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Gun Wågsjö (C) 
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KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2020-12-16 

1. Fastställande av föredragningslistan 
 
 

  

 
2. Information om modell för lokalersättning för kommunal och 

fristående verksamhet 
 
 

Bo Ekström, Päivi 
Malmsten, 20 min  

 
3. Information om rätt till utbildning och närvaro i förskolan, 

grundskolan och gymnasiet 
 
 

Kerstin Carlsson, Paula 
Palmdahl, Camilla Ahlin, 
20 min  

 
4. Redovisning av genomlysning av mottagningsenheten samt 

modersmålsundervisning och studiehandledning inom centrum för 
flerspråkigt lärande 
2020VFN484 
 

Paula Palmdahl, 20 min  

 

5. Information om plan för inflyttning på det nya äldreboendet på 
Säteriet 
2020VFN546 
 

Lena Lager, 10 min  

 

6. Inrättande av valfrihetssystem för äldreboenden 
2020VFN284 
 

  

 

7. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för införande av 
valfrihetssystem i kulturskolan med externa utförare 
2020VFN492 
 

  

 

8. Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundskola och 
ISGR för kalenderår 2021 
2020VFN467 
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KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2020-12-16 

 
 

9. Uppföljning av rapporterade anmälningar om kränkande behandling 
och arbete för trygghet och studiero höstterminen 2020 
2020VFN481 
 

  

 

10. Förslag till revidering av välfärdsnämndens delegationsordning 
2020VFN400 
 

  

 

11. Ekonomisk uppföljning 2020 - välfärdsnämnden 
2020VFN28 
 

  

 

12. Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal 
och fristående verksamhet 
2020VFN535 
 

  

 

13. Statistiska uppgifter 2020 
2020VFN273 
 

  

 

14. Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning 
2020VFN493 
 

  

 

15. Anmälan av ordförandebeslut om att tillfälligt stänga årskurs 5  
Rävlandaskolan och bedriva utbildning på distans 
2020VFN538 
 

  

 

16. Anmälan av ordförandebeslut - Tillfällig och delvis stängning av   
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KALLELSE 
Välfärdsnämnden 
Datum 
2020-12-16 

verksamhet inom skolområdet enligt förordning 2020:115 
2020VFN553 
 

 

17. Anmälan av ordförandebeslut - Båtsmanskolan, Tillfällig och delvis 
stängning av verksamhet inom skolområdet enligt förordning 
2020:115 
2020VFN559 
 

  

 

18. Delgivningar 2020 
2020VFN23 
 

  

 

19. Anmälan av ordförandebeslut - Ekdalaskolan, Tillfällig och delvis 
stängning av verksamhet inom skolområdet enligt förordning 
2020:115 
2020VFN570 
 

  

 

20. Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig begränsning av antal 
deltagare i den dagliga verksamhetens lokaler 
2020VFN571 
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modersmålsundervisning och 
studiehandledning inom centrum för 

flerspråkigt lärande 
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2020VFN484 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid  
Louise Kristoffersson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-04 2020VFN484  620 
  
 

Redovisning av genomlysning av mottagningsenheten samt 
modersmålsundervisning och studiehandledning inom centrum för 
flerspråkigt lärande 

Sammanfattning  
Välfärdsnämnden uppdrog åt förvaltningen vid antagande av budget och verksamhetsplan 
för 2020-2022 den 6 november 2019 § 256 att under 2020 återkomma med genomlysning 
av mottagningsenheten samt modersmålsundervisning och studiehandledning inom 
centrum för flerspråkigt lärande. Denna tjänsteskrivelse syftar till att redovisa för 
välfärdsnämnden förvaltningens genomlysning.  
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget att genomföra en genomlysning är genomfört. 
Genomlysningen har visat att modersmålsundervisning och studiehandledning i huvudsak 
fungerar väl i Härryda kommun och att eleverna därmed får den undervisning som de har 
rätt till enligt skollagen (2010:800). Förvaltningen gör dock bedömningen att det finns 
behov av att effektivisera administrationen gällande detta så att eleverna ännu snabbare 
får tillgång till modersmålsundervisning och studiehandledning.  

Förvaltningen bedömer vidare att det behöver vidtas vissa åtgärder med anledning av det 
som framkommit av genomlysningen av mottagningsenhetens verksamhet. Dessa 
åtgärder handlar om att eleverna snabbare ska placeras vid en skolenhet med en rektor 
som ansvarar för deras hela skolsituation enligt skollagen, att eleverna får mer 
undervisning i vissa ämnen samt att säkerställa att reglerna gällande anpassad timplan 
följs för varje elev. Förvaltningen bedömer att rollerna mellan ansvarig rektor och 
mottagningsenheten behöver tydliggöras så att samordningen av elevernas undervisning 
samt bedömning och dokumentation av deras kunskaper säkerställs.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 

Ärendet 
Välfärdsnämnden uppdrog åt förvaltningen vid antagande av budget och verksamhetsplan 
för 2020-2022 den 6 november 2019 § 256 att under 2020 återkomma med genomlysning 
av mottagningsenheten samt modersmålsundervisning och studiehandledning inom 
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centrum för flerspråkigt lärande. Denna tjänsteskrivelse syftar till att redovisa för 
välfärdsnämnden förvaltningens genomlysning.  
 
I tjänsteskrivelsen beskriver förvaltningen hur centrum för flerspråkigt lärande är 
organiserat och hur roller och ansvar inom enheten är fördelat. Andra delar som redovisas 
i tjänsteskrivelsen är hur processen kring nyanländas mottagande och kartläggning av 
deras kunskaper ser ut.  

Genomlysningens genomförande 
Denna genomlysning genomfördes med hjälp av intervjuer med enhetschef, pedagogisk 
samordnare, grundskollärare, modersmålslärare och studiehandledare på 
mottagningsenheten. Fyra rektorer som arbetar på skolor som samarbetar med/har elever 
på mottagningsenheten blev också intervjuade. Intervjuerna genomfördes via besök på 
mottagningsenheten samt via digital kommunikation av Paula Palmdahl, verksamhetschef 
för grundskolan samt av Louise Kristoffersson, utvecklingsledare för grundskolan.  
 
Reglering på området 
Verksamheten styrs och regleras av skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:85) 
samt av allmänna råd. 
 
En nyanländ elev är någon som har bott utomlands och som nu är bosatt i Sverige. Hen 
ska ha börjat på sin utbildning efter ordinarie terminsstart i årskurs 1 eller senare. Efter 4 
år i svensk skola räknas inte eleven som nyanländ längre. (3 kap. 12a § skollagen)  

En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas om en sådan bedömning inte är uppenbart 
onödig. Rektorn ansvarar för att bedömningar görs. (3 kap. 12c § skollagen) 

En nyanländ elev ska placeras i den årskurs som är lämplig med hänsyn till elevens ålder, 
förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt. Rektorn ska besluta om placering i 
årskurs så snart som möjligt och senast inom två månader från det att eleven har tagits 
emot inom skolväsendet. Eleven ska inom samma tid placeras i den undervisningsgrupp 
som eleven normalt ska tillhöra. (3 kap. 12e § skollagen) 

Rektorn får besluta att en nyanländ elev som har tagits emot inom skolväsendet i 
grundskolan ska ges undervisning som avviker från den timplan samt de ämnen och mål 
som annars gäller för utbildningen (anpassad timplan), om 
   1. rektorn efter att elevens kunskaper har bedömts bedömer att eleven kommer att ha 
svårt att nå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan inom ramen för 
skolplikten eller motsvarande rätt till utbildning 
   2. eleven och elevens vårdnadshavare har samtyckt till den anpassade timplanen. 

En anpassad timplan ska utformas så att 
   1. eleven ges undervisning i sådana ämnen och minst det antal ämnen som krävs för att 
nå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan, 
   2. ett av de ämnen som avses i punkt 1 är idrott och hälsa, och 
   3. eleven ges minst den totala undervisningstid som återstår för övriga elever i den 
årskursen hos huvudmannen under den kvarvarande skoltiden. (3 kap. 12h § skollagen) 
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Om fler än en lärare bedriver undervisningen vid den tidpunkt då betyg ska sättas och 
bara någon eller några av dessa är legitimerade, ska betyget beslutas av den eller de 
legitimerade lärarna. (6 kap. 3 § skolförordningen)  

Organisation av centrum för flerspråkigt lärande i Härryda kommun 
Verksamheten har en budget på 12 335 tkr och totalt 32 anställda inom yrkeskategorierna 
grundskollärare, modersmålslärare, studiehandledare och pedagogisk samordnare. 
Sysselsättningsgraden kan mellan dessa yrkeskategorier variera mellan 13- 100 procent. 
Att sysselsättningsgraden varierar kraftigt beror på att vissa av studiehandledarna och 
modersmålslärarna har anställningar i flera kommuner på grund av att de undervisar i 
språk som få elever har som modersmål. 
 
Mottagningsenheten kallad Välkomsten tar emot eleven och genomför kartläggning av 
elevens kunskapsnivå, möten med vårdnadshavare, placering på skola, genomför möte 
med mottagande skola och håller lektioner på mottagningsenheten med eleven enligt 
anpassad timplan. 
 
Modersmålslärarna genomför undervisning med elever i mindre grupper och är 
ambulerande i kommunen. De knyts till olika skolor beroende på vilket behov av 
modersmål det finns bland eleverna på enheten. I vissa fall samordnar olika skolor denna 
undervisning utifrån antal elever med samma språk.  

Studiehandledarna arbetar riktat emot enskilda elever och arbetar både ambulerande i 
kommunen och/eller på Välkomsten. Studiehandledarens uppdrag handlar om att 
förtydliga och förklara uppgifter i den ordinarie undervisningen för eleven på elevens 
modersmål. Detta sker ute på skolan och företrädelsevis i ett grupprum i anslutning till 
elevens klassrum.  
 
Roller och ansvar 

Centrum för flerspråkigt lärande leds och organiseras av en enhetschef som inte är rektor 
och så till vida inte har något elevansvar enligt skollagen. Enhetschefen har 
personalansvar för personalen på mottagningsenheten, modersmålslärarna samt 
studiehandledarna.  

Rektor på den skola där eleven blir skolplacerad har totalt ansvar för elevens hela 
skolgång inklusive garanterad undervisningstid, elevhälsa, stöd och betygsättning. Detta 
ansvar gäller även när eleven får undervisning på mottagningsenheten.  

Undervisande lärare på centrum för flerspråkigt lärande har huvudansvar för att 
genomföra undervisning av eleverna utifrån den anpassade timplanen.  

Andelen elever som är analfabeter/ har studiebakgrund. 

Studiebakgrunden och kunskapsnivån hos eleverna varierar beroende på vilket 
ursprungsland eleven kommer ifrån och om eleven gått i skola tidigare. Har eleven varit i 
ett transitland så kan hen ha gått i skola men det brister ibland i information runt detta. 
Det finns viss arbetskraftsinvandring bland vårdnadshavare och barn till dessa har 
skolbakgrund. 

Page 8 of 394



Individuella bedömningar av eleverna 

Bedömning av elevernas kunskaper görs med hjälp av Skolverkets kartläggningsmaterial 
för bedömning av nyanlända elevers kunskaper, steg 1 och 2. Kartläggningens resultat 
mynnar ut i en bedömning av elevens kunskapsnivå. 

Verksamhetens effektivitet och rättssäkerhet 

Genomlysningen visar att en inledande bedömning av elevernas kunskaper görs på 
mottagningsenheten Välkomsten. Kartläggningar sker i enlighet med Skolverkets 
material för bedömning av elevernas kunskaper. Därmed finns underlag för att kunna 
placera eleverna i rätt årskurs och undervisningsgrupp.  

Genomlysningen visar vidare att eleverna behöver få mer undervisning i ämnen som 
krävs för att nå gymnasiebehörighet. Vidare visar genomlysningen att eleverna behöver 
ges minst den totala undervisningstid som övriga elever i årskursen för att säkerställa att 
reglerna runt anpassad timplan följs. Ett exempel som framkommit är att eleverna på 
mottagningsenheten inte erbjudits undervisning i idrott och hälsa, ett ämne som inte får 
tas bort vid anpassad timplan.  

Skolplaceringar av elever till ordinarie grundskolor behöver ske snabbare än de gör i 
dagsläget. När eleven skolplacerats blir rektor för aktuell skolenhet ansvarig för elevens 
hela skolgång. Det finns elever som på grund av boendesituationen flyttar runt i 
kommunen och därför behöver vänta på sin skolplacering längre än vad regelverket säger.  
 
Härryda kommuns skolor använder lärplattformen Unikum för att dokumentera 
kunskaper, elevernas utveckling och bedömningar. Även vårdnadshavarna har tillgång till 
Unikum. Genomlysningen visar på behovet att förbättra dokumentationen beträffande de 
elever som undervisas på Välkomsten och säkerställa att även deras utveckling och 
lärande dokumenteras i Unikum.  
 
Genomlysningen visar också att ansvarsfördelningen gällande betygsättning för eleverna 
behöver tydliggöras mellan ansvarig skola och mottagningsenhet.  
 

Förvaltningens bedömning  

Förvaltningen bedömer att uppdraget att genomföra en genomlysning är genomfört. 
Genomlysningen har visat att modersmålsundervisning och studiehandledning i huvudsak 
fungerar väl i Härryda kommun och att eleverna därmed får den undervisning som de har 
rätt till enligt skollagen. Förvaltningen gör dock bedömningen att det finns behov av att 
effektivisera administrationen gällande detta så att eleverna ännu snabbare får tillgång till 
modersmålsundervisning och studiehandledning.  

Förvaltningen bedömer vidare att det behöver vidtas ett antal åtgärder med anledning av 
det som framkommit av genomlysningen av mottagningsenhetens verksamhet. Dessa 
åtgärder handlar om att eleverna snabbare ska placeras vid en skolenhet med en rektor 
som ansvarar för deras hela skolsituation enligt skollagen. Förvaltningen bedömer att 
rollerna mellan ansvarig rektor och mottagningsenheten behöver tydliggöras så att 
samordningen av elevernas undervisning och bedömning av deras kunskaper säkerställs. 
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Förvaltningen avser återkomma till välfärdsnämnden med information om arbetet med att 
utveckla verksamheten under våren 2021.  

 

 
Päivi Malmsten 
Sektorschef  Paula Palmdahl 
                                                                                     Verksamhetschef 
 
 

Bilaga 

Protokollsutdrag -  § 256 Välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan 2020-2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 256      Dnr 2019VFN532

Välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan 2020-2022 

 
Kommunfullmäktige fattade den 17 juni 2019 § 93 beslut om budget/plan 2020-2022 
avseende drift och 2020-2024 avseende investeringar. Anslagen fastställdes då på sektorsnivå. 
Välfärdsnämnden ska fatta beslut om budget på verksamhetsnivå samt verksamhetsplan för 
2020-2022.

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 16 oktober 2019 § 243, då förvaltningen 
presenterade förslag till verksamhetsplan och budget. Välfärdsnämnden uppdrog åt 
förvaltningen att göra justeringar i verksamhetsplan och budget inför beslut den 6 november, 
samt att genomföra ett antal utredningar.

Förvaltningen avser återkomma med uppdragsbeskrivningar inom följande områden under 
innevarande år avseende sektor utbildning och kultur:

 Utvärdering av skolpsykologerna
 Redovisning av och fortsatt hantering av utredning av kommunens rektorsorganisation
 Förutsättningar för införande av valfrihetssystem i kulturskolan med externa utförare
 Genomlysning av mottagningsenheten samt modersmålsundervisning och 

studiehandledning inom ”Centrum för flerspråkigt lärande” 
 Förutsättningar för införande av valfrihetssystem inom vuxenutbildningen med 

externa utförare
 
Förvaltningen avser återkomma med uppdragsbeskrivningar inom följande områden under 
innevarande år avseende sektor socialtjänst:

 Genomlysning av kostnader för olika boenden, t.ex. Lss, nyanlända, boenden, Hindås 
camping m.m.

 Härryda framtid – uppföljning av resultat
 Redovisning av tolkkostnader
 Förutsättningar för LOV inom daglig verksamhet
 Uppföljning och utvärdering av familjecentralerna och redovisning av hur 

”Kraftkällan” kan utvecklas i samarbete med andra kommuner.

Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 25 oktober 2019 
samt yttrande från Psykologförbundet och från Sacorådet angående Budget 2020-2022.
 
Välfärdsnämndens behandling

Yttrande
Siw Hallbert (S) meddelar att socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet och önskar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

lämna en protokollsanteckning med följande innehåll "Socialdemokraterna väljer att avstå 
från att delta i beslutet. Detta då vi anser att budgeten är underfinansierad. I 
Socialdemokraternas rambudget så fanns det mer pengar både till skola och socialtjänst. Vi 
vägde en liten skattehöjning mot stora nedskärningar i verksamheten och fann att vi anser att 
det är viktigare att bibehålla verksamheten. För att ta del av vår budget i sin helhet besök: 
http://sharryda.se/wp-content/uploads/2019/06/Socialdemokraternas-budget-2020-.pdf 
Eftersom vår rambudget inte vann så finns det inte pengar nog till att göra en budget på 
verksamhetsnivå. Inte med den höga nivå som vi Socialdemokrater anser att vår kommun 
skall hålla. Vi kan därför inte tänka oss att lägga en verksamhetsplan och en budget på 
verksamhetsnivå utifrån dessa förutsättningar."

Ordförande medger att protokollsanteckning får lämnas.

Yrkanden
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020-
2022 och budget på verksamhetsnivå och uppdrar åt förvaltningen att återkomma med 
uppdragsbeskrivningar samt att välfärdsnämnden delger kommunfullmäktige 
verksamhetsplan 2020-2022.

Inga-Lena Persson (MP) yrkar i första hand att välfärdsnämnden avslår Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande om verksamhetsplan 2020-2022 och budget, i andra hand yrkar Inga-
Lena Persson på följande tillägg till verksamhetsplan 2020-2022 och budget:
"Långsiktig plan för fler skolor i kommunen. Sektorn ser behovet av att:

 Planera för nya grundskolor
 Säkerställa att grundskolans lokaler är ändamålsenliga utifrån verksamhetens uppdrag

Sektorn för utbildning och kultur kommer tillsammans med sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd att göra en kartläggning av befintliga lokaler utifrån två aspekter; möjlighet 
till utbyggnad och behovet av anpassning till mer ändamålsenliga lokaler. Kartläggningen 
ligger till grund för beslut i välfärdsnämnden rörande behov av nya etablering av kommunen 
och var skolorna skall placeras."

Leo Welter (SD) yrkar på följande tillägg till verksamhetsplan 2020-2022 och budget:
1. Kundbegreppet inom omsorgen. Välfärdsnämnden föreslås besluta att förvaltningen 

får i uppdrag att inom sektorn för socialtjänst ersätta ordet brukare med kund för den 
som är mottagare av kommunens omsorgstjänster. Syftet är att stärka förvaltningens 
kundfokus och betona kommunens roll som en serviceorganisation för dess invånare.

2. Välfärdsnämndens kvalitetspris. Välfärdsnämnden föreslås besluta att förvaltningen 
får i uppdrag att ta fram ett förslag på inrättande av ett årligt kvalitetspris vars syfte är 
att uppmärksamma den enhet inom välfärdsnämndens ansvarsområde som lyckats bäst 
med förbättringsarbetet under året som gått.

3. Skriftliga ordningsomdömen. Välfärdsnämnden föreslås besluta att förvaltningen får i 
uppdrag ta fram ett förslag gällande införande av skriftliga ordningsomdömen för 
elever i grundskolan och gymnasiet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Maria Kornevik Jakobsson yrkar avslag till Inga-Lena Perssons och Leo Welters yrkanden.

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 17:32-17:40.

Propositionsordning
Ordföranden redovisar att hon först kommer ställa proposition på Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande och Inga-Lena Perssons yrkande om avslag. Därefter kommer 
ordförande ställa proposition på Leo Welters och Inga-Lena Perssons tilläggsyrkanden var för 
sig.

Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner

Maria Kornevik Jakobssons yrkande och Inga-Lena Perssons avslagsyrkande

Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons yrkande och Inga-Lena 
Perssons yrkande om avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Inga-Lena Perssons yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 1 röstar Nej och 5 avstår. Bilaga 1 
voteringslista.

Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Leo Welters yrkande, punkt 1, och Maria Kornevik Jakobssons avslagsyrkande

Efter ställd proposition på Leo Welters yrkande och Maria Kornevik Jakobssons yrkande om 
avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons 
yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Leo Welters yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 2 röstar Nej och 4 avstår. Bilaga 2 voteringslista

Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Leo Welters yrkande, punkt 2, och Maria Kornevik Jakobssons avslagsyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Efter ställd proposition på Leo Welters yrkande och Maria Kornevik Jakobssons yrkande om 
avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons 
yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Leo Welters yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 8 ledamöter röstar Ja och 2 röstar Nej och 3 avstår. Bilaga 3 voteringslista.

Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Leo Welters yrkande, punkt 3, och Maria Kornevik Jakobssons avslagsyrkande

Efter ställd proposition på Leo Welters yrkande och Maria Kornevik Jakobssons yrkande om 
avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons 
yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Leo Welters yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 3 röstar Nej och 3 avstår. Bilaga 4 voteringslista.

Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Inga-Lena Perssons yrkande och Maria Kornevik Jakobssons avslagsyrkande

Efter ställd proposition på Inga-Lena Perssons yrkande och Maria Kornevik Jakobssons 
yrkande om avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Inga-Lena Perssons yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 1 röstar Nej och 5 avstår. Bilaga 5 
voteringslista.

Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Beslut

Välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020-2022 och budget på verksamhetsnivå.

Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med uppdragsbeskrivningar.

Välfärdsnämnden delger kommunfullmäktige verksamhetsplan 2020-2022.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Följande ledamöter avstår från att delta i beslutet: Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) 
och Jonas Andersson (S).

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna väljer att avstå från att delta i beslutet. Detta då vi anser att budgeten är 
underfinansierad. I Socialdemokraternas rambudget så fanns det mer pengar både till skola 
och socialtjänst. Vi vägde en liten skattehöjning mot stora nedskärningar i verksamheten och 
fann att vi anser att det är viktigare att bibehålla verksamheten. För att ta del av vår budget i 
sin helhet besök: http://sharryda.se/wp-content/uploads/2019/06/Socialdemokraternas-budget-
2020-.pdf Eftersom vår rambudget inte vann så finns det inte pengar nog till att göra en 
budget på verksamhetsnivå. Inte med den höga nivå som vi Socialdemokrater anser att vår 
kommun skall hålla. Vi kan därför inte tänka oss att lägga en verksamhetsplan och en budget 
på verksamhetsnivå utifrån dessa förutsättningar.

----------------------
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VOTERINGSLISTA
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-06

Voteringslista: § 256
Ärende: Välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan 2020-2022,  2019VFN532

Bilaga 1 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 7 1 5

Bilaga 2 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 7 2 4

Bilaga 3 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
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VOTERINGSLISTA
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-06

Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 8 2 3

Bilaga 4 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 7 3 3

Bilaga 5 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
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VOTERINGSLISTA
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-06

Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 7 1 5
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Plan för inflyttning på det nya
äldreboendet på Säteriet
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Bakgrund

SÄBO Säteriet planeras att starta 1 januari 2022 
(inklusive tillstånd från IVO).

Äldreboendet drivs av Attendo. 

Härryda kommun ska enligt avtal köpta 54 platser. 

H Ä R R Y D A  K O M M U N 2
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Prognos behov

Behovet ökar med 44 platser under 2021 utöver 
nuvarande platser.

Beredskap för alternativa scenarier behövs.

H Ä R R Y D A  K O M M U N 3
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Process

Byggnad klar

Kommunen 
granskar och 
godkänner 

Attendo 
ansöker om 

tillstånd IVO

H Ä R R Y D A  K O M M U N 5
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Process

H Ä R R Y D A  K O M M U N 6

• Inflyttning 
påbörjas

Godkänt från 
kommunen + 
tillstånd IVO

• Kommunen 
betalar för de 
personer som 
flyttar in

Månad 1-3

• Kommunen 
betalar för 
54 platser

Från månad 4
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Demens/somatik
Enligt avtal 36 demensplatser och 18 somatiska 
platser

Attendo ska ”utan dröjsmål” kunna omfördela platserna 
efter kommunens behov.

Kostnad demensplats: 1 890 kr/dygn
Kostnad somatikplats: 1 878 kr/dygn

H Ä R R Y D A  K O M M U N 7
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Plan

1. Tillfälliga kontrakt

2. Väntetid

3. Information till alla med SÄBO-plats

H Ä R R Y D A  K O M M U N 8
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Tillfälliga kontrakt
Idag har 8 personer med permanent boende på 
Rosenhill fått information om att deras hyreskontrakt är 
tillfälliga. 

Förslag: När det uppstår ledig plats på Säterigården 
och Ekdalagården bör personen erhålla ett tillfälligt 
kontrakt. 

H Ä R R Y D A  K O M M U N 9
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Väntetid

• Bosamordningen avvaktar med verkställighet 3 
månader innan uppstart av det nya boendet.

• Bedömning utifrån behov.

H Ä R R Y D A  K O M M U N 10
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Intresseanmälan 

Information gå ut till samtliga hyresgäster inom SÄBO 
om möjlighet att anmäla intresse för flytt. 

Vid stort intresse kan en kölista skapas.

H Ä R R Y D A  K O M M U N 11
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Underlag 1/1-1/4 2022

• 8 personer från Rosenhill

• 10-12 personer från Säteri- och Ekdalagården

• 5-10 personer som önskar flytta från annat SÄBO

• 20-30 nya ärenden från BOSAM
H Ä R R Y D A  K O M M U N 12
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Tack!

H Ä R R Y D A  K O M M U N 13
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Sektorn för socialtjänst  
Martin Filin Karlsson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-09 2020VFN284  709 
  
 

Inrättande av valfrihetssystem för äldreboenden 

Sammanfattning  
Välfärdsnämnden uppdrog åt förvaltningen i verksamhetsplan för 2020–2022 antagen den 
6 november 2019 § 256 att arbeta med att införa valfrihetsystem enligt lagen (2008:962) 
om valfrihetssystem inom äldreboenden. Förvaltningen har undersökt förutsättningarna 
för ett införande och bedömer att ett införande är möjligt med start den 1 april 2022. 
Förvaltningen noterar också ett behov av tydligare reglementen gällande 
ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och välfärdsnämnden i fråga om 
valfrihetssystem. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att inrätta ett valfrihetssystem för äldreboenden med start den 
1 april 2022. 

Välfärdsnämnden noterar att det bör göras en översyn av välfärdsnämndens och 
kommunstyrelsens reglementen beträffande ansvarsfördelningen mellan nämnderna 
avseende valfrihetssystem. 

Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet. 

Ärendet 
I majoritetens budget för 2020 och plan 2021-2024, beslutad i KF 17 juli 2019, § 93, ges 
välfärdsnämnden ”i uppdrag att ta fram underlag och fatta nödvändiga beslut för att 
införa Lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende (SÄBO)”.  

Välfärdsnämnden uppdrar i verksamhetsplan för 2020-2022, antagen den 6 november 
2019, § 256, åt sektorn för socialtjänst att arbeta med att införa lagen om valfrihet (LOV) 
inom vård- och omsorgsboende (SÄBO). 

I Strategisk plan 2019-2022 (s. 10) står följande om införandet av valfrihetssystem för 
äldreboenden: 

”Vi vill införa LOV-system (LOV – Lagen Om Valfrihet) för äldreboenden (SÄBO). Vi 
arbetar för att få samma kvalitetskrav för olika LOV inom Göteborgsregionen (GR). 
Äldreomsorgen präglas av ett innovativt framåtsyftande tankesätt i en vård och omsorg 
som bedrivs med mänsklighet och omtanke. Äldre ska ha goda möjligheter till en aktiv 
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vardag och ett aktivt och meningsfullt liv. På våra äldreboenden ska det finnas goda 
möjligheter till aktiviteter och rehabilitering, det gäller också våra träffpunkter för 
personer som bor i ordinärt boende. Det ska finnas en god samverkan med hälso- och 
sjukvården och en sammanhållen vårdkedja när det gäller rehabilitering och medicinering 
efter en sjukhusvistelse. En god uppföljning är viktig för varje individ” 

Det finns i dagsläget ingen beslutad regiongemensam överenskommelse om 
harmoniserade kvalitetskrav gällande valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem (LOV) för äldreboenden; Mölndals stad har ett valfrihetssystem enligt 
LOV och Göteborgs stad har avbrutit arbetet med ett införande. I övrigt arbetar 
förvaltningen med att införa valfrihetssystem för äldreboenden enligt ovan redovisade 
beslut. 

Denna tjänsteskrivelse redogör för de beslut och förberedelser som behövs för ett 
införande av ett valfrihetssystem enligt LOV. Den ger först en kortfattad genomgång av 
det huvudsakliga innehållet i LOV och andra förutsättningar för ett införande av ett 
valfrihetssystem. Därefter ges en mycket kortfattad redogörelse för förvaltningens arbete 
med att förbereda ett valfrihetssystem. 

Lagen om valfrihetssystem i korthet 

Huvuddragen i LOV sammanfattas i lagens förarbeten (prop. 2008/09, s. 1): 

Den upphandlande myndighet som vill tillämpa lagen måste annonsera 
löpande på en nationell webbplats för valfrihetssystem. Såväl privata 
företag som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända 
som leverantörer. Kommuner och landsting ges möjlighet att genom 
avtal reglera förutsättningarna för valfrihetssystemet. Alla leverantörer 
som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller 
de fastställda kraven godkänns, varefter kontrakt tecknas. Lagen 
bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. 
Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som han 
eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Enligt 
lagförslaget ansvarar kommunen eller landstinget för att brukaren eller 
patienten får fullödig information om samtliga leverantörer som man 
kan välja emellan. För personer som inte väljer ska det finnas ett 
ickevalsalternativ. Leverantörer som anser sig förfördelade ges en 
möjlighet att hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om rättelse. 

För att ett valfrihetssystem enligt LOV ska anses vara inrättat är kommunen skyldig att 
annonsera på valfrihetswebben.se. Förfrågningsunderlag ska tillsammans med annonsen 
finnas tillgängligt på webbplatsen (3 kap. 1 § LOV) och kommunen ska löpande begära 
in ansökningar genom annonsen (3 kap. 2 § LOV). Vidare gäller att 

 Annonsen ska innehålla information om vilken tjänst valfrihetssystemet avser och 
information om vilken organisation som ansvarar för det, samt kontaktperson. 

 Annonsen ska även innehålla en länk till aktuellt förfrågningsunderlag där krav 
och villkor framgår. 
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Innehållet i det förfrågningsunderlag som kommunen behöver ta fram för att löpande 
annonsera på valfrihetswebben regleras i 4 kap. 1–5 §§ LOV: 

1. Grunderna för den ekonomiska ersättningen till en leverantör ska framgå av 
förfrågningsunderlaget. 

2. Kommunen får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett 
kontrakt ska fullgöras. Samtliga villkor ska anges i annonsen om valfrihetssystem 
eller i förfrågningsunderlaget. 

3. I annonsen eller förfrågningsunderlaget ska anges på vilket sätt ansökan ska ges 
in. 

4. I förfrågningsunderlaget ska anges inom vilken tid den upphandlande 
myndigheten kommer att fatta beslut om godkännande. 

5. Vid bedömningen av när en handling ska anses inkommen till den upphandlande 
myndigheten tillämpas 22 § förvaltningslagen (2017:900). 

Alla leverantörer som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget ska, som huvudregel, 
godkännas som leverantör av kommunen. Emellertid får leverantörer uteslutas enligt 7 
kap. 1 § LOV under vissa villkor. 

Kommunen ska enligt 8 kap. LOV godkänna och teckna kontrakt med alla leverantörer 
som uppfyller kraven och inte uteslutits med stöd av villkoren i 7 kap. 1 § LOV. 

Den enskilde som fått biståndsbeslut om särskilt boende ska ges möjlighet att välja 
utförare. Utförarna ersätts utifrån produktionsvolym. Således ges varje utförare samma 
ersättning per omvårdnadsdygn och konkurrerar med kvalitet snarare än lägsta pris.  

Kommunen ska informera om samtliga leverantörer som myndigheten har tecknat 
kontrakt med och som brukarna kan välja mellan (9 kap. 1 § LOV). Kommunen behöver 
också informera om utförarna i kommunal regi. Informationen ska vara saklig, jämförbar, 
lättförståelig och lättillgänglig. En god och allsidig information underlättar för brukare att 
välja.  

I de fall en brukare inte gör ett eget val av boende ska kommunen tillhandahålla ett 
ickevalsalternativ åt brukaren (9 kap. 2 § LOV).  

De EU-rättsliga grundprinciperna för offentlig upphandling, d.v.s. icke-diskriminering, 
likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet, ska beaktas (1 
kap. 2 § LOV). 

Utförare i kommunal regi och de privata leverantörerna ska således som huvudregel 
behandlas lika. Total konkurrensneutralitet mellan privata leverantörer och utförare i 
kommunal regi kan dock vara svår att uppnå. Till exempel måste kommunen ta det 
yttersta ansvaret för att tjänsterna tillhandahålls kommuninvånarna. Detta kan t.ex. 
medföra att utförarna i kommunal regi måste få extra resurser som innebär att de i 
realiteten kan bära det ansvaret. Ett annat exempel, som kan motivera en högre ersättning 
för utförarna i kommunal regi, är rätten för all personal, som så önskar, att arbeta heltid. 
Vidare kan kollektivavtalens innehåll variera beroende på om kommunen eller ett privat 
företag är arbetsgivarpart, vilket också kan ha effekt på verksamhetens ekonomiska 
förutsättningar. Möjlighet till fullständig konkurrensneutralitet påverkas även av de 
privata aktörernas möjlighet att, utöver de i avtal överenskomna tjänsterna, tillhandahålla 
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tilläggstjänster mot en kostnad för brukarna; en möjlighet som utförarna i kommunal regi 
saknar.  

Likabehandlingsprincipen i LOV har prövats i rättens första instans, förvaltningsrätten 
(FR Härnösand mål 2818-16). Rätten menade att likabehandlingsprincipen reglerar 
förhållandet mellan privata utförare, att externa leverantörer ska behandlas på ett 
likvärdigt sätt. Utförare i kommunal regi är emellertid inte, menar förvaltningsrätten, 
leverantörer i LOV:s mening. Konkurrensverket har i ett beslut gjort samma bedömning 
(Dnr 348/2013). 

I denna skrivelse används därför termen ’utförare’ för alla aktörer som bedriver äldrevård 
i form av särskilt boende för äldre. Utförare omfattar alltså kommunens egna 
äldreboenden såväl som de privata utförarna. De privata utförarna (företag och ideella 
aktörer) som tecknat avtal inom kommunens valfrihetssystem enligt LOV benämns 
leverantörer.  

Kommunens huvudmannaskap, reglemente och delegationsordning 

En grundprincip vid all upphandling är att kommunen har ett ansvar som huvudman för 
verksamhet som överlämnats till privata utförare. Den principen gäller även vid ett 
införande av valfrihetssystem enligt LOV. I Kommunallagen (2017:725), KL, fördelas 
ansvar mellan fullmäktige och verksamhetsansvarig nämnd. 

Fullmäktiges ansvar 
Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 
sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare samt för hur 
uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. (5 kap. 3 § KL) 

Fullmäktige är skyldiga att alltid kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal 
utförs av privata utförare. (10 kap. 8 § KL)  

Fullmäktige ska genom avtalet med utföraren säkra tillgång till information som gör det 
möjligt för allmänheten att få insyn i den privata verksamheten. (10 kap. 9 § KL) 

Nämndens ansvar 
Nämnden har ansvar för att se till att verksamheten bedrivs enligt mål, riktlinjer och 
föreskrifter, den interna kontrollen är tillräcklig och verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. (6 kap. 6 § KL) 

Nämndens ansvar gäller för uppföljning av verksamhet, såväl egen som uppdrag 
överlämnade till någon annan utförare, och för kommunala nämnders uppföljning på 
individnivå. 

Verksamhetsansvarig nämnd, styrning, organisation och delegation i Härryda 
kommun 
Enligt gällande reglemente för Härryda kommun har kommunstyrelsen ”hand om 
upphandlings- och inköpsfrågor inom hela kommunens verksamhetsområde” (§ 8 
reglementet för kommunstyrelsen).  

Beslut om att godkänna privat leverantörer är delegerat till sektorschef för socialtjänst 
(Kommunstyrelsens delegationsordning samt Förvaltningschefens vidaredelegation, 
19.4). Sektorschef för socialtjänst kan emellertid inte fatta beslut om att avslå en ansökan 
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om att bli antagen som leverantör inom ett valfrihetssystem. Sådana beslut ska fattas av 
kommunstyrelsen. 

Välfärdsnämnden ”har hand om den sociala omsorgen om äldre” (§ 4 reglementet för 
välfärdsnämnden). 

Enligt gällande reglementen ansvarar alltså kommunstyrelsen och välfärdsnämnden för 
olika delar i ett valfrihetssystem enligt LOV. Det finns en risk för att detta kan leda till 
otydligheter avseende ansvar, styrning och uppföljning. 

Det kan också finnas fördelar med att ge en och samma nämnd ansvar för 
valfrihetssystemet i sin helhet. Detta gäller särskilt upprätthållandet av balansen mellan 
kvalitetskrav och ersättningsnivå samt förbättringsarbetet med eventuella revideringar av 
kvalitetskrav i samband med systematisk uppföljning, dialoger med utförare och 
utvärdering av systemet.  

Förvaltningen bedömer att införandet av ett valfrihetssystem enligt LOV i särskilt boende 
för äldre inte är avhängigt frågan om huruvida en nämnd ska ges det fulla ansvaret för 
valfrihetssystemet, men att frågan bör utredas. En sådan utredning bör innehålla förslag 
till om och hur reglementena bör förtydligas så att det framgår 

1. att de upphandlings- och inköpsfrågor som kommunstyrelsen ansvarar för gäller 
sådana upphandlingar och inköp som faller inom ramen för LOU, och 

2. att skrivelsen om att välfärdsnämnden har hand om den sociala omsorgen om de 
äldre även innebär att välfärdsnämnden har hand om, i betydelsen ”är ansvarig 
nämnd för”, de valfrihetssystem enligt LOV som gäller för socialtjänstens 
verksamhetsområden i Härryda kommun 

Behovsprognos och kommunens ansvar för tillgången till särskilda boenden 

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
människor som behöver särskilt stöd (5 kap. 5 § socialtjänstlagen [2001:453], SoL). 
Kommunen är också skyldig att kunna verkställa beslutet om särskilt boende genom att 
erbjuda en plats inom tre månader från det att den enskilde fått beslut. 

Tillgång till och behov av platser på äldreboenden redogörs för i förvaltningens årligen 
reviderade lokalresursplan (LRP, se bilaga 1). Kommunen har tillgång till platser på 
äldreboenden genom boenden som drivs i kommunal regi, entreprenad upphandlad enligt 
LOU (från 2022) samt ramavtalade korttidsplatser.  

I lokalresursplanen ställs också antalet platser i relation till det prognostiserade behovet 
av platser.  

Det prognostiserade behovet av platser i lokalresursplanen skiljer inte på permanent- och 
korttidsplats, och ingen distinktion görs mellan demens- eller somatikplats. Det 
kvarstående behovet i LRP bör förstås i ljuset av det. 

I ett valfrihetssystem enligt LOV råder fri etablering av äldreboenden inom ramen för 
vissa av kommunen uppställda krav. Därmed finns viss risk att antalet platser på 
äldreboenden kan komma att överstiga behovet av platser med en lägre beläggningsgrad 
som följd. Lägre beläggning på boenden i den egna regin, samt på den upphandlade 
entreprenaden på Säteriet som ska drivas av Attendo AB, där ersättning utbetalas för 54 
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platser oavsett nyttjandegrad, kan leda till att nämnden av ekonomiska skäl behöver 
reglera platsantalet för boendena i egen regi.  

Kommunen kan också komma att behöva agera vid händelse av att nyetableringar uteblir 
vid inrättandet av valfrihetssystemet och en situation uppstår där behovet av platser 
riskerar att överstiga tillgången. 

Förvaltningen behöver ta hänsyn till dessa risker i sitt vidare arbete med 
lokalresursplanen. 

Att kombinera LOV och LOU 

Äldreboendet på säteriet, som planeras att öppna 2022, är upphandlat enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, och kommer drivas av Attendo AB. 
Lagtext och förarbeten ger inget klart och entydigt svar på hur ett boende upphandlat 
enligt LOU kan ingå i ett valfrihetssystem enligt LOV, eller vad det mer precist innebär 
att ingå i ett valfrihetssystem. Förvaltningen bedömer, utifrån lagtext och förarbeten, att 
boendet på säteriet kan göras valbart för brukare utan att Attendo ska betraktas som 
leverantör (privat utförare) i LOV:s mening. 

Grunden för denna bedömning är att Attendo, för de enligt LOU upphandlade 
boendeplatserna på säteriet, inte ingått i ett LOV-avtal med kommunen samt att valbarhet 
inte är ett tillräckligt (ehuru nödvändigt) villkor för att kvalificeras som leverantör i ett 
valfrihetssystem enligt LOV. 

Kvalitet i ett valfrihetssystem enligt LOV 

Enligt 3 kap. 3 § SoL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, fastställer vidare att vården ska vara av god kvalitet (5 
kap. 1 §) och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas 
och säkras (5 kap. 4 §). I upphandlingar enligt LOU säkerställer kommunen kraven om 
god kvalitet i SoL och HSL genom obligatoriska krav och, i förekommande fall, 
miniminivåer på tilldelningskriterier (bör-krav) i upphandlingen. Dessa krav formuleras 
sedan i ett avtal som reglerar den avtalsrelation som råder mellan den privata aktören och 
kommunen. 

I ett valfrihetssystem enligt LOV säkerställer nämnden att leverantörerna bedriver 
verksamhet med god kvalitet enligt SoL och HSL främst genom att ställa krav i 
förfrågningsunderlaget och genom aktiv avtalsuppföljning.  

I och med brukarnas möjlighet att välja i ett valfrihetssystem ges även utrymme för 
enskilda brukare att, med hjälp av den information om utförarna som kommunen 
tillhandahåller, välja utförare med utgångspunkt i sin personliga uppfattning om vad som 
är god kvalitet. Kommunen ansvarar för att informationen som ligger till grund för 
sådana val är saklig, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Krav bör också ställas på 
att informationen är korrekt. 

