körkortsför. 
3 kap 8 §, 5 
kap 2 § 

Soc.sekr  

11.5 Yttrande till Inspektionen för 
vård och omsorg över 
klagomål kring handläggning 
och bemötande/tillsynsärenden 

13 kap 5 1 SoL 
 

6 kap 39 § KL 

IU 
 

Ordf. 

 

11.6 Yttrande till annan 
förvaltning/myndighet, 
individärenden 

 Enh chef  

11.7 Beslut att utse ombud för 
nämnden i mål eller ärenden 
vid allmän 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Ordf. 
FC 
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11.8 Yttrande över ansökan om 
- rättshjälpgenom 

offentligt biträde, samt 
- yttrande över 

kostnadsberäkning 

3 § LOFB 

 
 

7 § Förordn. 
om offentligt 
biträde 

Avd.chef  

11.9 Beslut angående anmälan av 
behov av offentligt biträde 

3 § LOFB Enh chef  

11.10 Beslut att föra talan om 
ersättning hos 
förvaltningsrätten 

8 kap 1 § SoL Soc.sekr  

11.11 Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den egna 
verksamheten (ekonomiskt 
bistånd, avgifter m.m.) 

 IU 
Orf 

 

11.12 Beslut om att föra talan i 
ärenden eller mål vid allmän 
domstol eller 
förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Avd.chef Gällande 
individärenden 

11.13 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och kammarrätt 
i SoL-, LVU- och LVM- 
ärenden 

10 kap. 1-2 
§§SoL, 

 

6 kap. 39 § KL 

IU 

 

Ordf. 

Beslutet fattas av 
nämnd eller utskott men 
då brådska råder eller 
nämnd- 
/utskottssammanträde 
inte kan avvaktas 
kan beslut fattas av 
ordförande 

11.14 Yttrande till åklagare med 
anledning av eventuell 
utredning beträffande den som 
är under 15 år 

31 § och 33 § 
LUL 

Soc.sekr  

11.15 Begäran hos åklagare om 
förande av bevistalan 

38 § LUL Avd.chef  

11.16 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ 
NamnL 

Soc.sekr  

11.17 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavares medgivande 

3 § 2 st. PassF Enh chef  

11.18 Yttrande beträffande 
äktenskapsdispens 

15 kap. 1 § 
ÄktB 

Enh chef  

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

11 kap. 16 § 2 
st. FB 

Soc.sekr  

11.20 Anmälan till Inspektionen för 
vård och omsorg om 
missförhållanden i kommunens 
egen verksamhet 

14 kap. 7 § 
SoL 

IU  

11.21 Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den egna 
verksamheten (ekonomiskt 
bistånd, avgifter m.m.) 

12 kap. 10 § 
SoL och 10 
kap 2 § OSL 

IU 
 

Ordf./vice ordf. 

 

Vid brådskande 
ärenden. 

11.22 Beslut om polisanmälan 
angående vissa brott mot 
underårig. 

12 kap. 10 § 
SoL 

Enh chef Praxis: Socialnämnden 
bör polisanmäla brott 
mot barn. 

11.23 Beslut att överklaga/yrkande 
om inhibition i ärenden eller 
mål vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol eller vid 
Socialstyrelsens beslut. 
Även beslut att överklaga 
beslut hos annan myndighet 

 FC Med undantag av 
ärenden som avses i 
punkt 10:13 i 
delegationsordningen 

 

Ordförande ska 
informeras om beslut att 
överklaga har fattats. 

11.24 Behörighet att rapportera ej 
verkställda gynnande beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § 
LSS till inspektionen för vård 
och omsorg (IVO 

16 kap 6f § 
SOL , 
16 kap 6h § 
SoL och 28 f 
LSS, 28 h § 
LSS 

kvalitetssamordn 
are 
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12. Sekretesslagen (OSL) 
12.1 Beslut om utlämnande av 

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

6 kap 3 § OSL, 
10 kap 14 § 
OSL, 

 

26 kap OSL 

Nämndsekr. 

 

FC 
Enh chef 

 

12.2 Beslut att lämna ut uppgifter ut 
personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte 

12 kap 6 § SoL FC  

 

13. Förvaltningslagen (FL) 

13.1 Ändring av beslut samt 
kompletteringsyttrande över 
ankommet överklagande 

39 § FL Delegaten i 
ursprungligt 
beslut 

 

13.2 Beslut om att begära 
yttrande/remissfrån annan 
myndighet inom ramen för 
utredningsansvaret. 

26 § FL Delegaten i 
ursprungligt 
beslut 

 