Det är viktigt att i sammanhanget notera att lagstiftarens krav om god kvalitet inte beror 
på om verksamheten bedrivs i enskild eller kommunal regi, och heller inte om den 
bedrivs inom ett valfrihetssystem eller på annat sätt. Oavsett i vilken regi verksamheten 
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bedrivs, så åvilar ansvaret för att insatserna uppfyller kraven på god kvalitet till sist alltid 
på nämnden. 

Förvaltningens arbete med att förbereda ett valfrihetssystem 

I förvaltningens arbete med att införa ett valfrihetsystem enligt LOV för äldreboenden 
säkerställs att lagkraven uppfylls, men också att andra nödvändiga åtgärder vidtas.  

Förvaltningen arbetar fram ett förfrågningsunderlag och annons med bland annat följande 
innehåll: 

 Modell för ekonomisk ersättning 
 Sociala och miljömässiga villkor 
 Krav på tjänsten 
 Krav på leverantörers ekonomiska kapacitet 
 Avtalstid 
 Information om ansökningsförfarande 
 Krav på information till brukare 
 Ickevalsalternativ 

Förvaltningen arbetar fram rutiner, processer och verktyg bland annat för  

 Avtalsförvaltning med löpande kontroll av avtalsvillkor 
 Handläggning av ansökningar 
 Säkerställandet av information till brukarna 
 Förmedling av platser  
 Underrättelse om beslut, kontraktstecknande, dokumentation och överprövning 
 Verksamhetstart för nya leverantörer 
 Säkerställande av IT-system 
 Säkerställande av GDPR 

Inrättandet av en beställarenhet på sektorn för socialtjänst skapar goda organisatoriska 
förutsättningar för att säkerställa efterlevnad av rutiner och processer och ger möjlighet 
till en lärande organisation med goda leverantörskontakter. 

Samråd 
Förvaltningen har genomfört en informationsförfrågan (eng. request for information) 
under april innevarande år med svar från Attendo Sverige AB, Humana omsorg AB, 
Vardaga äldreomsorg AB. Informationsförfrågan säkerställer att presumtiva leverantörers 
kunskap och erfarenhet tas till vara.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att de nödvändiga förberedelserna för ett valfrihetssystem kan 
vara färdigställda till den 1 april 2022 och att Härryda kommun kan inrätta ett 
valfrihetssystem enligt LOV som startar det datumet.  

Förvaltningen har noterat att det finns en otydlighet vad gäller ansvarsfördelning gällande 
valfrihetssystem mellan kommunstyrelsen och välfärdsnämnden. Det är önskvärt att detta 
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utreds och tydliggörs i det fortsatta arbetet med att förbereda för införandet av LOV. 
Eventuellt kan det bli aktuellt att tydliggöra ansvarsfördelningen via förtydliganden och 
förändringar i reglementena. 

 

  

Lena Lager 
Socialchef  Elin Hjalmarsson 
  Utvecklingschef 
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1. LOKALRESURSPLANERING I HÄRRYDA KOMMUN 
 
En del i långtidsplaneringen är upprättandet av en samlad lokalresursplan (LRP) för 
den kommunala verksamheten. Planen revideras årligen i samband med att förvalt-
ningen upprättar förslag till budget/plan vilket innebär att projekt kan komma att flyttas 
mellan åren om förutsättningarna ändras. Lokalresursplanen redovisar: 

• Redovisning av verksamheter under respektive sektor 
• Behovet av lokaler inom respektive sektor under planperioden 2020-2024 samt 

med utblick för åren 2025-2029. 
Utifrån att antalet tillkommande lokaler varierar mellan sektorerna har förvaltningen 
valt att redovisa behovet av lokaler i nedanstående dokument. 

Sektor Lokalresursplan Investeringsbudget 
 

Utbildning och kultur Alla verksamhetslokaler Övriga investeringar 
 

Socialtjänst Alla verksamhetslokaler Övriga investeringar 
 

Samhällsbyggnad  Lokaler och övriga inve-
steringar 

Teknik och förvaltningsstöd  Lokaler och övriga inve-
steringar 

Kommunledning  Lokaler och övriga inve-
steringar 

 

1.1. LOKALER 
 
Politiska inriktningar 

Den politiska majoriteten har som inriktning att all nytillkommande verksamhet ska 
prövas om den kan utföras av annan utförare för att komplettera befintlig verksamhet. 
Detta innebär att planering av lokaler och mark för lokaler måste ha en framförhållning 
så att försäljning kan ske till annan utförare eller entreprenör som ska bygga åt annan 
utförare. Fram till dess att det finns en alternativ utförare redovisas projekten i 
krysslistorna som nybyggnad i egen regi.  
  
En annan inriktning den politiska majoriteten har är att förvaltningen, i de fall 
kommunen lämnar/flyttar verksamhet från lokaler, ska undersöka om det finns annan 
utförare som vill bedriva motsvarande verksamhet i lokalen och om intresse finns att i 
så fall köpa lokalen av kommunen.  
 
Kommunens ansvar för särskilt boende 

Kommunen har ett grundläggande ansvar för att människor med särskilda behov får bra 
bostäder. Ansvaret gällande boendeformer för kommunens äldre medborgare samt 
personer med funktionsnedsättning har förtydligats i socialtjänstlagen (SoL) och i 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
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Samhällets ansvar för bostäder till flyktingar 

Enligt lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) har Migrationsverket 
huvudansvaret för mottagande av flyktingar och ett av uppdragen är att erbjuda boende 
för alla som söker asyl i Sverige. Kommunernas ansvar för boendefrågor i detta 
sammanhang tydliggörs i sin tur genom Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning. Syftet är att förbättra nyanländas möjligheter att 
komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Kommunernas ansvar för mottagandet 
av ensamkommande barn och ungdomar gäller både under tiden som Migrationsverket 
prövar barnets asylskäl och för tiden efter beslut.  
I lokalresursplanen redogörs endast för planeringen av kommunens egna boenden för 
ensamkommande barn och ungdomar. Lägenheter till nyanlända vuxna och familjer 
hanteras löpande inom förvaltningen i samband med markanvisning av nya områden.  
 
Befintliga lokaler år 2018 

Kommunens kostnad för lokaler uppgick 2018 till 271 mkr och det motsvarar 11 % av 
bruttokostnaderna i kommunen. I summan ingår då alla lokaler oavsett om kommunen 
äger dem (91 %) eller om de är förhyrda (9%). Andelen lokalkostnader varierar inom 
sektorerna. För Utbildning och kultur är 8 % lokalkostnader och motsvarande andel för 
Socialtjänst är 6 %.  

För den kommunala verksamheten finns 218 989 m2. I nedanstående diagram redovisas 
hur stor andel av lokalerna som används av respektive kategori. Siffrorna avser 2018.  

 
 

 

 

 

 

skola
42%

förskola
12%

särskilt boende
21%

föreningar
4%

idrott
7%

adm.
5%

kultur
4%

social service
0%

övrigt
5%

Page 44 of 394



 

 Lokalresursplan 2020-2024 
  – 4 – 

1.2.  PLANERINGSUNDERLAG 
 
Lokalresursplanen bygger på underlag från befolkningsprognosen. Prognosen bygger 
på statistik från SCB samt bostadsförsörjningsprogrammet.  

 

1.3.  SEKTORERNAS LOKALPLANER 
 
De samlade lokalplanerna för sektorerna beskriver behovet av tillkommande lokaler 
under planperioden 2020-2024 med utblick för 2025-2029. Planen revideras årligen i 
samband med att sektorn upprättar förslag till budget/plan vilket innebär att projekt kan 
komma att omprövas alternativt flyttas mellan åren om förutsättningarna ändras. För att 
tydliggöra hur behoven är framräknade finns det därför hos sektorerna ett detaljerat 
underlag. 
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2. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
2.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS 
 
Antalet barn i åldersgruppen 0-5 år är betydligt färre än i tidigare års prognoser. I 
början av planperioden sjunker antalet barn, för att sedan öka i slutet av perioden. För 
barn i skolåldern 6-15 år visar prognosen på en ökning särskilt i de högre åldrarna. 
Antalet elever i gymnasieåldern förväntas öka under planperioden.  
 
2.2.  BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD 

2.2.1.  Förskola 

Allmän beskrivning 
Förskolan är reglerad i skollag och läroplan. Utöver förskola bedrivs i kommunen 
barnomsorg i form av pedagogisk omsorg, det vill säga familjedaghem och öppen 
förskola. Enligt skollagen har kommunen skyldighet att erbjuda förskola till barn vars 
föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande. Barnets 
vårdnadshavare får betala en avgift för platsen på förskola eller familjedaghem. 
Avgiften baseras på hushållets inkomst upp till ett maxbelopp. Från och med 
höstterminen ett barn fyller tre år har ett barn rätt till allmän förskola. Det betyder att 
barnet har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar om året oavsett vad barnets föräldrar 
har för sysselsättning.  
Familjedaghem är en verksamhet som bedrivs i respektive dagbarnvårdares hem. 
Antalet barn per familjedaghem varierar beroende på barnens ålder och vistelsetid. Det 
vanligaste är att en dagbarnvårdare har 4-6 barn från 1-5 år.   
Den öppna förskolan är en kompletterande form av förskola som riktar sig till barn som 
inte är inskrivna i förskola eller familjedaghem. Det finns öppna förskolor i Mölnlycke, 
Landvetter, Hindås och Rävlanda. 
 
Befolkningsutveckling 
Prognosen för antal barn i kommunen i åldersgruppen 0-5 år stämmer överens med 
förra årets prognos. Från 2022 och framåt är prognosen något högre än tidigare och 
under planperioden förväntas antalet barn i åldersgruppen 0-5 år att öka med cirka 330 
barn. Ökningen sker framförallt under 2023 och 2024. 
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Beräkningsgrunder för förskola 

Behov av lokaler baseras på en genomsnittlig gruppstorlek på 18 inskrivna barn per 
avdelning samt efterfrågan på plats i förskola (så kallad efterfrågansgrad). Efterfrågan 
baseras på utfallet av efterfrågansgraden föregående år. I beräkningsgrunderna är 
hänsyn tagen till allmän förskola från 3 års ålder. Efterfrågansgraden uppskattas till 55 
% för 1-åringar, 95 % för 2-åringar och 100 % för åldersgruppen 3-5 år. Sektorn gör 
kontinuerligt fördjupade analyser, både av kommunal och fristående verksamhet samt 
över antalet köpta och sålda platser.  
 
Behov av lokaler 

MÖLNLYCKE 
Prognosen gällande antal barn i förskoleålder är högre i Mölnlycke än tidigare års 
prognos. I Mölnlycke minskar antalet barn i åldersgruppen 1-5 år med cirka 75 barn 
fram till och med 2020 och ökar sedan med cirka 130 barn till och med 2024. Den 
största ökningen av barn förväntas ske mellan 2022 och 2024. I plan finns inlagt en ny 
förskola i centrala Mölnlycke 2023.  
 
LANDVETTER/ESKILSBY 
I Landvetter minskar antalet barn i åldersgruppen 1-5 år med cirka 50 barn till och med 
2020 och ökar sedan med cirka 50 barn till och med 2024. Över hela planperioden sker 
ingen ökning av antal barn i åldersgruppen 1-5 år i Landvetter. I Eskilsbyområdet ökar 
barnantalet med cirka 15 barn till och med 2024.  
 
HÄRRYDA  
I Härryda ökar under planperioden antalet barn i åldersgruppen 1-5 år med cirka 35 
barn. Boende i Härryda väljer ofta förskola i Landvetter och utbyggnaden för 
Härrydabarn har redan skett i Landvetter.  
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HINDÅS  
Prognosen för antalet barn i Hindås är lägre än tidigare års prognos. Barnantalet i 
Hindås ökar med cirka 40 barn i åldern 1-5 år under planperioden. Sektorn bedömer att 
det behövs en ny förskoleavdelning hösten 2023.  
 
RÄVLANDA 
Antal barn i åldern 1-5 år ökar i Rävlanda med cirka 25 barn under planperioden, denna 
ökning bedöms rymmas inom befintliga lokaler.  
 
HÄLLINGSJÖ  
Barnantalet i Hällingsjö ökar under planperioden med cirka 45 barn i åldern 1-5 år. 
Björkängens förskola kan öppna fler platser om det behövs. Boende i Hällingsjö väljer 
till viss del förskola i andra kommundelar. Sektorn bedömer att det behövs en ny 
förskoleavdelning hösten 2023. 

2.2.2. Grundskola, förskoleklass och fritidshem 

Allmän beskrivning 

Grundskolan är en obligatorisk skolform från årskurs 1 till årskurs 9. Undervisnings-
grupperna kan organiseras åldershomogent eller åldersblandat. När elevantalet är för 
litet för att göra åldershomogena klasser görs åldersblandade med till exempel årskurs 
1-2 i samma klass. Åldersblandade klasser kan även skapas av pedagogiska skäl.  

Förskoleklass är en egen obligatorisk skolform som omfattar 525 timmar per år. För-
skoleklasserna finns i skolans lokaler och verksamheten är avgiftsfri.  

Fritidshem eller fritidsklubb ska erbjudas alla barn i förskoleklass och skolelever till 
och med vårterminen det år de fyller 13 år. I fritidshemsverksamheten är eleverna 
inskrivna och vårdnadshavare betalar en avgift till och med årskurs 3. Fritidshemmen 
finns i skolornas lokaler. Från årskurs 4 erbjuds en öppen verksamhet, så kallad 
fritidsklubb. Vårdnadshavare betalar en terminsavgift för denna verksamhet.   
 
Befolkningsutveckling 

Under planperioden ökar antalet barn i åldern 6-15 år i hela kommunen med cirka 100 
barn. I Mölnlycke ökar antalet barn i skolåldern fram till 2022 för att sedan minska 
med ca 100 barn till planperiodens slut. I Landvetter ökar antalet skolbarn med cirka 50 
barn och i Björketorp med cirka 80 barn under denna period. I diagrammet nedan 
redovisas befolkningsutvecklingen för åldersgruppen 6-11 år respektive 12-15 år. 
Ökningen sett över hela planperioden finns i åldersgruppen 12-15 år, medan 
åldersgruppen 6-11 minskar under perioden. 
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Beräkningsgrunder 

Klasstorlek samt skolorganisation utgör två viktiga parametrar vid beräkning av 
lokalbehov. Vid planering av skolor tas även hänsyn till att lokalerna måste utformas 
utifrån åldersgrupper samt att fritidshemsverksamhet ska inrymmas i byggnaderna.  
 
Fristående skolor 
Under läsåret 2018/19 har 12 % av kommunens elever valt att gå i fristående grund-
skola eller i grundskola i annan kommun, vilket är i linje med föregående år.  
 
Behov av lokaler  

MÖLNLYCKE  
Antalet elever i Mölnlycke ökar med cirka 70 elever fram till och med 2022 för att 
sedan minska. 

  

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Barn 6-15 år i Härryda kommun
per 31 december respektive år

6-11 år 12-15 år

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Barn 6-15 år i Mölnlycke
per 31 december respektiv år

6-11 år 12-15 år

Page 49 of 394



 

 Lokalresursplan 2020-2024 
  – 9 – 

Över hela perioden minskar antalet elever mellan 6-11 år med cirka 180 elever. 
Åldersgruppen 12-15 år ökar istället under planperioden med cirka 140 elever. I plan 
finns inlagt tillfälliga lokaler i Mölnlycke motsvarande två klasser 2020 för att klara 
denna ökning av elever i årskurserna 6-9. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en 
avsiktsförklaring med syfte att verka för att Internationella Engelska Skolan ska kunna 
etablera sig i Mölnlycke.  

 
LANDVETTER  
Antalet elever ökar i Landvetter under planperioden med cirka 50 elever.  

 
Åldersgruppen 6-11 år minskar med cirka 50 barn under planperioden. Över hela 
perioden ökar åldersgruppen 12-15 år med cirka 100 elever, en ökning som bedöms 
rymmas i befintliga skolor. I Härryda förväntas elevantalet öka under planperioden. 
Denna ökning bedöms rymmas i befintliga skolor i Landvetterområdet. Åldersgruppen 
6-8 år varierar i Eskilsbyområdet mellan 13 och 27 barn under planperioden, vilket 
bedöms rymmas på Eskilsbyskolan.  
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BJÖRKETORP 
 
Antalet elever ökar i Björketorp under planperioden med cirka 80 elever.  
 

 
 
Fagerhultsskolan i Hindås som finns inlagd i plan 2021 kommer att ersätta tillfälliga 
lokaler dels i Hindås, dels i Rävlanda. Fagerhultsskolan planeras med kapacitet för 450 
elever i årskurs 4-9. Nuvarande Hindåsskolan kommer därmed rymma elever från 
förskoleklass till årskurs 3. Hällingsjöskolans elevantal ökar under perioden och skolan 
bedöms klara denna ökning. 

 

Grundsärskola  

Utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge barn och ungdomar med intellektuell 
funktionsnedsättning en till varje elev anpassad utbildning, som så långt som möjligt 
motsvarar den som ges i grundskolan. Elever inom grundsärskolan följer 
grundsärskolans kursplan. De elever som inte uppfyller kunskapskraven följer särskilda 
kursplaner för ämnesområden.  

Mottagande i grundsärskolan görs på vårdnadshavarnas begäran i samverkan mellan 
förskola/skola, barnhälsovård/skolhälsovård samt barnhabilitering i Västra Götalands-
regionen. Vårdnadshavarnas medgivande är en förutsättning för ett mottagande. Grund-
särskolans verksamhet ska så långt som möjligt inkluderas i kommunens övriga skol-
verksamhet. Grundsärskola med tillhörande fritidshem/LSS-verksamhet finns i Land-
vetter och i Mölnlycke. 

Elevutveckling för grundsärskolan 

Vårterminen 2019 är det 44 elever inom grundsärskolan i Härryda kommun. Antalet 
elever antas öka under planperioden. Beräkning av antal tillkommande elever inom 
särskolan är alltid osäker eftersom det finns barn som före skolåldern inte har någon 
kontakt med barnhabilitering, LSS-handläggare eller barn- och ungdomsmedicin.  
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Behov av lokaler  

Särskola i kommunen finns nu på Lunnaskolan, Önnerödsskolan samt Djupedalsskolan. 
Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP 

2.2.3. Gymnasieskola 

Allmän beskrivning 

En gymnasieskola är en avgiftsfri och frivillig utbildning för ungdomar som har gått ut 
grundskolan. Många gymnasieutbildningar är huvudsakligen förberedande för högre 
studier, med det finns även de som huvudsakligen är yrkesutbildningar.  

I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet, som erbjuder sex 
nationella program, fyra yrkesprogram, introduktionsprogram samt gymnasiesärskola.  

Utveckling av elevantal 

Antalet elever i gymnasieålder i Härryda kommun beräknas 2020 till ca 1560. Över 
hela planperioden ökar antalet elever med cirka 340 elever.  

Beräkningsgrunder 

Läsåret 2019/2020 beräknas drygt 1750 elever studera på Hulebäcksgymnasiet, 
inklusive introduktionsprogrammen och gymnasiesärprogrammet. Av dessa beräknas 
cirka 60 procent komma från andra kommuner och 40 procent från Härryda kommun.  

Behov av lokaler 

I plan finns inlagt en ombyggnad av Hulebäcksgymnasiets kök 2022.  

2.2.4. Vuxenutbildning 

Allmän beskrivning 
Inom den kommunala vuxenutbildningen i Härryda kommun finns följande utbild-
ningar. Vuxenutbildning på grundläggande- och gymnasial nivå syftar till att ge vuxna 
sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv 
samt möjliggöra fortsatta studier. Svenska för invandrare (sfi) syftar till att ge vuxna 
nyanlända invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Särvux, syftar till att 
ge vuxna som är utvecklingsstörda kunskaper och färdigheter motsvarande dem som 
ungdomar kan få i särskolan. I samverkan med Göteborgsregionen, GR, erbjuds ett 
stort antal yrkesutbildningar. Vuxenutbildningen bedriver också yrkeshögskoleutbild-
ningar (Yh). Dessa utbildningar är eftergymnasiala och finansieras i sin helhet av 
statsbidrag. Uppdragsutbildningen skräddarsyr kurser för personal inom privat och of-
fentlig tjänst och finansieras genom kursavgifter.  
 
Utveckling av elevantal  

Elevantalet inom vuxenutbildningen har varierat under senare år. I april 2019 studerade 
totalt 720 individer vid vuxenutbildningen. Detta är en ökning från föregående år. 
Antal elever på grundläggande- och gymnasial nivå har ökat, medan antalet elever 
inom SFI och Yh har minskat. Från hösten ökar Yh-utbildningarna och elevantalet 
väntas stiga från 160 till 270. På sikt kommer SFI att minska i omfattning och Yh 
kommer att öka i omfattningen. Ökningen beräknas vara större än minskningen. 
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Beräkningsgrunder 

Varje år ansöker vuxenutbildningen om att få tillstånd att bedriva Yh-utbildningar. 
Antalet beviljade utbildningar har varierat kraftigt mellan åren vilket försvårar elevpro-
gnoserna. Platserna på Yh kommer att öka något kommande år. 2020 beräknas cirka 
330 elever delta i Yh. Under våren 2020 bedöms sfi att minska något och omfatta 200 
elever.  Antalet elev inom SFI och grundläggande- och gymnasial nivå är svåra att 
förutspå på sikt. Konjunkturläget i Sverige påverkar antalet studerande vid 
grundläggande- och gymnasial nivå samt att SFI:s elevtillströmning styrs av händelser i 
vår omvärld. 

Behov av lokaler 

Vuxenutbildningen har permanenta lokaler på 2 adresser centralt i Mölnlycke. Våra 
lokaler är idag något för små då vi under hösten hyr 3 klassrum av Hulebäcksgymnasiet 
eftersom vi utökar Yh från 2 helfartsutbildningar till 5. Om elevantalet ökar på 
grundläggande- samt gymnasialvuxenutbildning inom de närmsta åren kommer vi 
behöva fler lokaler. Sektorn utreder behov av ytterligare lokaler inför nästa års 
revidering av LRP. 

2.2.5. Utveckling och flerspråkighet 

Allmän beskrivning 

Verksamheten består av enheterna:  

Utvecklings- och stödenheten erbjuder specialkompetens till personal som tar hand om 
barn inom förskola och grundskola. Enheten har även personal som arbetar direkt med 
barn och elever som har behov av olika typer av stöd.  

Centrum för flerspråkigt lärande tillhandahåller specialkompetens inom flerspråkighet 
och nyanländas lärande. Mottagningsenheten Välkomsten är vägen in för samtliga 
nyanlända barn och ungdomar mellan 1-16 år i kommunen med uppdrag att i 
samverkan med mottagande skola ge nyanlända elever bästa möjliga introduktion. 
Modersmålslärare och studiehandledare arbetar stödjande och utvecklande med elevens 
språk- och ämneskunskaper.  

Behov av lokaler 

Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP. 

2.2.6. Kultur och fritid 

Allmän beskrivning 

Kulturverksamheten består av tre enheter; Mölnlycke kulturhus, Landvetter kulturhus 
med de två biblioteken i Hindås och Rävlanda samt Kulturskolan.  

Kulturverksamheten arbetar med program som konserter, bio, föreläsningar och teater, 
med utställningar, skapande aktiviteter, offentlig konst och kulturarvsfrågor. Merparten 
av evenemangen äger rum i Mölnlycke och Landvetter kulturhus. Även lokaler i övriga 
kommundelar används eftersom målet är att erbjuda kultur för alla medborgare. 
Kulturverksamhet drivs också i föreningsregi i Hindås station samt i fler andra orter i 
kommunen. 
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Bibliotekets uppdrag är att främja intresse för läsning och litteratur, information, upp-
lysning och bildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Mölnlycke bibliotek har ett 
uppdrag att vara gymnasiebibliotek för Hulebäcksgymnasiet. I Rävlanda är biblioteket 
ett integrerat folk- och skolbibliotek. 

Kulturskolan ska erbjuda alla elever som önskar, tillgång till en plats i Kulturskolan. 
Flest elever finns inom instrumentalundervisning. Skolan har egna lokaler i Ekdala-
skolan i Mölnlycke och i Landvetters kulturhus, men en stor del av undervisningen 
äger rum i skolor och lokaler över hela kommunen.  

Fritidsverksamheten består två avdelningar; Föreningsservice och Fritid ungdom.  

Föreningsservice främjar och stöttar kommunens föreningsliv genom samverkan och 
bidrag. Avdelningen ansvarar även för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar 
och handläggning av föreningslotteri. 

Fritid ungdom ansvar för den kommunalt drivna fritidsverksamheten för ungdomar. 
Fritidsledare möter ungdomar på deras fria tid i skolan och på olika mötesplatser 
kvällstid. Avdelningen ansvarar för att stödja ungdomsinitiativ och metodutveckling av 
ungdomsinflytande i kommunen.  

Idrottsanläggningar 

I takt med att kommunen växer och befolkningen ökar så ökar också antalet 
föreningsaktiva och idrottsutövare. Flera föreningar har idag kö till sin verksamhet och 
har svårt att ta emot alla de barn och unga som vill bli medlemmar. Förutom redan 
etablerade inomhusidrotter tillkommer dessutom nya idrotter som bland annat frisbee 
och futsal. Fler och nya inomhusidrotter kräver fler idrottsanläggningar, främst i 
Mölnlycke och Landvetter. 

I plan 2021 finns inlagt en sporthall och en träningshall i Mölnlycke fabriker samt en 
gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke. Utanför planperioden ligger inlagt en 
idrottshall i Härryda samt ytterligare en idrottshall någonstans i Härryda kommun fram 
till år 2028. 

Landvetter ishall är drygt trettio år gammal och mycket nedsliten. I budget finns 8 Mkr 
för underhåll och renovering år 2020. Dessa medel kommer inte att räcka till för alla de 
åtgärder som krävs för att rusta upp befintlig anläggning. Det vore bättre och mer 
ekonomiskt fördelaktigt att bygga en helt ny anläggning någon annanstans i kommunen 
och låta riva den befintliga ishallen. Den befintliga ishallen kan på så sätt användas av 
föreningslivet till dess att en ny står på plats.  
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2.3. LOKALPLAN 2020-2024 UTBILDNING OCH KULTUR 
 

 
 
 

   

LOKALPLAN 2020-2024 FÖR SEKTOR UTBILDNING OCH KULTUR
Utbyggnadsplan och större förändringar i befintlig verksamhet
Verksamhet Omfattning Lokal: Kommentar
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20 21 22 23 24 25-29

Mölnlycke
Pixbo förskola x ht Renovering tak
Förskola centralt 4 avdelningar x ht
Tillfälliga paviljonger 2 avdelningar x ht
Förskola 4 avdelningar x ht
Förskola 6 avdelningar x x Ersätter 5 avdelningar
Landvetter
Förskola 3 avdelningar x ht
Hindås
Förskola 1 avdelning x ht
Hällingsjö
Förskola 1 avdelning x ht

Mölnlycke
Högadalsskolan x x ht 2 klassrum, ersätter paviljonger
Ny skola x ht
Tillfällig utökning
skola 50 elever x ht Årskurs 6-9
Hindås
Fagerhultsskolan 450 elever x ht Årskurs 4-9

Mölnlycke
Hulebäcksgymnasiet Kök x vt Ombyggnad kök

Mölnlycke
Sporthall/träningshall x vt Sporthall samt träningshall i Mölnlycke fabriker
Gymnastik- och trampolinhall x ht
Omklädningsbyggnad, klubblokal x ht Idrottsvägen, ersättningslokaler Mölnlycke IP
Landvetter
Ishall x ht Ersätter befintlig ishall
Härryda samhälle
Idrottshall x x Liknande Pinntorps idrottshall
Härryda kommun
Simhall x x Uppdrag i budget 2018-2022
Idrottshall x x Liknande Pinntorps idrottshall

Nybyggnad:

FÖRSKOLEVERKSAMHET

GRUNDSKOLA/FÖRSKOLEKLASS/FRITIDSHEM

GYMNASIEVERKSAMHET

IDROTTSANLÄGGNINGAR
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3. SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 
 

3.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS ÄLDRE 
 
Av tabellerna ovan framgår att åldersgruppen 65 år och äldre förväntas öka med ca 9 % 
fram till år 2024 och att den största ökningen sker i Råda. Under samma period 
förväntas kommunens totala befolkning öka med ca 11 %. 

 

Ålder 2018-12-31 2024-12-31 Förändring 
2018-2024 

65-74 3 404 3 159 - 245 
75-79 1 208 1 530 322 
80-84 743 1 059 316 
85-89 489 568 79 
90- 235 308 73 

65- 6 079 6 624 545 
 

Kommundel 2018-12-31 2024-12-31 Förändring 
2018-2024 

Råda 3 070 3 582 512 
Landvetter 1 460 1 530 70 
Härryda 382 359 -23 
Björketorp 1 164 1 153 -11 

Härryda kommun 6 079 6 624 545 
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3.2.  BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR ÄLDRE 

3.2.1.  Särskilt boende för äldre 

Allmän beskrivning 

Särskilt boende för äldre erbjuds personer med stora vård- och omsorgsbehov, och 
omfattar både permanentboende och korttidsboende. Alla särskilda boenden i 
kommunen ska flexibelt kunna vara tillgängliga och i första hand användas av de 
personer som har störst omsorgs- och omvårdnadsbehov. Detta innebär att boendena 
kan växla mellan inriktning mot somatik eller demens samt permanent- eller 
korttidsboende utifrån aktuellt behov.  

Till ett permanentboende flyttar man för ett stadigvarande boende. Den boende har ett 
eget hyreskontrakt och hyreslagstiftningen gäller. Korttidsboende tar emot personer 
som har stort omvårdnadsbehov och som är i behov av rehabilitering och 
funktionsträning, avlastning eller tillfälligt boende i avvaktan på ledig bostad i särskilt 
boende. Behovet av särskilt boende för äldre fortsätter att öka i takt med 
befolkningsökningen. Under planperioden planeras för ytterligare ett särskilt boende i 
Mölnlycke, vilket kommer att ägas och drivas i extern regi. Kommunen kommer att 
köpa platser i boendet. 

Beräkningsgrunder och behov av boende 

Prognosen för hur många lägenheter i särskilt boende som behövs framöver bygger på 
ett genomsnitt av antal biståndsbedömda behov tre år bakåt i tiden. Behovet räknas 
därefter ut utifrån kommunens befolkningsprognos för kommande fem år. Det framtida 
behovet av lägenheter i särskilt boende kan på sikt påverkas genom bland annat 
bostadsåtgärder som ökar möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet och genom 
att det i samhället finns olika typer av bostäder med god tillgänglighet.  

 

3.2.1. Trygghetsboende för äldre – med och utan bistånd 

Ordinärt boende avser alla bostäder som inte kräver biståndsbeslut enligt 
särlagstiftning. Trygghetsboenden kan byggas av såväl kommuner som övriga aktörer, 
och den enskilde som uppfyller fastighetsägarens kriterier på exempelvis ålder kan 
ställa sig i kö alternativt köpa en bostad i en sådan byggnad. Biståndsbeslut krävs inte. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personer som beräknas vara i 
behov av plats

306 319 332 349 361 370

Befintliga platser (januari): 288 288 288 288 342 342
Varav :   - särskilt boende 261 261 261 261 315 315
               - korttidsboende 27 27 27 27 27 27
Planerad utbyggnad: 0 0 0 54 0 25
Mölnlycke, 54 köpta platser 54
Nytt SÄBO Mölnlycke/Landvetter 
(halvår 2024)

25

Kvarstående behov 18 31 44 7 19 3
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En del äldre bor i ett bostadsbestånd där den fysiska miljön är dåligt lämpad för 
kvarboende när man blir beroende av hjälp och vård. Ett annat bekymmer är kontakt- 
och tillsynsbehovet som många ensamboende har men som inte som enskild faktor 
innebär ett behov av särskilt boende. Gruppen äldre med funktionsnedsättningar på 
grund av normalt åldrande samt övriga med fysisk funktionsnedsättning har vissa 
gemensamma krav på bostäderna. Bostäderna ska vara lämpade för utrymmeskrävande 
hjälpmedel och personlig hjälp. Det är också nödvändigt med hissar, ordentliga 
dörrbredder, låga trösklar, stadiga handtag osv. Närhet till affärer, kommunal service 
och kulturutbud är betydelsefullt.  

Trygghetsboende innebär bostäder för äldre personer, vanligtvis med tillgång till 
gemensamhetslokal och där möjlighet till gemensamma måltider, trygghetsskapande 
teknik och personal som stöd för trygghet och aktiviteter kan förekomma. Det är 
aktören som driver trygghetsboendet som styr över vilket utbud av tjänster som finns, 
vilket kan variera stort enligt den praxis och det regelverk som finns idag för begreppet 
trygghetsboende. De som bor i en trygghetsbostad får vid behov av vård och omsorg 
detta genom hemtjänst och hemsjukvård, det vill säga på samma villkor som den som 
bor i en vanlig privatbostad. 

Efter en lagändring, 2018/19 SOU:4, tydliggörs kommunernas möjlighet att inrätta en 
särskild boendeform, biståndsbedömt trygghetsboende. Målgruppen är äldre personer 
som kan ha behov av visst stöd i hemmet och/eller upplever otrygghet i hemmet, fast 
utan behov av särskilt boende med heldygnsomsorg. Den nya boendeformen bedöms 
kunna öka tryggheten och tillgodose behovet av gemenskap hos äldre. I boendet ska 
finnas ”lättåtkomlig service”; ”i regel är det fråga om behov av sådan omsorg som 
kan ges inom ramen för hemtjänst” (Ds 2017:12).  

Härryda kommun kan redan erbjuda denna boendeform under beteckningen bostäder 
med god tillgänglighet (BGT). Då denna boendeform nu införts som ny bestämmelse i 
Socialtjänstlagen finns en möjlighet för kommunen att ändra beteckningen till 
biståndsbedömt trygghetsboende. 

 

3.2.2. Träffpunkter och dagverksamheter 

Träffpunkter och dagverksamheter bedrivs i kommunens regi men kan även 
förekomma på trygghets- och seniorboende. Syftet med verksamheterna är att erbjuda 
social samvaro, träning, kulturella aktiviteter etcetera. Träffpunkter och 
dagverksamheter är viktiga komplement till anhörigstöd och hemtjänst för att kunna 
förlänga kvarboendet i det egna hemmet eller i bostäder anpassade för äldres behov. I 

TRYGGHETSBOENDE 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Biståndsbedömt trygghetsboende
Biståndsbedömt trygghetsboende Landvetter 29 29 29 29 29 29
Biståndsbedömt trygghetsboende Mölnlycke 36 36 36 36 36 36
Biståndsbedömt trygghetsboende Hindås 5 5 5 5 5 5
Trygghetsboende 
Trygghetsboende Hindås 15 15 15 15 15 15
Trygghetsboende Mölnlycke 85 85 85
TOTALT 85 85 85 170 170 170
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kommunen finns fem träffpunkter belägna i Hindås, Hällingsjö, Landvetter, Mölnlycke 
och Rävlanda som är öppna för alla äldre som önskar delta. Dagverksamhet är en 
biståndsbedömd aktivitet och finns med inriktningarna funktionsbevarande aktiviteter 
(somatik) och för personer med minnessvikt (demens). Kommunens två 
dagverksamheter ligger i Mölnlycke.  

 
3.3. BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR PERSONER MED 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

3.3.1. Boende för personer med funktionsnedsättning 

Allmän beskrivning 

Kommunen ska tillhandahålla boende för personer med funktionsnedsättning i enlighet 
med LSS. Målsättningen i lagstiftningen är att främja goda levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning och den enskilde ska 
ges möjlighet att leva som andra. Den fysiska utformningen av bostaden är av stor 
betydelse för att främja självständighet och oberoende för personer med funktions-
nedsättning. Det finns idag tre former av bostad med särskild service för personer med 
funktionsnedsättning. Dessa är gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad 
bostad.  

Gruppbostad är ett boendealternativ för personer som har så omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. 
Bostaden består av en enskild fullvärdig lägenhet på vanligtvis ett rum och kök. 
Därutöver finns tillgång till gemensamma utrymmen för umgänge. Antalet lägenheter i 
gruppbostaden anpassas efter målgruppens behov. Det finns 8 gruppbostäder i 
kommunen med sammanlagt 46 lägenheter.  

Servicebostad är ett boendealternativ för personer som har stort behov av närhet till 
personal men som i varierad utsträckning klarar ett enskilt boende. Personerna har 
vanligen inget behov av tillsyn nattetid. Servicebostaden består av lägenheter som ofta 
ligger i ett vanligt hyreshus. Gemensamma utrymmen saknas eller finns i annan form 
än i gruppbostaden t ex som en kontaktlägenhet varifrån personalen utgår. I nuläget 
finns det sammanlagt 67 lägenheter i servicebostad i kommunen. Till en servicebostad 
knyts ibland servicebostadsliknande lägenheter som kommunen förfogar över, så 
kallade satellitlägenheter. De boende kan vid behov få hjälp av personal från 
servicebostaden. I kommunen finns 6 satellitlägenheter knutna till Lindbackens 
servicebostad i Mölnlycke.  

Annan särskilt anpassad bostad (ASAB) är en bostad med viss grundanpassning till 
funktionshindrade personers behov men utan fast bemanning. Behovet av stöd och 
service i anslutning till boendet kan ges inom ramen för de insatser som finns att tillgå 
enligt LSS, t.ex. personlig assistans. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte 
heller fritidsverksamhet, gemensamhetslokal eller kulturella aktiviteter. Idag används 
14 lägenheter i kommunen som annan särskild anpassad bostad. 

För tillfället pågår en översyn av LSS-lagstiftningen som medför viss osäkerhet kring 
framtida boendebeslut. Samtidigt finns ett tydligt behov av fler lägenheter för 
målgruppen under planperioden. Därav kommer i vissa fall endast 
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tillgänglighetsanpassade lägenheter för målgruppen att reserveras i tillkommande 
nybyggnationer, utan mer specificerad inriktning.  

Beräkningsgrunder och behov av boende 

Personer som förväntas vara i behov av lägenhet är prognostiserat dels utifrån idag 
kända behov, beräknade nytillkommande behov samt med hänsyn tagen till övriga 
förändringar rörande målgruppen som kan påverka det totala behovet av bostad. 
Kommunen är skyldig att skyndsamt tillhandahålla boende enligt LSS när den enskilde 
har fått beslut om insatsen, och en svårighet i planeringen av bostäder är att uppskatta 
när den enskilde kommer att begära insatsen samt vilken boendeform som den enskilde 
har bedömda behov av. Verksamheten följer på olika vis behovet löpande för att kunna 
verkställa beslut om boende inom lagstadgad tidsram. De senaste åren har det 
tydliggjorts en obalans i utbud och efterfrågan mellan olika typer av boendeformer och 
arbete pågår med att hitta flexibla lösningar för att kunna tillgodose varierade behov 
inom befintligt boendebestånd. För vissa individer räknar verksamheten med att fortsatt 
behöva köpa boende externt, främst beroende på krav på specialkompetens. 

 

3.3.1. Korttidsboende/korttidshem 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats enligt LSS för personer med 
funktionsnedsättning i syfte att erbjuda miljöombyte och rekreation, samt att anhöriga 
kan få avlösning i sitt omvårdnadsarbete. Korttidsvistelse kan förläggas i korttidshem 
eller i en stödfamilj. I kommunen finns ett korttidshem, Björkhaga, med 6 platser som 
vänder sig till barn, ungdomar och yngre vuxna. 

3.3.2. Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet ska erbjuda en meningsfull sysselsättning, stimulans och utveckling 
för personer som är i arbetsför ålder men saknar förvärvsarbete eller studier. Daglig 
verksamhet erbjuds inom Härryda kommun både som en rättighet för de personer som 
tillhör målgrupperna inom LSS och för dem som beviljats insatsen som bistånd enligt 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personer som beräknas vara i behov av 
plats

135 144 153 159 165 166

Befintliga platser (januari) 127 127 127 139 163 163
Gruppbostäder 46 46 46 46 46 46
Servicebostäder 67 67 67 66 66 66
ASAB 14 14 14 14 14 14
Tillgänglighetsanpassade lägenheter 0 0 0 13 37 37
Planerad om-/utbyggnad: 0 0 25 24 0 0
Landvetter centrum sb 12
Anpassad inriktning befintligt bestånd 13
Tillgänglighetsanpassade lägenheter 24
Kvarstående behov 8 17 14 -4 2 3
Komplettering köpta platser 4 4 4 2 2 2
Kvarstående behov 4 13 10 -6 0 1
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SoL. Sektorn följer kontinuerligt behovet för att på bästa sätt kunna planera för 
framtida objekt. Idag finns sju olika dagliga verksamheter i kommunen.  

 
3.4.  BERÄKNAT BEHOV AV ÖVRIGA BOENDEFORMER   

3.4.1. HVB-boende för ensamkommande barn och ungdomar 

Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn och ung-
domar efter anvisning från Migrationsverket. Andelen barn per kommun som anvisas 
är beslutade av Migrationsverket efter samråd med Länsstyrelserna. Under 2018 
minskade behovet av denna boendeform i kommunen och med anledning av detta har 
det tidigare HVB-hemmet för ensamkommande barn och ungdomar på Kabelvägen 
avvecklats. Anvisade barn och ungdomar placeras i första hand i interna eller 
upphandlade familjehem. För barn och ungdomar med andra behov finns alternativet 
stödboende eller upphandlade HVB-boende. 

3.4.1. Stödboende 

Barn och unga i åldern 16-20 år som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat 
stöd, och som inte har behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en 
placering i HVB, ska kunna erbjudas stödboende. Barn och unga kan placeras i 
stödboende av flera olika skäl. En del kan på grund av föräldrarnas situation inte bo 
kvar hemma, andra kanske har bott i familjehem utan möjlighet att flytta tillbaka hem, 
medan några kan komma från ett boende för ensamkommande barn och ungdomar. 

Stödboende utgörs av små lägenheter om ett rum och kök med egen ingång och utan 
gemensamhetsutrymmen. Lägenheterna kan antingen ligga i en gemensam fastighet 
eller utspridda i ett ordinarie hyreshus. Stöd av och tillgång till personal anpassas till de 
boendes individuella behov. I kommunen finns ett stödboende med upp till 10 
lägenheter i Mölnlycke. Då behovet av stödboende minskat jämfört med tidigare 
prognos, planeras i dagsläget inga ytterligare. 

3.4.2. Träningsbostäder 

Vuxenenheten är lokaliserad i Mölnlycke. I anslutning till verksamhetslokalerna finns 
åtta lägenheter för träningsboende för vuxna missbrukare vilka har svårt att få boende 
på den reguljära bostadsmarknaden.  