13.3 Avvisning av för sent 
ankommet överklagande av 
beslut 

45 § FL Enh chef  

13.4 Beslut om olämpligt ombud 14 § FL Avd.chef  

13.5 Beslut om föreläggande av 
ombud att inkomma med 
fullmakt som styrker dennes 
uppdrag 

15 § FL Avd.chef  

13.6 Avslå begäran om att besluta i 
ärende inom fyra veckor (efter 
sex månaders handläggning) 

12 § FL Enh chef Tillämpas ej vid 
handläggning av 
ärenden som kan 
överklagas genom 
laglighetsprövning 

13.7 Beslut om att förelägga enskild 
om att avhjälpa en brist i en 
framställning 

20 § FL Enh chef  

13.8 Beslut om att ändra beslut som 
nämnden har meddelat som 
första instans 

37-38 §§ FL Närmast 
överordnad 
delegat till 
ursprungsdelega 
ten 

 

13.9 Beslut om att rätta uppenbar 
felaktighet till följd av skrivfel, 
räknefel eller annat liknande 
förbiseende 

36 § FL Nämndsekretera 
re 

 

 

14. Klagomål/synpunkter och förslag 

14.1 Klagomålshantering som 
övergripande 
berör verksamheten 

 IU  

14.2 Klagomålshantering direkt till 
förvaltningen rörande t.ex. den 
enskildes hyror, avgifter, löner 
och andra administrativa 
rutiner 

 Närmast 
ansvarig chef 

 

 

15. Övrigt 
15.1 Brådskande ärenden som ej 

kan vänta till nämnden 
sammanträder 

6 kap 39 § KL Ordf 
Vice ordf 

 

15.2 Beslut att polisanmäla brott 
som hindrar nämndens 
verksamhet eller 
vissa brott som riktar sig mot 
underårig 

12 kap 10 § 
SoL 

Ordf 
Vice ordf. 

 

15.3 Föreningsbidrag, tilldelning om 
förvaltningens 
verksamhetsområde 

 FC 
Ekonom 
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15.4 Attestreglemente/förteckning  Nämnd 
FC 

Nämnden fattar årligen 
särskilt beslut. 
Förvaltningschef ges 
rätt att uppdatera 
attestförteckningen vid 
förändringar under året. 

15.5 Dödsboanmälan till tingsrätt 20 kap 8a § 
ÄB 

Handläggare 
1:e soc.sekr 

 

15.6 Beslut att ordna gravsättning 5 kap 2 § 
Begravningsl. 

Soc.sekr  

15.7 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal 

3 kap 2 § SKL FC  

15.8 Beslut om delegationsrätt för 
socialsekreterare 

 Avdelningschef i 
samråd med 
arbetsledare 

Beslut tas efter 6 
månaders anställning 

15.9 Beslut om att ansöka om 
statsbidrag som inte är 
delegerat till annan delegat 

 Förvaltningschef  

15.10 Rätt att underteckna avtal 
och handlingar för 
nämndens räkning inom 
nämnden för arbete och 
lärandes ansvarsområde 

 Förvaltningschef Avtal och handlingar 
som inte hör till 
verkställighet 

15.11 Beslut om att utse justerare 
vid förfall av den av nämnd 
eller utskott utsedda 
justeraren 

 Ordf.   

 

16. Lex Sarah, Lex Maria och anmälan till överförmyndare 

16.1 Ansvar för utredning av 
rapporter om missförhållande 
eller risk för missförhållande i 
verksamheten 

14 kap 6 § SoL Kvalitets- 
ansvarig 

 

16.2 Ansvar att rapportera om 
missförhållande eller risk för 
missförhållande i 
verksamheten till nämnden för 
arbete och lärande 

14 kap 5 § SoL Kvalitets- 
ansvarig 

 

16.3 Beslut om händelse är att 
betrakta som allvarligt 
missförhållande eller inte 

14 kap 7 § SoL FC 
Kvalitets- 
ansvarig 

 

16.4 Beslut om att anmäla till 
inspektionen för vård och 
omsorg vidallvarliga 
missförhållanden 

14 kap 7 § SoL FC 
Kvalitets- 
ansvarig 

 

 

Nr 

 

Ärende 

 

Lagrum 

 

Delegat/ 
ersättare 

 

Anmärkning 

16.5 Beslut att avsluta utredning 
enligt Lex Sarah 

14 kap 6 § SoL FC 
Kvalitets- 
ansvarig 

 

16.6 Anmälan till överförmyndare 
om behov av god man/ 
förmyndare/förvaltare 

5 kap 3 § SoF Soc.sekr  

16.7 Anmäla händelser till 
Inspektionen för vård och 
omsorg som medfört eller hade 
kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada (Lex Maria) 

3 kap 5 § PSL 
SOFS 2005:28 

MAS (medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska) 

 

 

17. Gymnasieskolan 

17.1 Beslut att helt eller delvis 
stänga av en elev som 
Studerar vid Alvesta 
Gymnasieskola upp till två 
veckor under ett 
kalenderhalvår 

SL 5 kap 17§ 
SL 5 kap 19§ 
SL 5 kap 
18§ 

Rektor  
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17.2 Beslut att helt eller delvis 
stänga av en elev som 
studerar vid Alvesta 
Gymnasieskola under tid 
som överstiger två veckor 
under ett kalenderhalvår 

SL 5 kap 17§ 
SL 5 kap 19§ 
SL 5 kap 
18§ 
 
 

IU 
 
 

För brådskande 
ärenden som inte 
kan avvakta till 
individutskottet 
sammanträder, se 
punkt 15.1  

17.3 Beslut om behörighet och 
mottagande till utbildningar som 
utformats för en grupp elever 
inom introduktionsprogrammet 
ex. programinriktat val eller 
yrkesintroduktion 

SL 17 kap 14,19 
§§ 

Bitr. rektor  

17.4 Beslut om behörighet 
och mottagande av elev 
till introduktionsprogram 
som inte har utformats 
för en grupp elever 

SL 17 kap 21 §  Bitr. rektor  

17.5 Beslut om att elev i 
gymnasieskolan skall hålla sig 
med enstaka egna hjälpmedel 

SL 15 kap 17§ Rektor  

17.6 Minskning av omfattning av 
studier på 
introduktionsprogram 

SL 17 kap 6§ Rektor  

17.7 Beslut om att andra elever med 
särskilda skäl, än nyanlända 
ungdomar får gå 
språkintroduktion 

 Rektor  

17.8 Beslut om att vid synnerliga 
skäl ta emot elev till 
yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ som är 
behörig till ett yrkesprogram 

17 kap. 11 § SL 
6 kap. 2 § GyF 

Bitr. rektor  

17.9 Hela utbildningen får 
skolförläggas om bedömningen 
är att detta uppenbart bäst 
gynnar eleven; undantaget vad 
gäller APL 

GF 6 kap 5 § Rektor  

17.10 Beslut om att 
arbetsplatsförlagd utbildning 
ska bytas mot skolförlagd 
utbildning  

4 kap. 13 § GyF  
 

Bitr. Rektor  

17.11 Beslut om avsättning av 
platser till fri kvot 

7 kap. 3 § GyF  
 

Bitr. rektor  

17.12 Urval till platser på 
programinriktat val och 
yrkesintroduktion  

6 kap 1 § GyF Bitr. rektor   

17.13 Beslut om behörighet och 
mottagande till nationella 
program  

16 kap 36 § SL Antagningen   

17.14 Beslut om att anta en sökande 
vid en senare tidpunkt än vid 
början av utbildningen 

7 kap. 8 § GyF  
 

Bitr. rektor Efter reservantagningens 
slut 

17.15 Beslut om att en elev ska få 
byta studieväg under 
pågående läsår 

7 kap 9 § GyF Bitr. rektor  
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17.16 Beslut om mottagande i första 
och andra hand utanför 
samverkansregionen 

16 kap. 43-44 §§, 
47 § SL  
 

Rektor/skolchef  

17.17 Yttrande över sökande till 
utbildning i annan kommun 
(utanför samverkansregionen) 

16 kap. 48 § SL Antagningen  

17.18 Om utbildning (APL) har 
skolförlagts ska de åtgärder 
vidtas som behövs för att 
utbildningen så snart som 
möjligt ska förläggas till en 
arbetsplats 

SL 17 kap 6 § Rektor  

17.19 Beslut om förlängd 
undervisningstid  

9 kap 7 § GyF Rektor/skolchef  

17.20 Beslut om kostnader för 
förlängd undervisningstid vid 
gymnasieskolan (nationellt 
program) 

 Förvaltningschef Efter ansökan 
 
Se beslut om förlängd 
undervisning 9 kap 7 § 
GyF (beslut av 
huvudmannen) 

17.21 Beslut om ersättning för 
kostnader (läromedel, måltider 
och resor till och från skolan) 
för elev som studerar vid 
folkhögskola 

 Skolchef/rektor  

17.22 Överenskommelse bidrag till 
fristående huvudman som 
mottagit elev till 
yrkesintroduktion, individuellt 
alternativ eller 
språkintroduktion 
(överenskommelse om 
bidragsbelopp) 

SL 17 kap 29 § Förvaltningschef Den fristående 
huvudmannen är 
endast skyldig att ta 
emot eleven om 
överenskommelse om 
bidragsbelopp med 
hemkommunen 
 
 

17.23 Beslut om bidrag till 
huvudman för elev på 
programinriktat val vid 
fristående gymnasieskola 

SL 17 kap  
35-36 § 

Förvaltningschef  

17.24 Komma överens med annan 
kommun om interkommunal 
ersättning för programinriktat 
val 

SL 17 kap 23 § Förvaltningschef   

17.25 Särskilt samverkansavtal för 
elever vid nationell 
idrottsutbildning NIU 
 

 Förvaltningschef Anordnarkommunen 
ersätts för merkostnaden 
för NIU enligt 
riksidrottsförbundets 
rekommendationer. 
 