3.4.1. Kommunala kontrakt 

De personer som enligt socialtjänstlagen bedöms ha särskilda svårigheter att på egen 
hand ordna sitt boende kan få biståndshjälp till ett kommunalt kontrakt. Detta innebär 
att Härryda Kommun antingen äger lägenheten eller står som förstahandshyresgäst på 
hyresavtal med annan hyresvärd och därefter hyr ut lägenheten i andra hand till en 
enskild person eller familj.   
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Nyanlända personer eller familjer som genom Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning skall beredas boende, kan också komma att få 
detta via ett kommunalt kontrakt.  

 

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lägenheter till socialtjänstens 
målgrupper

10 % per år i nybyggnadsområden, 
hyresrätter
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LOKALPLAN 2020-2024 SOCIALTJÄNST 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKALPLAN 2020-2024 FÖR SEKTOR SOCIALTJÄNST
Utbyggnadsplan och större förändringar i befintlig verksamhet
Verksamhet Omfattning Lokal: Nybyggnad: Kommentar
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20 21 22 23 24 25-29

Mölnlycke
Trygghetsboende 80-90 lgh X vt Idrottsvägen, privat aktör

Landvetter

Trygghetsboende
X X Enligt bostadsförsörjnings-

programmet

Mölnlycke
Särskilt boende 54 lgh X vt Säteriet, privat aktör

Särskilt boende 50 lgh X ht Privat aktör

Mölnlycke
Tillgänglighetsanpassade 
lägenheter 10-15 lgh

X ht Mölnlycke fabriker

Landvetter
Servicebostad 12 (+1) lgh X vt Landevi gårdar, Förbo

Härryda kommun
Tillgänglighetsanpassade 
lägenheter 10-20 lgh

X X Enligt bostadsförsörjnings-
programmet

Landvetter

Bostäder till socialtjänstens 
målgrupper

X
10 % lgh/år i 
nybyggnadsområden, 
hyresrätter

SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE

TRYGGHETSBOENDE FÖR ÄLDRE

BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

ÖVRIGT
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid  
Susanna Eskilsson Juhlin 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-16 2020VFN492  60 
  
 

Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för införande av 
valfrihetssystem i kulturskolan med externa utförare 

Sammanfattning  
Välfärdsnämnden uppdrog åt förvaltningen vid antagandet av budget och 
verksamhetsplan för 2020-2022 den 6 november 2019 § 256 att under 2020 återkomma 
med en utredning som visar på förutsättningarna för införande av valfrihetssystem i 
kulturskolan med extern utförare. Denna skrivelse är en redovisning av det uppdraget. 

Dessutom innehåller välfärdsnämndens verksamhetsplan för 2021-2023, antagen den 18 
november 2020 § 268, målet att det ska finnas fler utförare inom kulturskolan under 
2021. Förvaltningens arbete med målet kommer redovisas till nämnden. 

Förvaltningen har genomfört en utredning av förutsättningar för valfrihet i kulturskolan. 
Inom ramen för denna utredning har förvaltningen tagit del av modeller med valfrihet 
från andra kommuner.  

Kulturskolan erbjuder barn och unga mellan fem och tjugo år kurser i bild, dans, musik 
och teater. I musik erbjuds femton olika sång- och instrumentkurser där även kör, 
ensemble- och orkesterspel ingår. Verksamheten når ut till och engagerar deltagare i hela 
kommunen. Alla kursdeltagare erbjuds delta i någon form av publikt evenemang varje 
termin eller år. 

De valfrihetssystem som finns i kommunen inom bland annat skola och omsorg regleras 
av speciallagstiftning för respektive område: Lagen om valfrihet (2008:962), LOV, gäller 
för social verksamhet och skollagen (2010:800) reglerar skolpeng till privata utförare 
inom förskola och skola. Ett eventuellt införande av valfrihetssystem inom kulturskolans 
verksamhet, hanteras istället inom ramen för lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 
LOU, eller genom auktorisation. 

Förvaltningen ser att det finns goda förutsättningar för fler aktörer i Härryda kommun att 
bedriva kulturpedagogisk verksamhet. Olika vägval i arbetet för att möjliggöra för fler 
utförare inom kulturskoleverksamheten får olika ekonomiska och organisatoriska 
konsekvenser, vilka behöver beaktas i det fortsatta arbetet.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
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Ärendet 
Välfärdsnämnden uppdrog åt förvaltningen vid antagandet av budget och 
verksamhetsplan för 2020-2022 den 6 november 2019 § 256 att under 2020 återkomma 
med en utredning som visar på förutsättningarna för införande av valfrihetssystem i 
kulturskolan med extern utförare. Denna skrivelse är en redovisning av det uppdraget. 

Dessutom innehåller välfärdsnämndens verksamhetsplan för 2021-2023, antagen den 18 
november 2020 § 268, målet att det ska finnas fler utförare inom kulturskolan under 
2021. Förvaltningens arbete med målet kommer redovisas till nämnden. 

Förvaltningen har genomfört en utredning av förutsättningar för valfrihet i kulturskolan. 
Inom ramen för denna utredning har förvaltningen tagit del av modeller med valfrihet 
från andra kommuner. Förvaltningens rapport innehåller en nulägesbeskrivning av 
kulturverksamheten i Härryda kommun, vilka juridiska förutsättningar som finns för 
valfrihetssystem inom kulturskolan samt exempel på modeller som tillämpas i andra 
kommuner.  

Nuläge 

Det finns många möjligheter för barn och unga i Härryda kommun att utvecklas inom 
kulturområdet. Förvaltningen strävar alltid efter att upprätthålla en hög kvalitet på 
genomförandet och skapar gemensamt med flera aktörer bra förutsättningar för en god 
kulturell infrastruktur. I Härryda kommun finns det goda förutsättningar för att kulturen 
kan följa invånarna från tidig ålder och upp genom skolåren i olika former. 
Kulturverksamheten kan vara en del av allmänbildning eller ge barn och unga en 
spetskompetens som kan leda till ett yrkesliv inom kulturområdet. Med god samverkan 
mellan kommunens verksamheter och andra aktörer, kulturföretag eller föreningar kan 
fler göra mer för kommuninvånarna. Genom att öka tillgänglighet och valfrihet finns det 
möjlighet till att sänka trösklarna till övriga kulturbärare i regionen såväl som i landet i 
stort. 

Ur FNs konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) Artikel 31: 

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 
anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.   

2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och 
lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 
fritidsverksamhet.  

Beskrivning av kulturskolan 

Kulturskolans grunduppdrag handlar om att skapa förutsättningar för att ge barn och unga 
i Härryda kommun rätt till kulturella upplevelser och konstnärligt utövande. Alla barn 
och unga som vill erbjuds en plats i kulturskolan. Vidare ingår kulturskolan på olika sätt i 
grundskolans och gymnasiets verksamhet.  

I verksamhetsplanen framgår det att kulturskolan ger barn och unga möjligheter att växa 
genom konst och kultur. Kulturskolan omfattar kursverksamheter inom bild, dans, musik 
och teater för åldrarna fem till tjugo år och samverkar med grund- och gymnasieskolan 
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samt deltar i regionala och internationella samarbeten. Syftet med verksamheten är att 
berika unga människor liv genom upplevelser och bildning, såväl som att lägga en grund 
för framtida yrkesval.  

Verksamhetsidé 

Alla barn och unga i vår kommun får   

 Uppleva styrkan och glädjen i att utöva konst och kultur  
 Utvecklas till det de önskar och har förmåga till  
 Växa tillsammans med andra  

Verksamhetens innehåll 

Kulturskolan erbjuder barn och unga mellan fem och tjugo år kurser i bild, dans, musik 
och teater. I musik erbjuds femton olika sång- och instrumentkurser där även kör, 
ensemble- och orkesterspel ingår. Verksamheten når ut till och engagerar deltagare i hela 
kommunen. Alla kursdeltagare erbjuds delta i någon form av publikt evenemang varje 
termin eller år. Bildelever får ställa ut den egna konsten i kommunens kulturhus. 
Danseleverna skapar föreställningar och uppträder på kulturhusens scener. Musikeleverna 
medverkar förutom i egna konserter även i föreställningar tillsammans med dans- och 
teatereleverna. Teatereleverna skapar och spelar upp föreställningar på olika scener och 
platser i kommunen som hålls för barn i förskola, elever i grundskola eller gymnasium, 
såväl som för familjer och som offentliga evenemang.  

Med hjälp av de goda förutsättningarna som finns med ändamålsenliga lokaler, scener 
och kulturhus skapas unika miljöer till konstnärliga samarbeten över ämnesgränserna. 
Sammanlagt genomför kulturskolan mer än hundra publika evenemang per år. 
Kulturskolan medverkar i kommungemensamma evenemang. 

Kulturskolan bedriver undervisning i rytmik för årskurs ett i kommunens alla 
grundskolor. Inom det estetiska programmet på Hulebäcksgymnasiet undervisar flera av 
kulturskolans lärare i olika instrument. På Hällingsjöskolan ansvarar 
kulturskolepedagoger för musikundervisningen.  

Kulturskolan erbjuder stöd och komplement till grundskolorna i kommunen inom ramen 
för deras förebyggande och främjande likabehandlingsarbete. En dramapedagog är 
engagerad av grundskolan för att arbeta kommungemensamt med ett våldsförebyggande 
projekt. Kulturskolan är även involverad som del i elevhälsans och socialtjänstens arbete 
med elever i behov av särskilda insatser. 

Formellt är kulturskolan inte en del i det nationella utbildningssystemet, men spelar ändå 
en viktig roll i kulturarbetares yrkesutbildning. Utbildning inom kulturskolan är en viktig 
förutsättning för att klara inträdeskraven till högskola för musiker, sångare, dansare 
och skådespelare. Kulturskolan vilar också på den svenska bildningstraditionen där 
frivillighet, delaktighet, nyfikenhet och lust att lära är bärande beståndsdelar i 
verksamheten. 
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Verksamhetens omfattning 2019 

Budget  12 mnkr  

Antal årsarbetare  26  

Kursplatser (möjliga)  1725  

Elevplatser (besatta)  1525 

Bild  111  

Dans  115  

Musik  1146  

Teater  153  

Andel elever 7-15 år som deltar i 
Kulturskolan  

27%  

Antal elever i kö  106  

Avgift per år (26 tillfällen)  700-1500 kr  

 

Lärares kompetens och utbildning  

Lärare på kulturskolan har en utbildningsbakgrund inom ett eller flera konstnärliga 
ämnen samt pedagogik. Även om kulturskolan inte har samma lagstadgade 
behörighetskrav som grund- och gymnasieskola, ställs ändå krav på högskoleutbildning 
och lärarexamen där det är möjligt. Tidigare erbjöds utbildning och examen till 
instrumental- och ensemblelärare. Numera kan man ta lärarexamen i teater, musik, dans 
och bild. Inom cirkus, foto, film med flera ämnen kompletteras den konstnärliga 
utbildningen med pedagogiska kurser. Inom Göteborgs universitet finns sedan ett 
år tillbaka möjlighet att utbildas till kulturskolepedagog genom en statlig 
utbildningssatsning kallad Kulturskoleklivet. Intagningskravet är 180 hp från konstnärlig 
utbildning och påbyggnaden omfattar 1,5 års utbildning inom pedagogik och didaktik.  

Samverkan med lokala konstutövare  

Kulturskolan samverkar idag med lokala utövare som ett komplement för konstnärlig 
kompetens, breddning av konstnärliga uttryck och inspiration. Som exempel kan nämnas 
utställande konstnärer som engageras för föreläsningar och workshops i kulturskolans 
bildkurser. Ytterligare exempel är undervisande dansgrupper med inriktning mot street- 
och breakdance som inspirerar och engagerar elever i samt professionella musiker som 
engageras för workshops eller medverkar som soloartister vid konserter. Kulturskolan har 
ett samarbete med Mölnlycke musiksällskap som innebär att elever får delta i 
orkesterrepetitioner och vid konserter.  
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Olika möjligheter för utförare 

I Härryda kommun finns ca trehundra företag som är registrerade inom kulturella och 
kreativa näringar. Av dessa är det mycket få som har anställda medarbetare. Det finns 
även ett antal föreningar med samma inriktning. Idag utgår stöd till studieförbund och 
Mölnlycke musiksällskap samt till kulturverksamheten inom Stationshuset i Hindås. 
Sammanlagt uppgår detta stöd till 1 265 tkr. Inom Svenska kyrkan finns det en stor barn- 
och ungdomsverksamhet som inrymmer kulturpedagogiska kurser och grupper.  

Juridiska förutsättningar och alternativ till lagen om valfrihet 

De valfrihetssystem som finns i kommunen inom bland annat skola och omsorg regleras 
av speciallagstiftning för respektive område. LOV gäller för social verksamhet. Skollagen 
reglerar skolpeng till privata utförare inom förskola och skola. Ett eventuellt införande av 
valfrihetssystem inom kulturskolans verksamhet, hanteras istället inom ramen för LOU 
eller genom auktorisation. 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Enligt LOU kan kommunen upphandla och teckna avtal med flera leverantörer av 
en kulturskoletjänst. Barn/elev kan därefter själv, bland upphandlade aktörer, välja 
leverantör.  

Auktorisation  

I Nacka kommun har auktorisering tillämpats. Det innebär att intresserade aktörer kan 
ansöka om att bli utförare utifrån en kvalitetsbedömning som kommunen formulerar. Det 
är dock inte helt tydligt hur det är förenligt med gällande lagstiftning. 

Fördelar med auktorisationssystem till skillnad från upphandling enligt LOU är långsiktig 
stabilitet genom att leverantörer som håller god kvalitet kan kvarstå utan förnyad 
upphandling, skärpt avtals- och kvalitetskontroll och lägre upphandlingskostnader då 
minskade resurser behöver läggas på överprövningar. Flera kommuner som infört någon 
form av valfrihet inom kultur- och musikskolor har valt att auktorisera istället för att 
upphandla enligt LOU. Kultur- och fritidsförvaltningarna har då fastställt 
kravspecifikationer som intresserade privata aktörer måste uppfylla för att bli 
auktoriserade. Kravspecifikationen har gällt allt från lämpliga lokaler och utbildade lärare 
till antal lektionstillfällen och organisation. 

Föreningsstöd  

Ett tredje alternativ är att bredda utbudet och öka valfriheten genom föreningsformen. De 
som levererar verksamhet får då sin ersättning utbetalad i form av föreningsstöd där nivån 
är fastställd genom politiskt beslut. Enligt denna modell vänder förvaltningen sig till de 
kulturinriktade föreningar som finns och kompenserar dem genom föreningsstöd. I 
Värmdö kommun tillämpas modellen med föreningsstöd där ersättningssumman per elev 
är samma för föreningar och kommunala kulturskolan.  

Omvärld 

Att unga i Härryda ska ha tillgång till ett brett val på kulturpedagogisk verksamhet är 
förenligt med barnkonventionen och med kommunens målsättning rörande 
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attraktionskraft och nyetablering. För att skapa goda förutsättningar för de utförare som 
ska bidra till bredden av utbud behöver valfrihetssystemets utformning i Härrydas 
kommun utredas. Ett antal kommuner har redan utrett den kommunala musik- eller 
kulturskolans verksamhet och framtid och några av dem har infört någon form av 
valfrihet. Exempel på kommuner som infört valfrihet är Nacka, Lund och Värmdö.  

Nacka 

Nacka kommun införde kundval redan 2007 inom dåvarande musikskolan och ett antal 
utförare erbjuder idag kurser inom musik, teater, dans, cirkus, konst, media och skapande. 
Utförarna är auktoriserade av kommunen. Föräldrar/elever betalar en avgift, som är 
densamma till alla utförare. Inbetalningen görs till kommunen. Kommunen betalar i sin 
tur ut ett ”checkbelopp” per elev till anordnaren. Checkbeloppen är per elevplats och år 
och fördelas på 12 månader. En elevplats ska vara minst 27 lektioner per år.    

När kundvalet infördes satte Nacka inte något ekonomiskt tak för antalet checkar, varför 
kostnaden ökade men köerna försvann. Eftersom kommunen hanterar hela 
kundvalssystemet ökade kostnaderna även för administrationen som 
inkluderar auktorisations-, anmälnings-, avgifts- och handledningsförfarandet. Nacka 
kommuns specifika auktoriseringsvillkor utgör en bilaga till tjänsteskrivelsen.  

Lund 

Lund utredde förutsättningarna för en kulturchecksstuktur 2015 och införde 2019 ett 
kundvalssystem för musikundervisning. Systemet, som kallas musikchecken, omfattar 
enbart individuell musikundervisning för barn födda 2011, 2012 eller 2013. Systemet 
innebär möjlighet att själv välja anordnare för musikundervisningen, utifrån ett urval av 
auktoriserade anordnare. Avgiften för undervisningen är densamma för 
målgruppen oavsett anordnare eller instrument. Ansökningsförfarandet genomförs i 
samma system, men uppdelat för kulturskola respektive musikcheck. Utredningen om 
införande av kulturcheck i Lund utgör en bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Värmdö 

Värmdö marknadsför, förutom sin kommunala kulturskola, flera föreningar som 
bedriver kulturpedagogisk verksamhet, på kommunens webbplats. Anmälan sker till 
respektive aktör, som också har egen prissättning för kurser där ersättningsnivån per elev 
är samma för förening som kommunal verksamhet. Det finns ett maxtak för 
debitering. Förvaltningen har ännu inte tagit del av hela utredningen som ligger till grund 
för Värmdös modell men har tagit del av utformningen genom kontakt med Värmdö. 
Förvaltningen lyfte ändå in värmdömodellen i denna tjänsteskrivelse då det kan vara av 
intresse att visa på lösningen med föreningar som utförare.   

Vägval 

För att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomars tillgång till kulturskapande 
och kvalitativ verksamhet krävs samverkan och samarbeten mellan flera parter. För att 
det ska bli tydligt för deltagarna i kulturskolan vilken kulturkontext de verkar i är det 
viktigt med omvärldsperspektiv och öppenhet för att bygga goda strukturer. Det finns 
olika sätt att nå detta.  
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De kommuner som infört ex. kulturcheckssystem i kommunen eller till exempel 
upphandlat vissa tjänster har först utrett kommunens förutsättningar och tydliggjort för 
och nackdelar av olika tillvägagångssätt. Av de utredningar förvaltningen har tagit del av 
från kommuner som infört eller delvis infört någon form av valfrihet framgår att 
ambitionen varit att skapa en ökad tillgång till kultur för barn och unga. Valfriheten har 
genomförts i olika grad och med olika kommunala lösningar utifrån såväl ekonomiska, 
administrativa som juridiska förutsättningar.  

Förvaltningen ser att det finns goda förutsättningar för fler aktörer i Härryda kommun att 
bedriva kulturpedagogisk verksamhet. Genom att skapa ett bredare utbud och fler 
valmöjligheter ökar också möjligheterna för Härryda kommuns barn och unga att ingå i 
ett sammanhang som känns rätt för dem. Olika vägval i arbetet för att möjliggöra för fler 
utförare inom kulturskoleverksamheten får olika ekonomiska och organisatoriska 
konsekvenser, vilka behöver beaktas i det fortsatta arbetet. 

  

Päivi Malmsten 
Sektorschef   
 

 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag - §256 Välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan 2020-
2022 

2. Utredning om införande av kulturcheck i Lunds kommun (2016) 
3. Nacka kommuns specifika auktoriseringsvillkor (2019) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-06

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 256      Dnr 2019VFN532

Välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan 2020-2022 

 
Kommunfullmäktige fattade den 17 juni 2019 § 93 beslut om budget/plan 2020-2022 
avseende drift och 2020-2024 avseende investeringar. Anslagen fastställdes då på sektorsnivå. 
Välfärdsnämnden ska fatta beslut om budget på verksamhetsnivå samt verksamhetsplan för 
2020-2022.

Välfärdsnämnden behandlade ärendet den 16 oktober 2019 § 243, då förvaltningen 
presenterade förslag till verksamhetsplan och budget. Välfärdsnämnden uppdrog åt 
förvaltningen att göra justeringar i verksamhetsplan och budget inför beslut den 6 november, 
samt att genomföra ett antal utredningar.

Förvaltningen avser återkomma med uppdragsbeskrivningar inom följande områden under 
innevarande år avseende sektor utbildning och kultur:

 Utvärdering av skolpsykologerna
 Redovisning av och fortsatt hantering av utredning av kommunens rektorsorganisation
 Förutsättningar för införande av valfrihetssystem i kulturskolan med externa utförare
 Genomlysning av mottagningsenheten samt modersmålsundervisning och 

studiehandledning inom ”Centrum för flerspråkigt lärande” 
 Förutsättningar för införande av valfrihetssystem inom vuxenutbildningen med 

externa utförare
 
Förvaltningen avser återkomma med uppdragsbeskrivningar inom följande områden under 
innevarande år avseende sektor socialtjänst:

 Genomlysning av kostnader för olika boenden, t.ex. Lss, nyanlända, boenden, Hindås 
camping m.m.

 Härryda framtid – uppföljning av resultat
 Redovisning av tolkkostnader
 Förutsättningar för LOV inom daglig verksamhet
 Uppföljning och utvärdering av familjecentralerna och redovisning av hur 

”Kraftkällan” kan utvecklas i samarbete med andra kommuner.

Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 25 oktober 2019 
samt yttrande från Psykologförbundet och från Sacorådet angående Budget 2020-2022.
 