Om inte idrotten erbjuds 
inom samverkansavtalet 

17.26 Beslut om att inte lämna ut 
resekort till elev som inte 
uppfyller kriterierna för 
elevresa 

SFS 1991:110 
SFS 1991:1120  

Administratör 
med ansvar för 
elevresor 

Riktlinjer för elevresa oh 
inackorderingsstöd 
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17.27 Beslut om självskjutsbidrag 
och bidrag för 
kompletteringsresa 

SFS 1991:110 
SFS 1991:1120 

Administratör 
med ansvar för 
elevresor 

När eleven inte kan åka med 

linjetrafiken 

 

 

17.28 Beslut om inackorderingsstöd 
enligt kriterierna i nämnden 
för arbete och lärandes 
riktlinjer för elevresor och 
inackorderingsstöd  

SL 15 kap 32 §  
och riktlinjer för 

elevresor och 
inackorderingsst

öd  

Administratör 
med ansvar för 
inackorderingstöd 

 

17.29 Beslut om att på grund av 
särskilda skäl bevilja 
inackorderingsstöd till elev 
som inte uppfyller kriterierna 
för inackorderingsstöd   

SL 15 kap 32 §  
och riktlinjer för 

elevresor och 
inackorderingsst

öd 

Rektor  

 

18. Kommunal vuxenutbildning (gymnasial och grundläggande) 

18.1 Antagning av elev till 
gymnasial kommunal 
vuxenutbildning i egen regi 

SL 20 kap 13 § 
19-23§§ 

Rektor  

18.2 Yttrande om mottagande av 
sökande till kommunal 
vuxenutbildning i egen regi, 
från annan kommun 

SL 20 kap 14 § 
22 
§ 

Rektor  

18.3 Yttrande om en ansökan till 
kommunal vuxenutbildning hos 
annan kommun/extern utförare 

SL 20 kap 14 § 
19-23§ 

Rektor  

18.4 Beslut om köp av kommunal 
vuxenutbildning samt prövning 
inom samverkansavtal 

SL 15 kap 28§ 
SL 20 kap 13, 
14, 
22, 23 §§ 

Avd.chef  

18.5 Beslut om upphörande av 
utbildningen för elev i 
kommunal vuxenutbildning om 
eleven saknar förutsättningar 
att tillgodogöra sig utbildningen 

SL 20 kap 9§ 
SL 21 kap 9§ 
SL 22 kap 16§ 

Rektor  

18.6 På nytt bereda utbildning för en 
elev inom kommunal 
vuxenutbildning 

 Rektor  

18.7 Beslut att helt eller delvis 
stänga av en elev i kommunal 
vuxenutbildning 

SL 5 kap 17§ 
SL 5 kap 19§ 

Rektor Fastställs av IU, i 
brådskande ärenden 
ordförande 

18.8 I ett ärende om avstängning 
utreda allsidigt och klarlägga 
de omständigheter som är av 
betydelse för ärendets 

FV 7 kap 4§ Rektor  

18.9 Mottagande av personer till 
utbildning i svenska för 
invandrare 

SL 22 kap 15§ 
SL 28 kap 21§ 

Rektor  

18.10 Yttrande till 
utbildningsanordnare i annan 
kommun gällande sökande 
till svenska för invandrare 

Ej lagstadgat Avd.chef  

18.11 Information till eleven om 
möjligheten att få ett intyg 
istället för betyg 

SL 20 kap 34§ 
SL 21 kap 23§ 
SL 22 kap 28§ 

SYO VUX  
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18.12 I samarbete med 
Arbetsförmedlingen verka för 
att eleverna ges möjligheter att 
öva det svenska språket i 
arbetslivet och att utbildning i 
svenska för invandrare kan 
kombineras med andra 
aktiviteter som 
-arbetslivsorientering 
-validering 
-praktik, eller 
-annan utbildning 

20kap 25§ Avd.chef  

18.13 Beslut i samverkan för 
regionalt yrkesvux 

 FC  

18.14 Ansökan av statsbidrag till 
gymnasial yrkesutbildning 

 Avd.chef  

18.15 Beslut om mottagande av 
sökande till särskild utbildning 
för vuxna, samt 

 

yttrande till 
utbildningsanordnare i annan 
kommun 

SL 21 kap 7 § Rektor 

 
 

 
Avd.chef 

 

 

19. Övriga beslut avseende skolverksamhet inom nämndens 
verksamhetsområde 

 Övergripande ärenden    

19.1 Motverka kränkande 
behandling samt se till att det 
genomförs åtgärder för att 
förebygga och förhindra att 
barn och elever utsätts för 
kränkande behandling Utreda 
och vidta åtgärder mot 
kränkande behandling 
Årligen upprätta en plan med 
åtgärder som behövs för att 
förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn 
och elever. 