Välfärdsnämndens behandling

Yttrande
Siw Hallbert (S) meddelar att socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet och önskar 
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lämna en protokollsanteckning med följande innehåll "Socialdemokraterna väljer att avstå 
från att delta i beslutet. Detta då vi anser att budgeten är underfinansierad. I 
Socialdemokraternas rambudget så fanns det mer pengar både till skola och socialtjänst. Vi 
vägde en liten skattehöjning mot stora nedskärningar i verksamheten och fann att vi anser att 
det är viktigare att bibehålla verksamheten. För att ta del av vår budget i sin helhet besök: 
http://sharryda.se/wp-content/uploads/2019/06/Socialdemokraternas-budget-2020-.pdf 
Eftersom vår rambudget inte vann så finns det inte pengar nog till att göra en budget på 
verksamhetsnivå. Inte med den höga nivå som vi Socialdemokrater anser att vår kommun 
skall hålla. Vi kan därför inte tänka oss att lägga en verksamhetsplan och en budget på 
verksamhetsnivå utifrån dessa förutsättningar."

Ordförande medger att protokollsanteckning får lämnas.

Yrkanden
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020-
2022 och budget på verksamhetsnivå och uppdrar åt förvaltningen att återkomma med 
uppdragsbeskrivningar samt att välfärdsnämnden delger kommunfullmäktige 
verksamhetsplan 2020-2022.

Inga-Lena Persson (MP) yrkar i första hand att välfärdsnämnden avslår Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande om verksamhetsplan 2020-2022 och budget, i andra hand yrkar Inga-
Lena Persson på följande tillägg till verksamhetsplan 2020-2022 och budget:
"Långsiktig plan för fler skolor i kommunen. Sektorn ser behovet av att:

 Planera för nya grundskolor
 Säkerställa att grundskolans lokaler är ändamålsenliga utifrån verksamhetens uppdrag

Sektorn för utbildning och kultur kommer tillsammans med sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd att göra en kartläggning av befintliga lokaler utifrån två aspekter; möjlighet 
till utbyggnad och behovet av anpassning till mer ändamålsenliga lokaler. Kartläggningen 
ligger till grund för beslut i välfärdsnämnden rörande behov av nya etablering av kommunen 
och var skolorna skall placeras."

Leo Welter (SD) yrkar på följande tillägg till verksamhetsplan 2020-2022 och budget:
1. Kundbegreppet inom omsorgen. Välfärdsnämnden föreslås besluta att förvaltningen 

får i uppdrag att inom sektorn för socialtjänst ersätta ordet brukare med kund för den 
som är mottagare av kommunens omsorgstjänster. Syftet är att stärka förvaltningens 
kundfokus och betona kommunens roll som en serviceorganisation för dess invånare.

2. Välfärdsnämndens kvalitetspris. Välfärdsnämnden föreslås besluta att förvaltningen 
får i uppdrag att ta fram ett förslag på inrättande av ett årligt kvalitetspris vars syfte är 
att uppmärksamma den enhet inom välfärdsnämndens ansvarsområde som lyckats bäst 
med förbättringsarbetet under året som gått.

3. Skriftliga ordningsomdömen. Välfärdsnämnden föreslås besluta att förvaltningen får i 
uppdrag ta fram ett förslag gällande införande av skriftliga ordningsomdömen för 
elever i grundskolan och gymnasiet.
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Maria Kornevik Jakobsson yrkar avslag till Inga-Lena Perssons och Leo Welters yrkanden.

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 17:32-17:40.

Propositionsordning
Ordföranden redovisar att hon först kommer ställa proposition på Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande och Inga-Lena Perssons yrkande om avslag. Därefter kommer 
ordförande ställa proposition på Leo Welters och Inga-Lena Perssons tilläggsyrkanden var för 
sig.

Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner

Maria Kornevik Jakobssons yrkande och Inga-Lena Perssons avslagsyrkande

Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons yrkande och Inga-Lena 
Perssons yrkande om avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Inga-Lena Perssons yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 1 röstar Nej och 5 avstår. Bilaga 1 
voteringslista.

Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Leo Welters yrkande, punkt 1, och Maria Kornevik Jakobssons avslagsyrkande

Efter ställd proposition på Leo Welters yrkande och Maria Kornevik Jakobssons yrkande om 
avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons 
yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Leo Welters yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 2 röstar Nej och 4 avstår. Bilaga 2 voteringslista

Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Leo Welters yrkande, punkt 2, och Maria Kornevik Jakobssons avslagsyrkande
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Efter ställd proposition på Leo Welters yrkande och Maria Kornevik Jakobssons yrkande om 
avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons 
yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Leo Welters yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 8 ledamöter röstar Ja och 2 röstar Nej och 3 avstår. Bilaga 3 voteringslista.

Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Leo Welters yrkande, punkt 3, och Maria Kornevik Jakobssons avslagsyrkande

Efter ställd proposition på Leo Welters yrkande och Maria Kornevik Jakobssons yrkande om 
avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons 
yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Leo Welters yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 3 röstar Nej och 3 avstår. Bilaga 4 voteringslista.

Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Inga-Lena Perssons yrkande och Maria Kornevik Jakobssons avslagsyrkande

Efter ställd proposition på Inga-Lena Perssons yrkande och Maria Kornevik Jakobssons 
yrkande om avslag finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Inga-Lena Perssons yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 1 röstar Nej och 5 avstår. Bilaga 5 
voteringslista.

Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.

Beslut

Välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan 2020-2022 och budget på verksamhetsnivå.

Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med uppdragsbeskrivningar.

Välfärdsnämnden delger kommunfullmäktige verksamhetsplan 2020-2022.
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Följande ledamöter avstår från att delta i beslutet: Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) 
och Jonas Andersson (S).

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna väljer att avstå från att delta i beslutet. Detta då vi anser att budgeten är 
underfinansierad. I Socialdemokraternas rambudget så fanns det mer pengar både till skola 
och socialtjänst. Vi vägde en liten skattehöjning mot stora nedskärningar i verksamheten och 
fann att vi anser att det är viktigare att bibehålla verksamheten. För att ta del av vår budget i 
sin helhet besök: http://sharryda.se/wp-content/uploads/2019/06/Socialdemokraternas-budget-
2020-.pdf Eftersom vår rambudget inte vann så finns det inte pengar nog till att göra en 
budget på verksamhetsnivå. Inte med den höga nivå som vi Socialdemokrater anser att vår 
kommun skall hålla. Vi kan därför inte tänka oss att lägga en verksamhetsplan och en budget 
på verksamhetsnivå utifrån dessa förutsättningar.

----------------------
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Sammanträdesdatum
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Voteringslista: § 256
Ärende: Välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan 2020-2022,  2019VFN532

Bilaga 1 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 7 1 5

Bilaga 2 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 7 2 4

Bilaga 3 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
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Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 8 2 3

Bilaga 4 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 7 3 3

Bilaga 5 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X
Hans Larsson (M), vice ordförande X
Siw Hallbert (S), ledamot X
Kristina Andrén (M), ledamot X
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X
Inger Axelsson (KD), ledamot X
Birgitta Berntsson (S), ledamot X
Jonas Andersson (S), ledamot X
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X
Leo Welter (SD), ledamot X
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Boris Leimar (SD), ledamot X
Tommy Brundin (M), ersättare X
Andreas Fransson (M), ersättare X
Resultat 7 1 5
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1. Inledning: uppdrag och tillvägagångssätt 
 

Den här utredningen tittar på förutsättningarna för att införa en kulturcheck i Lunds kommun.  
 

Utredare och referensgrupp 

I oktober 2015 gav Kommunfullmäktige i Lund i uppdrag åt Kultur- och fritidsnämnden att 
utreda frågan om kulturcheck1. Utredningen har genomförts av Blira Konsult AB, genom 
konsulterna Annika Wallin och Lena Josefsson. Kultur- och fritidsnämnden har tillsatt en 
referensgrupp som stöd till utredningen. Gruppen har bestått av Håkan Carlsson, kulturskole-
chef och Christian Halberg, enhetschef på Kulturskolan. Referensgruppen har haft samman-
träde vid ett tillfälle under utredningsperioden och därutöver ett flertal kontakter med 
konsulterna. Utredningen har också haft en styrgrupp bestående av Urban Olsson, kultur- och 
fritidsdirektör och Chris Schenlaer, kulturchef. Chris Schenlaer har varit kontaktperson för 
utredningen. 
 

Uppdrag 

Konsulterna har haft i uppgift att utreda konsekvenserna av att införa en kulturcheck för barn 
och ungdomar i åldern 7 till 19 år i Lunds kommun. Tre scenarier med konsekvens-
beskrivningar skulle redovisas: (1) Kulturcheck ska genomföras inom ett budgettak om  
21 062 tkr det vill säga Kulturskolans nuvarande anslag 2016. (2) Kulturcheck ska 
genomföras med målsättningen att få bort köerna till Kulturskolan, i dagsläget cirka 2 000 
barn och unga, samt (3) kulturcheck ska genomföras så att alla barn i åldersgruppen får en 
kulturcheck. Vidare ska utredningen belysa följande frågor: 

o För vilka områden ska en kulturcheck gälla och hur ska den utformas för att passa 
Lund?  

o Vad skulle införande av kulturcheck bidra till för positiva effekter? 
o Vilka negativa effekter skulle införande av en kulturcheck innebära?  
o Ger en kulturcheck exempelvis undanträngningseffekter för privata och offentliga 

verksamheter?  
o Om en kulturcheck ger undanträngningseffekter, hur kan dessa motverkas? 
o Hur mycket skulle införande av kulturcheckssystem kosta för kommunen? 
o Vilka krav kan ställas på en godkänd anordnare? 
o Ska det vara auktorisation eller upphandling? 
o Hur kan ett kulturcheckssystem administreras och vad skulle det kosta? 

Utredningen ska också ge en översikt över dagens kulturskola och andra aktörer som erbjuder 
kulturpedagogisk verksamhet med inriktning på musik, konst, dans eller drama för barn och 
unga i Lund. Utredningen ska också titta närmare på tre av de kommuner som redan har inför 
kulturcheck och vad konsekvenserna har blivit där. Därutöver ska utredningen redogöra för 
vilka initiativ och diskussioner om kulturskolan som finns på nationell nivå. Uppdraget ska 
slutredovisas av konsulterna den 9 juni 2016.  Förfrågan vid direktupphandling av konsulterna 
finns i bilaga A. 
                                                           
1Källa: Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2015 nr 143-174, sidan 380. 
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Genomförande 

Arbetet med utredningen har pågått under perioden februari till juni 2016. Utredarna har 
inledningsvis satt sig in i bakgrunden till beslutet om att genomföra utredningen i Lund samt 
tidigare, och pågående2, statliga utredningar om kulturskolan. Utredarna har satt sig in i 
verksamheten i den nuvarande kommunala kulturskolan och utbudet av privata kulturutövare 
för barn och unga i Lund. Utredarna har också undersökt erfarenheterna i tre andra kommuner 
– Nacka, Täby och Staffanstorp – som redan har infört kulturcheck. Utredarna har gjort 
intervjuer med tjänstemän, politiker, kommunala musik- eller kulturskolornas rektorer, och 
privata anordnare av musikundervisning för barn och unga, i dessa tre kommuner. Utredarna 
har även kontaktat jurist på SKL för att utreda rättsläget kring upphandling eller auktorisation 
av utförare. Utredningen presenterar en beskrivning av tre scenarier utifrån uppdragets 
frågeställningar. Samt förslag på vilka kulturaktiviteter som kan omfattas av checken och hur 
ett system skulle kunna utformas för att passa i Lund. Förslaget omfattar kostnadsberäkningar, 
konsekvensanalyser och förslag på administration och sätt att kvalitetssäkra urvalet av 
utförare. Utredningen avslutas med en lista över kontaktade personer och referensmaterial. 
 

                                                           
2 Dir. 2015:46 
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2. Definition av begreppet kulturcheck 
  

Begreppet kulturcheck används för att benämna en ersättning från kommunen till anordnare 
som erbjuder kulturverksamhet för barn och ungdomar på fritiden. En fastställd summa 
(check) följer med eleven som fritt väljer mellan privata och kommunala anordnare. Modellen 
är analog med systemet med skolpeng som finns inom hela skolväsendet i Sverige. 
 Checksystemet ger samma ekonomiska förutsättningar för såväl privata som kommunala 
anordnare. Systemet bygger på enhetstaxa som innebär att alla anordnare får lika stora 
checkar från kommunen och tar ut enhetliga avgifter från eleverna.  
 I dagsläget har fyra kommuner – Nacka, Österåker, Täby och Staffanstorp – infört checker 
av det här slaget. Samtliga har checksystem för musikskolan. 
 I juni 2011 gjorde Danderyd3 en snabbenkät till kommunerna i Stockholms län. Den visade 
att flera av kommunerna diskuterade frågan om att införa musik- eller kulturskolecheck redan 
då. En del kallar kultur- eller musikskolepengen för ett ”stockholmsfenomen” men 
diskussionen förs även i kommuner utanför Stockholmsområdet4.  
 

Andra varianter 

Det finns också andra varianter – än checksystem – där kommuner anlitar externa utförare 
inom kulturskoleområdet. År 2014 hade även Linköping, Uppsala och Värmdö5 externa 
utförare vid sidan av den egna kommunala verksamheten6. År 2015 sällade sig Haninge 
kommun till skaran då man bildade en kulturskola genom att kombinera den kommunala 
musikskolan med upphandlade tjänster inom kulturområdet7.  
 

                                                           
3 Pernilla Elfstrand på Danderyds kommun gjorde snabbenkäten. 
4 Utredningar har genomförts i Värmdö kommun (2009), Lidingö stad (2009), Upplands-Väsby (2012), Karlstads kommun 
(2012), Järfälla kommun (2013), Upplands-Bro (2013) . Ekerö, Danderyd, Solna och Uppsala har tidigare, eller nuvarande, 
diskussioner om systemet.  
5 Den kommunala kulturskolan finansieras genom ett pengsystem, och tre föreningsdrivna kulturskolor får föreningsbidrag 
(peng per sammankomst och aktivitet) dock utan avtal med kommunen. 
6 Källa: Kulturskolerådet. Lägesrapport 2014 – resultat från Kulturskolerådets statistikinsamling. 
7 Kommunen har upphandlat fyra aktörer – ett dansaktiebolag, en dansförening, en teaterförening och ett film-media-
design-företag. Dessa fyra aktörer är lovade ersättning för upp till 120 elever. De får 1200 kronor för varje elev. Kommunen 
har inte enhetstaxa utan aktörerna bestämmer själva hur stor avgift som eleven ska betala. Aktörerna har avtal med 
kommunen på tre år i taget. (Systemet har testats som pilotverksamhet i två år innan det sjösattes på riktigt 2015). 
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3. Statliga initiativ kring kultur i skolan och kulturskolan 
 
År 2007 föreslog kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth ett system med kulturcheckar i 
grundskolan. Skolorna skulle få en peng för varje elev att använda till kulturverksamhet. 
Huvudmannen skulle själv få välja och kontakta kulturutövare. Kulturen skulle ingå i 
undervisningen och ge eleverna möjlighet att både uppleva och själva utöva kultur. I februari 
2008 infördes bidraget Skapande skola, i enligt med förordningen (2007:1436) om statsbidrag 
till kulturell verksamhet i skolan. I dagsläget finns alltså en form av statlig kulturpeng som 
skolhuvudmän kan söka för kulturell verksamhet på skoltid. Lunds kommun har sökt bidraget 
för sina kommunala skolor under flera år. 
 

Utredningar om kulturskolan 

Kulturskolan är en för kommunerna frivillig och icke-obligatorisk verksamhet. Trots det har 
olika regeringar utrett verksamheten. Den nuvarande regeringen tillsatte under 2015 en 
utredning om nationell strategi för musik- och kulturskolan. Utredaren ska lämna förslag på 
hur staten kan bidra till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och 
jämlik. Uppdraget ska slutredovisas den 30 september 2016. I direktiven till utredningen 
konstateras att cirka 200 000 barn årligen deltar i kulturskolans ämneskurser i form av till 
exempel undervisning i musik, dans, drama eller konst. Därutöver deltar lika många i annan 
verksamhet som projekt på skoltid, evenemang, musikaler, pjäser med mera. Utredningen ska 
bland annat: 

• Kartlägga och beskriva den kommunala musik- och kulturskolans verksamhet i 
Sverige. 

• Identifiera hinder8 för elevers deltagande i den kommunala musik- och kulturskolans 
verksamhet, och utreda vad som behöver göras för att uppnå en mer jämlik musik- och 
kulturskola. 

• Identifiera alternativa undervisningsmetoder för att undanröja exempelvis geografiska 
hinder för att ta del av den kommunala musik- och kulturskolans verksamhet. 

• Föreslå hur rekryteringen av elever till klassiska orkesterinstrument kan säkras. 
• Föreslå åtgärder för hur försörjning av lärare och andra som ska undervisa i den 

kommunala musik- och kulturskolan kan säkras i framtiden. 
• Göra en bedömning av för- och nackdelar med att författningsreglera kommunernas 

ansvar för verksamheten. 
• Föreslå en nationell strategi för hur staten ska bistå kommunerna i arbetet med de 

kommunala musik- och kulturskolorna. Strategin ska ta hänsyn till betydelsen av 
lärarnas kompetens, ett brett utbud, jämlikhet, tillgänglighet och kvalitet. 

• Strategin ska också omfatta samordning och uppföljning av den kommunala musik- 
och kulturskolan. 

 

                                                           
8 Till exempel avgifter, utbud, köer, socioekonomisk bakgrund, kön. 
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4. Kulturskolan i Lund 
 

Kulturskolan i Lund har funnits som kommunal musikskola sedan 1944 och som kulturskola 
sedan 1998. Verksamheten vänder sig främst till barn och ungdomar i åldern 5-19 år. 
Merparten av eleverna börjar i Kulturskolan det år de fyller nio och störst andel av dem som 
går kurser är i mellanstadieåldern. Undervisningen bedrivs omväxlande i större grupper, 
mindre grupper och enskilt. Orkestrar och körer är en viktig del av verksamheten. De många 
orkestrarna har gjort att eleverna i Lund har ett fortsatt stort intresse för traditionella 
musikinstrument vilket avviker från den nationella trenden. Merparten av lärarna har minst 
fyraårig musikhögskola med pedagogisk inriktning. Flest elever finns i Lunds stad. Där går 14 
procent av grundskoleeleverna i Kulturskolan vilket kan jämföras med att endast 7 procent i 
de östra kommundelarna9. 
 

Kulturskolans verksamhetsuppdrag10 

Kulturskolans verksamhetsuppdrag utgår från den kulturpolitiska strategi som fullmäktige 
beslutad 2008, de fullmäktige mål som Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011 och från 
barnkonventionen och andra styrdokument som rör barns och ungas kulturutövande11. Enligt 
verksamhetsuppdraget ska Kulturskolan:  

• Erbjuda barn och unga i Lund möjlighet att utifrån deras lust och nyfikenhet, utveckla 
och lära sig kulturella och konstnärliga uttryck och därigenom kunna göra sina röster 
hörda i samhällsliv och kulturliv. 

• Låta eleverna vara delaktiga i Kulturskolans verksamhet och utveckling samt ge dem 
inflytande i frågor som berör dem. 

• Ha hög kvalitet och sträva efter att eleverna i undervisningen ska få de redskap och 
den tid som krävs för att de ska finna, utveckla och uttrycka sin egen kulturella och 
konstnärliga identitet. 

• Erbjuda en bred bas för barn och unga som vill utveckla sitt kulturutövande och sina 
kreativa förmågor samt möjliggöra för barn och unga att utvecklas till professionellt 
utövande kulturaktörer och entreprenörer. 

• Erbjuda ett brett utbud som balanserar konstformer och kulturarv och se till barns och 
ungas egna kulturuttryck. 

• Vara en mötesplats för elever, lärare och publik som skapar förutsättningar för barns 
och ungas kulturella och konstnärliga utveckling. 

• Vara tillgänglig för alla barn och unga oavsett bakgrund, förutsättningar och social 
tillhörighet samt arbeta strategiskt för att alla barn och unga ska ha kunskap om 
verksamheten.  

                                                           
9 Uppgifterna är från december 2013. Källa: Lunds kulturskola - En översyn av verksamhet och uppdrag. 
10 Källa: Förslag till verksamhetsuppdrag för Kulturskolan Lund med tillhörande plan för uppföljning och utvärdering. 2014-

02-04.  
11 Andra styrdokument innebär: Lunds Vision 2025; Handlingsplan för kultur 2014-2016; Lund välkomnar kultur; Den 
regionala kulturplanen för Skåne 2013 till 2015; De nationella kulturpolitiska målen; Seoul-agendan – Goals for the 
Development of Arts Education; Bonndeklarationen. Källa: Lunds kulturskola - En översyn av verksamhet och uppdrag, sidan 
5-6. 
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• Arbeta strategiskt för att kötiden till verksamheten ska vara så kort som möjligt. 

• Arbeta aktivt i samverkan med Lunds förskolor, skolor och särskola och andra 
relevanta parter för att ge alla barn och unga möjlighet att utveckla sitt kulturutövande. 

• Erbjuda publik verksamhet på olika nivåer från en pedagogisk utgångspunkt och som 
en del av det lokala kulturlivet och för att eleverna ska få erfarenheter som kulturut-
övare och kulturella entreprenörer. 

 
Kulturskolans verksamhet ska följas upp och utvärderas vartannat år med start verksamhets-
året 2016. Utvärderingen ska omfatta elevstatistik, mätning av publik verksamhet och 
samverkan, och brukarundersökningar. 
 