SL 6 kap 6-8 
§§ 
SL 6 kap10§ 

Rektor  

19.2 Vidta nödvändiga åtgärder mot 
brister i verksamheten, som 
framkommit genom 
uppföljning, klagomål eller på 
annat sätt 

SL 4 kap 7§ Rektor  

19.3 Beslut om ersättning för 
förstörda/stulna kläder eller 
förstörda glasögon avseende 
elever och personal (för 
personal man är ansvarig chef 
för) 

 Avd.chef  

 Ekonomi    

19.4 Tilläggsbelopp för elever i 

gymnasieskolan som har ett 
omfattande behov av 
särskilt stöd 

SL 10 kap 39§ 
SL 14 kap 17§ 
SL 16 kap 54 § 

Förvaltningschef  

 omfattande behov av särskilt 
stöd 

   

19.5 Tilläggsbelopp för elever i 
gymnasieskolan - som ska 
erbjudas 
modersmålsundervisning. 

SL 10 kap 39§ 
SL 14 kap 17§ 
SL16 kap 54 § 

Förvaltningschef  

 Personalärenden, särskilt 
för    skolverksamhet 

   

19.6 Huvudmannen ska se till att 
rektorerna går en särskild 
befattningsutbildning. 

SL 2 kap 12 § FC  



Datum 

2022-09-28 
Referens Sida 

Alvesta kommun NAL 2022 00048 002 

 

  

19.7 Om personal ej har utbildning 
enl. 2 kap 13§ alt. 
behörighetsbevis enl. 15§ eller 
annat särskilt skäl med hänsyn 
till eleverna eller 

SL 2 kap 18§ Rektor  

19.8 Om en person som avses enl. 
2 kap 18§ ska bedriva 
undervisning längre än sex 
månader, ska huvudmannen 
besluta om detta. 

SL 2 kap 19§ Avd.chef  

19.9 Huvudmannen ska se till att 
personalen vid förskole- och 
skolenheterna ges möjlighet till 
kompetensutveckling 

SL 2 kap 34§ Rektor  

 

20. Delegation i personalärenden 
20.1 Beslut om anställning inklusive 

löne- och anställningsvillkor vid 
nyanställning av personal inom 
förvaltningen för arbete och 
lärande: 
a) avdelningschefer samt övrig 

personal direkt underställd 
förvaltningschef 

b) enhetschefer samt övrig 
personal direkt underställd 
avdelningschef 

c) personal direkt underställd 
enhetschef 

 

  
 
 
 
 
 
FC 
 
 
Avd.chef 
 
 
Avd.chef 

 

20.2 Visstidsanställa personal 
Tidsbegränsad anställning av 

personal under en 

sammanhängande tid av högst sex 

månader är verkställighet 

 Närmast 
ansvarig chef 

 

20.3 Beslut om tjänsteledighet utan 
lön som ej följer av lag eller 
avtal 

a) Upp till sex månader  
 

b) Över sex månader 

  
 
 
Närmaste chef 
 
FC 
 

Ska samrådas med 
högre närmaste chef 
(gäller ej 
förvaltningschef) 
 
Beslut om tjänstledighet 
med lagstöd (ex. 
föräldraledighet och 
ledighet för studier) 

20.4 Beslut om lönetillägg – 
hanteras av HR-
avdelningen, se 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

   

20.5 Beslut om utbetalning av 
förskott på  lön 

 FC Endast inarbetat lön 

20.6 Beslut om 
tjänstledighet enligt 
lag och avtal om 
facklig förtroendeman 

   



Datum 

2022-09-28 
Referens Sida 

Alvesta kommun NAL 2022 00048 002 

 

  

– hanteras av HR-
avdelningen, se 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

20.7 Beslut om att bibehålla lön 
eller del därav vid utbildning 
enligt gällande AB 

 FC  

20.8 Beslut om uppsägning 
eller avsked av 
arbetstagare 

 FC I samråd med HR-
chef 

20.9 Beslut om avstängning eller 
disciplinär åtgärd enligt AB 

 FC I samråd med HR- 
chef 

20.10 Överenskommelse/avtal 
med enskild arbetstagare 
om avslutande av 
anställning 

 FC I samråd med HR-chef 

20.11 Beslut om förbud av 
bisyssla 

 FC I samråd med HR- 
avdelningen 

20.12 Beslut om att skriftligt 
fördela 
arbetsmiljöuppgifter till 
förvaltningschef 

 Ordf.   

20.13 Arbetsmiljöuppgifter 
delegeras skriftligt och ska 
mottagas av delegaten. 

 FC  

20.14 Beslut om polisanmälan 
gentemot anställd som 
misstänks för brott i 
arbetet 

 FC  

 

21. Personuppgiftsbehandling 
21.1 Beslut att utse 

dataskyddsombud för 
nämnden 

 Nämndens 
ordförande 
Nämndens vice 
ordförande 

 

21.2 Beslut att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 
inklusive instruktioner 

 Förvaltningschef  

21.3 Beslut att anmäla 
personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndighet 

 Dataskyddsomb 
ud 

 

21.4 Beslut i fråga om utlämnande 
av registerutdrag till enskild 

Art 15 Förvaltningschef  

21.5 Beslut att ta ut en rimlig avgift 
för att täcka administrativa 
kostnader för kopior eller vid 
uppenbart ogrundade eller 
orimliga begäranden, särskilt 
på grund av deras repetitiva 
art. 

Art 12.5 och 
15.3 GDPR 

Förvaltningschef PUA måste visa att 

begäran är orimlig. 

21.6 Beslut att ej tillmötesgå 
begäran om registerutdrag om 
begäran är uppenbart 
ogrundad eller orimlig. 

Art 12.5 GDPR Förvaltningschef PUA måste visa att 
begäran är orimlig. 

21.7 Beslut att ej tillmötesgå den 
registrerades begäran om 
rättelse, radering, 
begränsning av behandling 
eller invändning mot 
behandling 

Art 16-18, 21 
GDPR 

Förvaltningschef  



Datum 

2022-09-28 
Referens Sida 

Alvesta kommun NAL 2022 00048 002 

 

  

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-06 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 Öppen 

§ 7 Dnr 2022-00194 133 

 

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Alvesta 
kommun 2023, LÖK  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning 

Den lokala överenskommelsen om nyanländas etablering är en överenskommelse 
om samverkan mellan Alvesta kommun och Arbetsförmedlingen för att påskynda 
individers etablering i arbetslivet och förbättra kompetensförsörjningen.  

Målgruppen för överenskommelsen är alla arbetssökande inskriva på 
Arbetsförmedlingen som är folkbokförda i Alvesta kommun. Syftet är att genom 
samverkan påskynda individers etablering i arbetslivet med utgångspunkt i 
regionala och lokala rekryteringsbehov för att främja kompetensförsörjning och 
tillväxt.  

Överenskommelsen omfattar målsättningar, organisering av samverkan, 
genomförande av operativ samverkan och uppföljning.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29j januari 2023. 

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering, daterad den 14 december 2022.   

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Staben  
Ulrika Boström  
Förvaltningschef 
0472-153 47 
Ulrika.bostrom@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-26 
Referens 

NAL 2022-00194 133  

 

 

 

 
  

Information om lokal överenskommelse om nyanländas 
etablering ”LÖK:en” 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

Den lokala överenskommelsen om nyanländas etablering är en överenskommelse 
om samverkan mellan Alvesta kommun och Arbetsförmedlingen för att påskynda 
individers etablering i arbetslivet och förbättra kompetensförsörjningen.  

Målgruppen för överenskommelsen är alla arbetssökande inskriva på 
Arbetsförmedlingen som är folkbokförda i Alvesta kommun. Syftet är att genom 
samverkan påskynda individers etablering i arbetslivet med utgångspunkt i 
regionala och lokala rekryteringsbehov för att främja kompetensförsörjning och 
tillväxt.  

Överenskommelsen omfattar målsättningar, organisering av samverkan, 
genomförande av operativ samverkan och uppföljning.    

Beslutsunderlag 

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering, daterad den 14 december 2022.   

 
 

Ulrika Boström  
Förvaltningschef  
  



















 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-06 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 Öppen 

§ 8 Dnr 2023-00023 000 

Meddelanden 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet.   

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr 3777-22, daterad den 29 november 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2519-22, daterad den 5 december 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3189-22, daterad den 13 december 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 4190-22, daterad den 15 december 2022. 

Personuppgiftsincident gällande personuppgifter som skickats fel inom kommunen, 
daterad den 5 januari 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2023. 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Alvesta Kommun 
Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
0472-153 47 
Linnea.Gillen@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-29 
Referens 

NAL 2023-00023 000  

 

 

 

 
  

Meddelanden 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet.   