Antal elever och köer 

2015 hade Kulturskolan 2 100 elever i åldrarna 5-19 år12 och en kö13 på drygt 1 200 elever. 
För majoriteten av eleverna är kölängden kortare än två år och en del kan få plats direkt. Kön 
gäller framför allt välkända instrument som piano, slagverk och fiol.  
 

 
 

Kursutbud 

Kulturskolan erbjuder kurser i följande ämnen: (I parentes syns den avgift som eleven betalar 
per läsår för kurserna. Kulturskolan debiterar halva avgiften i början av varje termin.) 

• Musik, kör och rytmik som inkluderar: 
Instrumentundervisning Suzukimetoden (2600 kr) 
Instrumentundervisning (2200 kr) 
Piano i grupp och gitarr i grupp (1800 kr) 
Rytmik, brassrytmik, träblåsrytmik (1750 kr)  

                                                           
12 Siffran mäter antalet elevplatser och då Kulturskolan tillåter elever att vara med i mer än en verksamhet är det totala 
antalet individer något lägre. 
13 Kön omfattar elever som ännu inte börjat i Kulturskolan, men även elever som redan går i Kulturskolan och som köar till 
ett eller flera andra ämnen.  
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Musikdator (1750 kr) 
Kör och sånggrupp (1110 kr) 

• Bild, film och animation och här ingår också keramik (1800 kr). 
• Drama och teater (1750 kr)  

• Dans (1750 kr alternativt 1900 kr beroende på lektionslängd) 
• Nycirkus (1750 kr) 

• Skrivande (1750 kr) 
 

Kulturskolan erbjuder också ett begränsat antal elever varje år möjlighet att gå en 
Påbyggnadsutbildning i max två år efter studenten (3000 kr). 
 
I dagsläget kan en elev som spelar instrument i ämneskurs också spela i ensemble vid ett 
tillfälle i veckan utan extra kostnad. (Instrumentaleleverna erbjuds alltså två 
undervisningstillfällen i veckan till en kostnad av 2 200 kr per år).  
 Intresset för att spela instrument är stort och 73 procent av eleverna finns inom musik, kör 
och rytmik. Resterande 27 procent går kurser inom övriga konstformer. Eleverna vid 
Kulturskolan får bara spela ett instrument åt gången. Det är däremot tillåtet att vara med i 
flera gruppämnen som körsång, dans, teater eller bild. Eleverna deltar på sammanlagt 200-
250 publika evenemang av olika slag varje år där föräldrar, skolelever och/eller allmänheten 
inbjuds. 

 

Övrig verksamhet 

Utöver kursverksamheten ansvarar Kulturskolan också för: 
• Instrumentuthyrning av vissa instrument till en kostnad av 475 kronor per termin. 

• Kommunens skolbio för 10 000 skolbarn. 
• Aktiviteter för barn och unga med omfattande funktionsnedsättning. 

• Kulturtårtan som innebär att skolbarn, under några veckor, får ta del av Kulturskolans 
pedagogers kunnande. Verksamheten är gratis för skolorna. 

• Kulturfyrverkeriet är ett utåtriktad föreställnings- och rekryteringsprojekt som 
Kulturskolan erbjuder alla Lunds skolor sedan 2006. Varje år får cirka 100 klasser 
besök. 

• Lunds Stadsorkester med 60 musiker som ger 6-7 konserter per år. 

• Ett antal internationella samarbeten varje år, som till exempel Nordiska 
ungdomsorkestern. 
 

Kulturskolan arbetar också med Skapande skola och kulturgarantin, men dessa verksamheter 
ligger huvudsakligen utanför Kulturskolans budget. Endast delar av samarbetet med kultur-
garantin ligger inom budget. Dessa satsningar är Kulturskolans viktigaste medel för att nå 
alla elever i kommunerna genom att femåringarna involveras i denna verksamhet. 
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Kulturskolans personal 

Inom verksamheten arbetar reguljärt cirka 65 personer. Lärarna är den största gruppen. 
 
Cirka 60 personer delar på drygt 33 tjänster: 

• Musik, 26,70 tjänster.  

• Dans, 2,30 tjänst  
• Bild, 1,8 tjänst 
• Film, animation och skolbio, 0,75 tjänst  

• Drama och teater, 1,50 tjänst 

• Kulturtårta 0,3 tjänst.   
 
De övriga delar på knappt 8 tjänster. 

• Producent, 0,5 tjänst 
• Ansvarig för Nordiska Ungdomsorkestern, 0,5 tjänst 

• Ansvarig för Lunds Stadsorkester 0,6 tjänst 
• Enhetschef, 1,0 tjänst 

• Kulturskolechef 1,0 tjänst 
• Ekonomiassistent, skolsekreterare och skolassistent, 1,92 tjänst  
• Vaktmästare, 0,5 tjänst 

• Städning 1,7 tjänst 
• Dataansvar 0,1 tjänst 

 
Kulturskolans lärare i skrivande och nycirkus är timanställda och syns därför inte i listan 
ovan. 

 
Kulturskolan erbjuder också arbete till fem personer med funktionsnedsättning. Dessa tjänster 
finansieras till största delen med lönebidrag och finns inom bildverksamheten, arkiv, scen, 
vaktmästeri och ljudteknik.  
 

Kostnader 

Nettobudgeten för musikskolan i Lund är drygt 21 miljoner kronor och den totala 
omsättningen är cirka 28 miljoner kronor. Kulturskolan har alltså intäkter på 7 miljoner och 
en självtäckningsgrad på 25 procent. Den största kostnaden är personal. Budgeten har under 
åtskilliga år legat i princip stilla, trots höjda löner och en ökande befolkning i kommunen.  
Genom att flytta resurser från den personalintensiva instrumentalundervisningen till de mera 
lönsamma gruppämnena har elevantalet kunnat ökas trots de minskade resurserna. Några nya 
verksamheter eller någon expansion har dock inte varit aktuella, tvärtom har verksamhets-
grenar som konsulentverksamhet och Kulturtårtan minskats kraftigt14. Sedan hösten 2006 har 
verksamheten vuxit med cirka 300 elever trots en minskad realbudget15. 
                                                           
14 Källa: Lunds kulturskola - En översyn av verksamhet och uppdrag, sidan 27. 
15 Källa: Lunds kulturskola - En översyn av verksamhet och uppdrag, sidan 39, samt kompletterande siffror från Håkan 
Carlsson på Lunds Kulturskola. 
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Ökad efterfrågan att vänta 

Det finns många indikatorer på att Kulturskolans elevplatser behöver öka för att kunna möta 
framtidens efterfrågan. Den kultur- och fritidsvaneundersökning16 som Lunds kommun 
genomförde 2012 visar att de som deltagit i Kulturskolans aktiviteter minst någon gång per 
månad har ökat sedan år 2006 i samtliga åldrar, vilket överensstämmer med ökat antal 
elevplatser på Kulturskolan under perioden17. Fler deltar alltså i Kulturskolans aktiviteter. I 
dagsläget har Kulturskolan en kö på drygt 1 200 elever. Därutöver finns sannolikt många 
som inte står i kö men som ändå är intresserade av Kulturskolans verksamhet. Var fjärde 
svarande i kultur- och fritidsundersökningen (2012) uppgav att de aldrig hade deltagit i 
Kulturskolans aktiviteter men att de hade ett mycket stort eller stort intresse av att göra det18. 
Till detta ska läggas att Lund har ökat sin befolkningsmängd med två procent årligen de 
senaste åren, och ökningen förväntas fortsätta de närmaste 20 åren. När det gäller barn i 
åldrarna 5 till 19 år, som utgör kulturskolans målgrupp, väntas ökningen vara markant. Se 
diagrammet nedan19. 
 

 

 

 

Utmaningar inför framtiden 

Internationaliseringen i Lund förväntas öka både genom inflyttning av arbetskraft från 
andra länder och den ökade flyktingströmmen. Därför behöver Lunds kommun hitta 
strategier för att möta den allt mer mångkulturella och flerspråkiga befolkningen.  
 Enligt kommunens översyn av Lunds kulturskola (2013) bör konstformer som dans, 
bild och skrivande utökas eftersom unga efterfrågar sådana kurser. Samtidigt bör 
kulturskolan arbeta för att föra vidare kulturarv till barn och unga i Lund inom de 
traditionella konstformerna. En av de största utmaningarna för kulturskolan är hur den 
ska nå fler barn och unga i hela Lunds kommun. Det är också en viktig del i direktiven 
till den statliga utredningen om kulturskolor. 
                                                           
16 571 slumpmässigt utvalda unga i åldern 10-19 år svarade på undersökningen om sina kultur- och fritidsvanor 
(svarfrekvens 51 %). 
17 Källa: Lunds kulturskola - En översyn av verksamhet och uppdrag, sidan 11. 
18 Källa: Lunds kulturskola - En översyn av verksamhet och uppdrag, sidan 9. 
19 Källa: Lunds kulturskola - En översyn av verksamhet och uppdrag, sidan 12. 
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5. Kultur på fritiden för barn och ungdomar i Lund 
 

Det finns ett stort antal aktörer i Lund som erbjuder kulturskapande och kulturupplevelser för 
barn och ungdomar. Om Lund väljer att införa kulturcheck kommer sannolikt flera av 
aktörerna vara intresserade av att inleda samarbete med kommunen. Dessutom kan etablerade 
anordnare från andra delar av landet flytta in, de som idag har kurser för vuxna kan utöka sin 
verksamhet så att den även omfattar barn och ungdomar och nya företag, förbund och 
föreningar kan starta.  
 

Studieförbund 

Sverige har tio statsbidragsberättigade studieförbund och alla har verksamhet i Lunds 
kommun: ABF Mittskåne, Folkuniversitetet, Ibn Rushd studieförbund, Kulturens 
Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Sensus 
studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan. 
Sex av dem erbjuder kulturverksamhet på fritiden för barn och ungdomar. 

 
ABF MittSkåne:  ABF MittSkåne har samarbete med dansföreningen 
New York Dance i Lund som erbjuder dansklasser i olika dansstilar för 
barn, unga och vuxna. 

 
Folkuniversitetet: Folkuniversitetet har specifik verksamhet som riktar 
sig till barn och unga i form av musikundervisning, keramikkurser, 
programmeringsklubb och upptäckarklubb. I övrigt kursutbud är alla 
över 13 år välkomna och där finns kurser i mönsterkonstruktion, 
målning, teckning, silversmide, möbelstoppning, sång, gitarr, ukulele 
och en rad språkkurser. Folkuniversitetet har också samarbete med 
Lunds Ungdoms- och Hemgård (se nedan).  

 
Medborgarskolan: Medborgarskolan erbjuder kurser i dans, musikal, 
och gitarr för barn och unga i olika åldrar, i Lund. Medborgarskolan 
har också After School Art Måleriverkstad för barn från 6 år och 
uppåt. Ett visst samarbete sker med Östra Torngårdens fritidsverk-
samhet med prova-på-verksamhet under Östra torndagen. Emellanåt 
erbjuder Medborgarskolan också sånglektioner för ungdomar i Lund, 
via Saxebornkören. 
 
Sensus: Sensus samarbetar med PSS-Lunds Musikskola (se nedan) 
som erbjuder kurser för barn och ungdomar 5-18 år i främst piano, 
cello, fiol och gitarr. Sensus samarbetar också med svenska kyrkans 
församlingar och körverksamhet och har 6-7 körer. Därutöver har 
studieförbundet musik och rörelse för små barn. 
 
Studiefrämjande: Ingen särskild barn- eller ungdomsverksamhet men 
erbjuder i ringa omfattning kurser i elbas, elgitarr, akustisk gitarr, 
trummor till alla ålderskategorier.  
 
Studieförbundet Vuxenskolan: Studieförbundet Vuxenskolan 
erbjuder bland annat kurser i dans, matlagning, musik, slöjd & 
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hantverk, måleri & teckning och annat skapande som riktar sig till 
barn och ungdomar i Lund i åldrarna 2-16 år. Danskurserna finns 
inom ett koncept som studieförbundet kallas Style Dance Studio. 
Studieförbundet har samverkan med många olika föreningar. Bland 
annat Slöjdklubben för barn sju till 14 år (nedan).

Statliga och kommunala bidrag till folkbildningen20 

Statsbidrag till folkbildningen regleras nu i Förordning (2015:218). Ett av syftena med statens 
stöd till folkbildningen är att bidra till att bredda intresset för, och att öka delaktigheten i, 
kulturlivet. De frivilliga kulturverksamheter för barn och ungdomar som studieförbunden i 
Lund bedriver kategoriseras som ”annan folkbildningsverksamhet” och ger rätt till statligt 
verksamhetsbidrag21. För att få bidrag ska emellertid deltagarna vara sex år eller äldre under 
verksamhetsåret. Det innebär att studieförbunden inte får bidrag för verksamheter som riktar 
sig till barn i åldrarna 0-5 år. Verksamhet som utgörs av lek, spel och idrott ger inte heller rätt 
till statsbidrag.  
 Lunds kommun ger också verksamhetsstöd till studieförbunden utifrån samma kriterier 
som i den statliga fördelningsmodellen men med barnverksamhet för barn under 14 år som en 
del av målgruppsbidragsdelen. Kommunen kommer att revidera kriterierna utifrån 
Förordningen (2015:218) och den nya fördelningsmodellen börjar gälla 2017. Intentionen är 
att ansluta sig till de statliga riktlinjerna och därmed faller stödet till barnverksamheten. 
 

Föreningar och företag 

I Lund finns även andra anordnare som erbjuder kulturkurser för barn och ungdomar. Listan 
nedan är förmodligen inte komplett men visar tydligt att merparten av aktörerna erbjuder 
aktiviteter inom områdena musik, sång och dans.  
 

Alla kan lära sig sjunga – med Saranna 
Enskilda sånglektioner för personer i alla åldrar. 
 
Engers Musikinstitut erbjuder kurser i violin, viola, cello och piano 
för barn, ungdomar och vuxna. De har också kammarmusik samt 
ensembleverksamhet för stråk- och träblås, horn, piano och gitarr samt 
specialkurser med inriktning på bland annat rytm och scenisk 
framställning. 
 
Funkykidz är ett företag som erbjuder dansskola för barn i åldrarna 
två till åtta år.  
 
Knatteskutt är en idrottsförening som erbjuder danskurser för barn i 
Lund i åldern tre till sju år. 
 
Lilla teatern  är en förening som erbjuder teaterkurser för barn och 
ungdomar. 
 

                                                           
20 Källa: Statsbidrag till studieförbund 2017. Villkor och fördelningskriterier. 
21 Enligt förordningen (2015:218) beslutar Folkbildningsrådet vilka som ska få statsbidrag och tilldelar dem medel. 
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LIMUS – Lunds Internationella Piano- och Musiksalong22 är ett 
företag som erbjuder terminskurser i piano, fiol, violincello, gitarr, 
tvärflöjt och blockflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, kornett, cembalo, 
trummor och sång. Kurserna vänder sig till barn och ungdomar i 
åldern tre till 20 år.  
 
LUKKAN  är en ideell musikal- och teaterförening. Föreningen 
erbjuder musikal- och teaterkurser för barn och unga i åldrarna 7-17 
år23.   

 
Lunds dans- och musikalgymnasium är en friskola som erbjuder 
kvällskurser i dans för nuvarande och före detta elever som vill 
upprätthålla sina kunskaper. 
 
Lunds Ungdoms- och Hemgård är en föreningsdriven fritidsgård för 
alla åldrar som erbjuder kortkurser i musikproduktion och ljudteknik, 
DJ, fotografering, screentryck och graffiti. 
 
Malmö Cirkusskola är en förening som erbjuder terminskurser för 
barn som är 4 till 16 år gamla i Lund. 
 
Mejeriets Musikskola är en ideell förening som erbjuder kurser i 
sång, gitarr, elgitarr, piano, keyboard, trummor, elbas, kontrabas, 
saxofon, ensemble och musikproduktion. 
 
Musikskolan Amadeus är en liten musikskola i Dalby som erbjuder 
undervisning i blockflöjt, cello, elbas, elgitarr, ensemble, fagott, fiol, 
gitarr, keyboard, klarinett, piano, saxofon och slagverk, sång, trumpet 
och tvärflöjt.  

 
Månteatern är en fri teatergrupp som har fokus på scenkonst för barn 
och unga och erbjuder skolföreställningar och samarbeten med skolan. 
Sommaren 2016 kommer Mejeriets Musikskola och Månteatern 
arrangera ett kollo för musik- och teaterintresserade i åldern 14 år och 
uppåt. 
 
New York Dance erbjuder ett stort antal danskurser för barn och unga 
i Lund och arrangerar även filmkvällar, tjej- och killkvällar, läxhjälp 
och läger. 
 
PSS-Lunds Musikskola24 samarbetar med studieförbundet Sensus. 
Musikskolan är en ideell förening som undervisning i piano, 
jazzpiano, gitarr, elgitarr, fiol, altfiol, cello, barnrytmik, blockflöjt, 
tvärflöjt, sång och musikteori. 
 
Rockskolan är ett företag som erbjuder kurser för barn och ungdomar 
i piano, elbas, trummor, gitarr, sång och bandcoaching. 
 

                                                           
22 Auktoriserad av Staffanstorps kommun. 
23 LUKKAN hyr lokaler av Studiefrämjandet. 
24 Auktoriserad av Staffanstorps kommun. 
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SalsaKidz är en dansskola som ger kurser i salsa och flamenco för 
barn från fem år och uppåt. SalsaKidz är en del av den ideella 
kulturföreningen Cubasalsa. 

 
Skånes hemslöjdsförbund har Slöjdklubben i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan Lund. Slöjdklubben vänder sig till barn 
i åldrarna 7 till 14 år.  
 
Teater Sagohuset är en fri teatergrupp som ger kursen Sagodans för 
barn och unga med funktionsnedsättning under sommarlovet. 
 
Utöver detta finns ett 30-tal körer varav en fjärdedel har verksamhet 
för barn och ungdomar25. Svenska kyrkan – Lunds församling har 
barn- och ungdomskörer bland annat i samarbete med Sensus. 

 

Kommunala och regionala kulturinstitutioner 

Flera kommunala och regionala kulturinstitutioner i Lund har återkommande verksamheter 
för barn och ungdomar även om de inte är utformade som terminskurser. Nedan finns några 
exempel. Utöver detta finns också museum, fria teatergrupper, fritidsgårdar och festivaler 
med kulturutbud för barn och unga. 
 

Folkbiblioteket  erbjuder bland annat bokklubbar av olika slag för 
barn 10-12 och 13-15 år. 
 
Kulturen  är ett regionalt museum som sträcker sig över två kvarter i 
centrala Lund. Museet anordnar sagostunder, pyssel, slöjdverkstäder, 
lekar, barnanpassade visningar och utställningar för barn. Under 
många helger och lov har museet särskilda familjeprogram.  
 
Kulturcentrum Skåne är en ideell förening och ett regionalt centrum 
för musik, teater och konst som drivs med stöd från Lunds kommun. 
Det vänder sig till personer med lindrig utvecklingsstörning. Bland 
annat finns en öppen verksamhet som erbjuder kurser och workshops i 
musik, drama och bild. Kulturcentrum Skåne har också en treårig 
eftergymnasiala grundutbildning i musik, drama, teater och bild. 
 
Lunds Öppna Verkstad drivs som en förening och är till för personer 
som är över 16 år och som bor i regionen. Verkstäderna gör det 
möjligt att på egen hand arbeta med sömnad och läderarbete, 3D-
skrivare, elektronik, trä, metall, måleri och screentryck. Lunds Öppna 
Verkstad finns i kommunens hus Stenkrossen. Där finns även 
teaterscener, replokaler och andra lokaler. 
 
Lunds stadsteater är kommunens gästspelsscen. Utbudet är brett med 
allt från internationella gästspel till lokala produktioner i form av 
dramatik, dans, show, konserter, musikaler, spex med mera.  
 

                                                           
25 Källa: Maggi Ottarsdottir, Lunds kommun. 
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Lunds konsthall ägs och finansieras av kommunen. Den visar fyra 
utställningar om året. 

 
Skissernas museum ägs av Lunds universitet. Vid besök på museet 
finns aktiviteter för barn, unga och vuxna i form av guidade turer både 
utomhus och inomhus, filmvisningar, föreläsningar, skapande 
verkstad och annat.  
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6. Erfarenheter från kommuner som infört checksystem 
 
I utredningens uppdrag ingår att inhämta erfarenheter från tre kommuner som redan har inför 
checksystem, och att beskriva vad konsekvenserna har blivit där. Nedan finns en presentation 
av checksystemen i Nacka, Täby och Staffanstorp (i Täby använder de benämningen 
pengsystem). 
 

6a. Erfarenheter i Nacka26 
 

I Nacka bor 98 000 personer och antalet invånare ökar stadigt. Kommunen har ungefär 23 000 
folkbokförda invånare i åldern 4-20 år.  
 

Musikskolecheck i Nacka 

Nackas kommunala musikskola är en av Sveriges äldsta musikskolor. Under första halvan av 
2000-talet var köerna långa. Ett annat problem var att tillgången till musikundervisning inte 
var likvärdig i alla kommundelar. Genom en satsning 2006 som hette Kulturlyftet27 ville 
Nacka att barn och unga skulle erbjudas en bredare musikundervisning med hög kvalitet och 
att fler barn och unga skulle få tillgång till, och möjlighet att delta i, musikundervisning på sin 
fritid. Kommunen ansåg att det fanns förutsättningar för fler aktörer att driva musikskola. 
 