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr 3777-22, daterad den 29 november 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 2519-22, daterad den 5 december 2022. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom i mål nr. 3189-22, daterad den 13 december 2022.  

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut i mål nr. 4190-22, daterad den 15 december 2022. 

Personuppgiftsincident gällande personuppgifter som skickats fel inom kommunen, 
daterad den 5 januari 2023.  

 
 

Ulrika Boström  
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-06 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 Öppen 

§ 9 Dnr 2023-00018 020 

 

Redovisning av förvaltningens sjukfrånvarostatistik per 
december 2023 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna redovisningen av förvaltningen för arbete och lärandes 
sjukfrånvarostatistik per december 2022.   

Sammanfattning 

Sjukfrånvarostatistiken görs för föregående månad efter lönebrytet, det vill säga 
tolv gånger per år.  

Sjukstatistiken visar att förvaltningen för arbete och lärande per december 2022 
haft en sjukfrånvaro på 4,01 procent per rullande tolv månader. Förvaltningen har 
en lägre sjukfrånvaro än kommunen som helhet, vilken per december 2022 haft en 
sjukfrånvaro på 7,57 procent per rullande tolv månader.  

Långtidssjukskrivna med en sjukskrivning på 59 dagar eller mer i procent av total 
sjukfrånvaro är per december 2022, 46,61 procent.  

Det är 16 medarbetare vid förvaltningen för arbete och lärande som under de 
senaste tolv månaderna haft fem sjukfrånvarotillfällen eller fler.  

Frisknärvaron vid förvaltningen för arbete och lärande är hög jämfört med 
kommunen som helhet.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2023.  

Sjukfrånvarostatistik per december 2022, daterad den 27 januari 2023. 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
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Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Alvesta Kommun 
Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
0472-153 47 
Linnea.Gillen@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-29 
Referens 

NAL 2023-00018 020  

 

 

 

 
  

Redovisning av förvaltningens sjukfrånvarostatistik per 
december 2023 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
förvaltningen för arbete och lärandes sjukfrånvarostatistik per december 2022.   

Sammanfattning 

Sjukfrånvarostatistiken görs för föregående månad efter lönebrytet, det vill säga 
tolv gånger per år.  

Per december 2022 visar sjukstatistiken att förvaltningen för arbete och lärande 
haft en sjukfrånvaro på 4,01 procent per rullande 12 månader. Förvaltningen har en 
lägre sjukfrånvaro än kommunen som helhet, vilken per december 2022 haft en 
sjukfrånvaro på 7,57 procent per rullande tolv månader.  

Långtidssjukskrivna med en sjukskrivning på 59 dagar eller mer i procent av total 
sjukfrånvaro är per december 2022, 46,61 procent.  

Det är 16 medarbetare vid förvaltningen för arbete och lärande som under de 
senaste tolv månaderna haft fem sjukfrånvarotillfällen eller fler.  

Frisknärvaron vid förvaltningen för arbete och lärande är hög jämfört med 
kommunen som helhet.  

Beslutsunderlag 

Sjukfrånvarostatistik per december 2022, daterad den 27 januari 2023.  

 
 

Ulrika Boström 
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 

  



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

FAL 9.59 10.35 11.15 11.19 11.31 11.33 11.57 11.82 11.83 12.28 12.72 13.11 13.4

A. Kommun 22.38 23.5 24.42 24.51 24.53 24.6 24.45 24.64 24.68 24.81 24.93 24.99 25.35
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

FAL 0.84 1.46 1.38 1.13 0.93 1.15 0.91 0.84 0.84 1.22 1.2 1.17 1.33

A. Kommun 2.3 3.24 2.58 2.05 1.97 2.02 1.5 1.36 1.52 2.02 2.06 2.13 2.63
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

FAL 2.9 3.18 3.45 3.47 3.5 3.55 3.62 3.62 3.7 3.78 3.86 3.95 4.01

A. kommun 6.7 7.09 7.37 7.4 7.35 7.36 7.32 7.38 7.43 7.45 7.45 7.45 7.57

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

FAL

A. kommun



Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

FAL 3.43 5.79 5.88 4.42 3.33 4.37 2.83 1.81 2.88 4.53 3.97 4.01 4.18

A. Kommun 8.28 11.78 10.56 7.34 6.75 6.96 5.1 4.05 5.64 7.57 7.18 8.08 9.57
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

FAL 33.25 30.12 30.65 35.8 38.19 39.62 39.89 42.8 44 45.6 46.15 46.11 46.61

A. kommun 49.09 47.37 46.81 47.55 48.27 49.45 49.77 49.92 49.55 49.28 49.21 49.03 48.6
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

FAL 11 15 16 13 13 13 16 16 16 18 19 15 16
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Frisknärvaro rullande 12 månader

Antal personer som senaste 12 månaderna inte har någon sjukfrånvaro i procent %

Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

FAL 44.44 40.01 33.33 31.25 32.81 31.94 30.81 30.27 31.72 28.11 27.96 28.65 28.57

A. kommun 24.38 21.6 20.59 19.79 20.76 21.83 21.09 20.55 22.26 21.72 21.55 20.92 19.35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov

FAL

A. kommun



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-06 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 Öppen 

§ 10 Dnr 2023-00024 002 

Redovisning av delegationsbeslut   

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2023-01-01 till 2023-01-
30. 

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, ordförande och tjänstemän enligt antagen delegationsordning.  
Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens sammanträde. Redovisningen 
innebär inte att nämnden får ompröva beslut eller fastställa delegationsbesluten. 
Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegerad beslutanderätt. 

Listorna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegationsbeslut inom 
nämnden för arbete och lärandes ansvarsområde och särskilda uppgifter för 
perioden 2023-01-01 till 2023-01-30. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 januari 2023. 

Lista över delegationsbeslut under perioden 2023-01-01 till 2023-01-30, daterad 
den 30 januari 2023.   

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Parkgatan 6 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
fal@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Alvesta Kommun 
Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
0472-153 47 
Linnea.Gillen@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-30 
Referens 

NAL 2023-00024 002  

 

 

 

 
  

Redovisning av delegationsbeslut  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut för perioden 2023-01-01 till 2023-01-30.  

Sammanfattning 

redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva 
beslut eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att 
återkalla delegerad beslutanderätt. 

Listorna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegationsbeslut inom 
nämnden för arbete och lärandes ansvarsområde och särskilda uppgifter för 
perioden 2023-01-01 till 2023-01-30.  

Beslutsunderlag 

Lista över delegationsbeslut under perioden 2023-01-01 till 2023-01-30, daterad 
den 30 januari 2023.   

 
 

Ulrika Boström  
Förvaltningschef 

Linnéa Gillén 
Nämndsekreterare 
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Utskriftsbild
den 30 januari 2023 08:08

   Snabbanteckningar sidan 1    



   Snabbanteckningar sidan 2    



Ankom Riktning Beskrivning Beslut Beslutande Dokumentnr Diarienr

2023-01-03 Utgående Beslut om tilläggsbelopp för elev i behov av extraordinära stödinsatser, VT-23 Beviljas delvis Ulrika Boström 3986 2022-00146

2023-01-03 Utgående Beslut om tilläggsbelopp för elev i behov av extraordinära stödinsatser, VT-23 Beviljas delvis Ulrika Bosrröm 3985 2022-00147

2023-01-03 Utgående Beslut om att inte lämna ut allmän handling med besvärshänvisning Avslag Ulrika Boström 3982 2022-00205

2023-01-02 Upprättat Beslut om ersättning för elevresa Avslag Pernilla Ramström 3974 2023-00004

# Öppen



Ankom Beskrivning Beslut Beslutande DokumentnrDiarienr

2023-01-23 Yttrande gällande interkommunal ersättning för utbildning till personbilsmekaniker via Växjölöftet Vuxenutbildning Beviljas Kristina Davidsson 1947 2023-00008

2023-01-19 Yttrande gällande interkommunal ersättning för utbildning till CNC-operatör via Växjölöftet Vuxenutbildning Beviljas Kristina Davidsson 1945 2023-00007

2023-01-19 Yttrande gällande interkommunal ersättning  för utbildning till montör inom industrin med SFI via Växjölöftet Vuxenutbildning Beviljas Kristina Davidsson 1943 2023-00006

2023-01-12 Yttrande gällande interkommunal ersättning för kurs i matematik via Växjölöftet Vuxenutbildning Beviljas Kristina Davidsson 1941 2023-00005

2023-01-12 Yttrande gällande interkommunal ersättning för Abdulazisova Ajmani för utbildning till Kock via Växjölöftet Vuxenutbildning Beviljas Kristina Davidsson 1939 2023-00004

2023-01-12 Yttrande gällande interkommunal ersättning för utbildning till Truckförare inom lager via Växjölöftet Vuxenutbildning Beviljas Kristina Davidsson 1937 2023-00003

2023-01-12 Yttrande gällande interkommunal ersättning för utbildning till Bagare/konditor via Växjölöftet Vuxenutbildning Beviljas Kristina Davidsson 1935 2023-00002

2022-12-14 Yttrande gällande interkommunal ersättning för utbildning till elmontör via Växjölöftet Vuxenutbildning Beviljas Kristina Davidsson 1933 2023-00001

# Öppen