Kraftig ökning av antalet elever 

Höstterminen 2007 införde kommunen musikskolecheckar och kundval inom musikskole-
verksamheten. Det innebär att kommunen auktoriserar musikskolor som kan verka i 
kommunen och ta emot musikcheckar. Checkarna gäller alla barn som är mellan 7 och 19 år 
och skrivna i Nacka. Efter att musikskolechecken infördes har åtta privata musikskolor startat 
verksamhet i Nacka. En av dem har lagt ned så idag finns sju privata utförare utöver den 
kommunala musikskolan. Antalet enskilda elever har ökat från 3 000 till 5 00028.  
 
 

                                                           
26 Källor i texten är Anna Hörnsten, utvecklingsledare kultur, Elina Magnusson, controller och Andreas Sundberg 
systemförvaltare i Nacka kommun. 
27 Under 2006 pågick ett projekt som kallades Kulturlyftet i kommunen. Projektet skulle bland annat ta fram en ny 
finansieringsmodell för hela Kulturnämndens verksamhet vilken innefattar bibliotek, musikverksamhet och övrig kulturverk-
samhet. 
28 År 2015 omfattade musikskoleverksamheten 4937 enskilda elever och 7483 elevplatser. 
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Tillgången till musikundervisning är nu mer jämnt fördelad i kommunen och problemet med 
köerna är borta även om en del barn och unga väljer att köa för att få gå hos någon viss 
anordnare. Det går att börja i en musikskola men ändå behålla sin köplats till 
förstahandsalternativet. 

 

Mättnadseffekt 

De utförare som är verksamma i Nacka är Järlahusets Musikskola, Maestroakademin, 
Musikania, Nacka musikskola (kommunal), Rytmus musikskola, Saltsjöbadens musikskola, 
Studiefrämjandets musikskola och Östermalms Enskilda Musikskola i Nacka. 
 Den senast auktoriserade musikskolan var Musikhuset Nacka29 som emellertid tvingades 
lägga ned vid årsskiftet 2015/2016 eftersom de misslyckades med att rekrytera tillräckligt 
många elever. Musikhuset Nacka hade inriktning mot pop och rock och konkurrerade därmed 
med redan auktoriserade musikskolor i Nacka med denna inriktning. Den näst senast 
tillkomna anordnaren är Järlahusets Musikskola som startade 2012 och som har en liten 
verksamhet. Anna Hörnsten på Nacka kommun säger att ökningen av elevplatser har stagnerat 
de senaste åren. Det tycks finnas en mättnadseffekt för hur många som vill och kan delta i 
musikskoleverksamheten, så som den är utformad nu. Det bör emellertid tilläggas att det finns 
många barn som gärna skulle vilja ägna sig åt musik men vars familjer inte har råd att betala 
den nuvarande musikskoleavgiften, menar Anna Hörnsten. 
 

Enhetstaxa 

Det är kommunfullmäktige i Nacka som sätter avgifterna för de auktoriserade musikskolorna. 
Kommunen använder en enhetstaxa vilket innebär att alla auktoriserade musikskolor får lika 
stora checkar från kommunen och att kommunen tar ut enhetliga avgifter från eleverna. För 
eleverna kostar det alltså lika mycket oavsett vilken musikskola de väljer.  
 
 
 

                                                           
29 Musikhuset finns även i Österåkers kommun. 
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Tre olika sorters checkar 

Musikskolorna kan få tre olika sorters checker från kommunen: (1) för ämneskurs (2) för 
ensembler/grupper med max 12 elever och (3) för ensembler/grupper med 13 eller fler elever. 
Varje elev kan få maximalt två musikskolecheckar per läsår vilket innebär två kurser per elev 
och läsår30. År 2016 gäller nedanstående prissättning31: 
 
Musikskola Kommunens kostn barn/år Avgift per barn/år Total peng till utföraren 
Ämneskurs 7006 2160 9166 
Grupp ≤ 12 elever 4157 1060 5217  
Grupp ≥ 13 elever 1660 1060 2720  
 

Från och med år 2012 har Nacka infört dubbla checkar för barn och unga med så stora 
funktionsnedsättningar att de går i särskolan. Nacka har ingen syskonrabatt. Om familjen 
lever på försörjningsstöd får barnen avgiftsbefrielse i musikskolan. 2011 och 2102 höjde 
Nacka kommun checken för grupper för att stimulera gruppundervisningen, då den formen av 
undervisning hade minskat efter att musikskolechecken infördes.  
 

 
 

Löpande bidrag 

Checken/ersättningen betalas ut som ett löpande bidrag under hela läsåret. Utbetalningen är 
uppdelad och musikskolorna får betalt varje månad, det vill säga tolv gånger, under året. 
Systemet kräver en månatlig rapportering av vilka elever som är inskrivna i musikskolan.  
 Eleverna betalar avgift till kommunen två gånger per termin. Elever som vill sluta i 
musikskolan har en månads uppsägningstid.  
 

 

                                                           
30 Elev har rätt till två checkar exempelvis två ämnescheckar eller två ensemblecheckar (dock inte i samma ämnen) eller en 
kombination av de båda. Barn och unga mottagna i särskola, kan erhålla en extra check för det ämne som väljs. 
31http://www.nacka.se/UNDERWEBBAR/ANORDNARE/KULTUR/MUSIKSKOLOR/Sidor/Musikcheckarochavgifter.aspx 
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Inget ekonomiskt tak 

Nacka har inget ekonomiskt tak för antalet musikcheckar. År 2015 var kostnaden för 
checkarna 31,4 miljoner kronor32. 
 

 
 

Nacka24 – ett sätt att välja 

Nacka24Musik är ett system för kundval inom välfärdstjänsterna i Nacka kommun. Nacka 
uppskattar kostnaden för att integrera valet av musikskola i kommunens befintliga 
kundvalssystem till 500 000 kronor. Systemet har funnits i cirka tio år. Nacka24Musik har 
fyra funktioner: (1) elevernas val i ett webbaserat anmälningssystem (2) placering av 
eleverna, automatiskt till respektive skola (3) fakturering av terminsavgifter (4) utbetalning av 
ersättning till respektive anordnare. Nacka kommun säger att det är nödvändigt att ha ett 
system för kundvalstjänster om administrationen kring musikskolecheckar och andra tjänster 
inte ska bli för omfattande. Anna Hörnsten säger att systemet hade en del barnsjukdomar i 
början. De är borta nu men Nacka24Musik fungerar fortfarande inte så bra som kommunen 
önskar. 
 En dryg heltidstjänst arbetar centralt på kommunen med administration av musikskole-
checkarna, auktorisation, kontroll och utbetalningar. 
 

Auktorisation 

De anordnare som ska få musikskolecheck måste godkännas av kommunen på ett eller annat 
sätt och valet står mellan att använda auktorisation eller upphandling. I Nacka kommun kan 
anordnare ansöka om auktorisation. Den som vill bli en del i systemet fyller i en blankett och 
sedan kontrollerar kommunen om utföraren uppfyller de krav som kommunen ställt upp. 
Kraven gäller bland annat administration, försäkringar, marknadsföring och kompetens. 
Kraven blir en form av kvalitetsstämpel33. Alla anordnare som uppfyller Nackas 

                                                           
32 Total kostande för checkarna 2015 var 40 073 000 kronor (här räknas inte intäkterna in). Nettokostnad var 31, 4 miljoner 
kronor. 
33 Specifika auktorisationsvillkor Musikskolan. Nacka kommun. 
http://www.nacka.se/underwebbar/Anordnare/kultur/musikskolor/Documents/Auktorisationsvillkor%20musikskolan.pdf 
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auktorisationskrav får ta emot elever med check. Nacka säger att överetablering motverkas av 
att auktorisationskraven är högt ställda. Systemet ger stor flexibilitet eftersom ansökan om 
auktorisation kan göras kontinuerligt under året. Den som har blivit auktoriserad är godkänd 
tills vidare och förfarandet behöver alltså inte göras om, vilket ökar tryggheten för 
anordnarna. Systemet ses som självreglerande då missnöjda elever kan välja att gå till andra 
anordnare. Auktorisation innebär betydligt mindre administration än upphandling. 
Auktorisation saknar dock lagligt stöd då begreppet inte finns i den lagstiftning som reglerar 
kommunernas verksamhet. 
 

Utredning om övriga kulturskoleämnen 

Nacka kommun håller just nu på att utreda möjligheten till att utöka kundval för övriga 
kulturskoleämnen. Utredningen ska vara klar för beslut till år 2018.  
 
 
Referat av intervju med Mats Kiesel som under flera år var chef för Nacka musikskola. 
Idag är han verksamhetschef för den kommunala kulturproduktionen som omfattar 
bibliotek, kulturhus och musikskola34. 

Införandet av checkar har medfört att Nacka kommun lägger mer pengar på 
musikundervisning för barn och unga och därmed har antalet elevplatser ökat och 
kön har försvunnit. Vår verksamhet ligger kvar på samma nivå som innan 
musikskolecheckarna med cirka 3 000 elever. Vi har 60 procent av marknaden. 
De övriga sju musikskolorna har i princip tagit vår kö på cirka 2 000 elever. 

     Den kommunala musikskolan hade andra premisser än övriga musikskole-
anordnarna när musikskolechecken infördes. Medan de kunde starta upp utifrån 
de nya förutsättningarna hade vi med oss stora fasta omkostnader. Det tog fem år 
att ställa om verksamheten och först förra året (2015) hade vi ekonomi i balans. 
Det är viktigt att ekonomin är i balans om politikerna ska se det som motiverat att 
behålla den kommunala musikskolan.  

     Här i Nacka räknas inte checken upp varje år och det märks förstås när vi har 
lönerevision. Därför måste vi effektivisera verksamheten för att få det att gå ihop. 
Vi har fått analysera vilka elevverksamheter som bär sig, byta lokaler, flytta 
expeditionen och skapa rutiner så att lärarna kan sköta en större del av 
administrationen själva. På så sätt har vi blivit mer kostnadseffektiva. Vi ser 
också till att hålla intäkterna så höga som möjligt genom en kontinuerlig 
intagning under hela läsåret. Musikskolan har fortfarande många sökande till 
varje tjänst. Våra konkurrenter erbjuder i mycket liten omfattning tjänster utan 
anställer istället på timme eller avtal med f-skatt.  
     Nacka musikskola har en lång tradition av att låta elever spela både 
individuellt och tillsammans i ensembler. När musikskolechecken infördes hade vi 
svårt att få ekonomi i ensembleverksamheten. Kommunen höjde 

                                                           
34 I Nacka är kommunen indelad i politiska nämnder med enheter (istället för förvaltningar) som ger uppdrag till 
auktoriserade utförare i form av privata, kommunala eller ideella utförare. 
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ensemblecheckerna 2011 och 2012 och sedan dess får vi verksamheten i grupper 
för 5-12 elever att gå runt, men vi har fortfarande svårt att få de stora grupperna 
att bära sig ekonomiskt. De andra musikskolorna har inte så stora orkestrar och 
det beror på att man behöver ha en viss massa av elever för att kunna sätta ihop 
olika fungerande ensembler. Det går inte om man bara har 100 elever som är 
olika gamla, spelar på olika nivå och olika instrument. 
     Vi har alltid försökt tillgodose önskemål från elever som har velat satsa lite 
extra eller önskat spela flera instrument. Reglerna för musikskolecheckarna har 
gjort detta svårare eftersom kommunen reglerar hur många checkar 
(musikskoleaktiviteter) en elev samtidigt kan använda.  
     Andelen yngre elever har ökat sedan musikskolechecken infördes. Fler vill in i 
systemet tidigt. En annan effekt är att vi idag har svårare att locka över elever till 
mer udda instrument. Tidigare när många köade till piano och gitarr kunde vi 
locka dem som stod i kö att börja spela ett annat instrument så länge – som till 
exempel träblås och bläckblås – och en del upptäckte att det var roligt och ville 
fortsätta. Idag finns inga politiska mål om att vi ska ha en mångfald av instrument 
och ingen har heller ansvar för denna fråga. Just nu ligger vi stabilt när det 
gäller saxofon, trumpet och trombon. De instrument som har det kämpigt är 
fagott, klarinett, oboe och tvärflöjt men så ser det ut i nästan hela landet. 

     Vi har en omfattande verksamhet på grundskolorna i form av medverkan i till 
exempel stråkklasser, musikklasser och rockskolor. Den verksamheten är helt och 
hållet uppdragsbaserad – skolorna köper alltså detta av oss – och det räknas inte 
som en del av musikskoleverksamheten.  

     För att lyckas är det helt centralt att sätta av pengar för marknadsföring och 
det är bra att vara ute på skolorna där kunderna finns. 
 
Referat av intervju med Håkan Granat vikarierande 
musikskoleansvarig Studiefrämjandet 
Studiefrämjandet har haft musikskola i Nacka sedan 2007, i Täby sedan 
2009 och i Österåker sedan 2011. Vi har alltså varit med från start då dessa 
kommuner infört musikskolecheck/musikskolepeng. Även tidigare hade vi 
individuell musikundervisning men för att få lönsamhet, och kunna erbjuda 
lektioner till rimliga priser, behöver vi externa bidrag. De kommuner där vi 
är verksamma har inga generella folkbildningsbidrag så 
musikskolechecken/pengen är den enda ersättning vi får från kommunerna 
för den här verksamheten.  

     I Täby gick vi med förlust trots musikskolepengen så vi lade ned där 
2013. Vi satsade på individuell undervisning i Täby och det blev inte 
lönsamt även om vi hade många elever. Dessutom hade vi höga 
hyreskostnader och problem med lokalerna för musikskoleverksamheten 
störde andra kurser i exempelvis yoga och språk. 

     I Nacka har vi istället satsat på gitarr och sång som lämpar sig bra för 
gruppundervisning. Man behöver ha 5-8 elever per lektionstillfälle för att 
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det ska bli riktigt lönsamt. Ett annat alternativ är att ha kortare lektioner på 
20 minuter, för att hinna med fler elever, men vi har kommit fram till att 
lektionerna måste vara minst 30 minuter för att de ska hålla kvalitet. Nacka 
höjde visserligen ensemblechecken 2011 och 2012 men ersättningen är 
ändå så pass mycket lägre än de reguljära lektionerna att lönsamhet blir 
svår att uppnå. 
     Verksamheten i Nacka är mindre nu än tidigare. Som mest hade vi 450 
elever men nu är de cirka 130. Tappet beror på att vi inte haft någon 
särskild medarbetare som arbetat med marknadsföringen i Nacka under de 
senaste de två åren. Samtidigt har våra konkurrenter varit offensiva och 
duktiga. Marknadsföringen är oerhört central för att lyckas.   
     Lokalerna är en jättestor utgiftspost för oss och det är svårt att skapa en 
helt konkurrensneutral situation mellan de privata anordnarna och 
kommunens musikskola. Kommunen har fördelar genom tillgång till lokaler. 
Vi behöver som minimum på 100-200 elever för annars blir lokal- och 
administrationskostnaderna per elev för höga.      
      En nackdel med checksystemet är att det är svårt att planera långsiktigt 
eftersom elevantalet – och därmed inkomsterna – kan ändra sig fort. Vi har 
inga tillsvidareanställda utan enbart timanställda och de får jobb en termin 
i taget. Det innebär osäkra villkor för våra lärare. 
     Jag tycker att kommunerna skulle behöva ta fram en plan för hur man 
ska finansiera sådana instrument som få väljer. Annars dör vissa instrument 
ut.  
 

6b. Erfarenheter i Täby35 
 

Täby ligger två mil norr om Stockholm och har vuxit snabbt de senaste decennierna. Idag har 
Täby 68 000 folkbokförda personer och cirka 16 000 är i åldern 4-20 år. 
 

Musikskolepeng i Täby  

Täby Kulturskola ligger under Kultur- och fritidsnämnden och vänder sig till barn och unga 
från årskurs ett till och med gymnasiet. Kulturskolan erbjuder musikskola, teater och konst. 
 År 2009 införde kommunen en musikskolepeng för att öka elevernas möjlighet att välja 
musikskola. Då upphandlades fyra privata (externa) utförare. Den kommunala verksamheten 
var fortfarande anslagsfinansierad under en övergångsperiod på två år. Anslaget var baserat på 
5 200 kronor per elev och år beräknat på en budget för 1 200 elever och utöver detta kom 
kostnader för lokaler och overhead. Den 1 augusti 2011 införde kommunen en elevpeng på 
lika villkor vilket innebär att privata musikskoleanordnare och den kommunala musikskolan 
får samma ersättning. Pengen ska täcka alla kostnader, det vill säga även overhead och 
lokaler. Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ersättningsnivån och hittills har pengen 
räknas upp 2 till 3 procent per år för att kompensera löneökningar. För 2016 gäller följande: 
                                                           
35 Källor i detta kapitel: Tina Flood controller, Lisbet Säll, kulturskolechef och Camilla Ljungdahl, utredare i Täby kommun. 

Page 102 of 394



 

 

 

24

 
Musikskola Kommunens kostn barn/år Avgift per barn/år Total peng till utföraren 
Ämneskurs 5704 340036 9104 (exkl moms) 
Ensemblespel37 3054 300 3354 (exkl moms)
   

Varje elev kan få maximalt en ämneskurspeng och en ensemblepeng per år. Eleven kan gå 
ämneskurs och ensemble hos samma utförare eller gå ämneskursen hos en utförare och 
ensemble hos en annan.  
 Antagning sker löpande och ingen återanmälan behövs för att påbörja en ny termin. Om 
eleven säger upp sin plats efter kursstart måste han eller hon ändå betala hela terminsavgiften. 
För utförarna gäller dock två månaders uppsägningstid. Det innebär att utföraren får 
musikskolepeng i två månader efter att eleven har sagt upp sin plats. 
   

Administration 

Täby kommun skickar ut fakturan för elevavgiften en gång per termin och eleven betalar 
direkt till kommunen. Utförarna får pengen från kommunen i form av ett löpande bidrag vid 
åtta tillfällen under året. Eftersom ersättningen utgår per elev kräver systemet kontinuerlig 
rapportering till kommunen över hur många som är inskrivna i musikskola. De första åren 
hanterade kommunen detta manuellt i excelark vilket var tidsödande. Sedan 2015 görs 
rapporteringen i ett administrativt system som heter Hypernet. Där kan eleverna se utbudet av 
utförare och göra sitt val38 eller säga upp sin plats. Systemet hanterar också statistik och 
utskick av fakturor. (Det har emellertid varit en del krångel inledningsvis. Till exempel har 
Hypernet svårt att hantera uppgifter på både individ- och gruppnivå vilket musikskolans 
verksamhet kräver.) Kultur- och fritidsförvaltningen köper en tjänst av kommunens 
Servicecenter för att administrera uppgifterna i Hypernet. Servicecenter ska därmed hantera 
support, utbetalningar och faktureringar inom musikskoleverksamheten. Detta till en kostnad 
av 240 000 kronor per år. Därutöver tillkommer 100 000 kronor i kostnader till 
systemleverantören (licenser mm). 
 Alla utförare har tillgång till Hypernet och sköter själva sin egen administration (elevantal 
mm) där. Inom den kommunala musikskolan är det rektor och en skolassistent på 75 procent 
som sköter sin administration. 
 När avtalen med de externa utförarna går ut krävs också resurser centralt på kommunen för 
att upphandla utförare. 
 
Upphandlar privata anordnare 

Endast privata utförare som kommunen har upphandlat kan erhålla peng för musikunder-
visning. Sedan musikskolepengen infördes har Täby kommun upphandlat utförare vid tre 
tillfällen: 2009, 2011 och 2015. Senast upphandlades följande fyra aktörer: 

• Pianolärare (SMT HB) 

                                                           
36 Ingen moms. 
37 Under år 2011 fick musikskolorna inte några pengar för ensemblespel men vid årsskiftet 2011/2012 infördes en 
ensemblepeng. 
38 Anmälan till musikskoleverksamheten görs av vårdnadshavaren eller myndig elev. 

Page 103 of 394



 

 

 

25

• Guitarissimo Musikskola 

• Musikhuset AB 
• Musikstil AB 

 
Två av dem har funnits med sedan starten 2011 (SMT HB och Musikstil) medan två nya 
tillkom då Tibble fria gymnasium och Studiefrämjande valde att lägga ned sina verksamheter. 
Till skillnad från Nacka har Täby kommun valt att upphandla aktörerna istället för att 
auktorisera dem. Täby valde att upphandla eftersom ordet auktorisation inte finns i lagtexten.   
I Täby gör man en förenklad upphandling med en avtalstid på två år. Fördelningsnyckeln 
mellan avtalsleverantörerna är kundens eget val. Efter två år kan avtalet förlängas i ytterligare 
två år om anordnaren fortfarande uppfyller villkoren. Täby har begränsat antalet utförare till 
max fyra. Tidigare kunde en ny utförare komma in och ersätta den som försvann under en 
pågående avtalsperiod men så är det inte längre. Erfarenheten i Täby är att det är alltför 
arbetskrävande att göra en kompletterande upphandling på detta sätt. Enligt Tina Flood, 
controller, så har Täby också modifierat en del av kraven i anbuden. Till exempel har det visat 
sig viktigt att ha höga, men inte alltför exakta, krav på lärarnas kompetens. Det kan till 
exempel finnas lärare med mycket hög kompetens även om de inte har högskoleutbildning. 
 

Kommunen reglerar verksamheten genom avtal 

Kommunen reglerar musikskoleverksamheten genom att ange hur långa lektionerna ska 
vara39, att eleverna ska få 28 lektioner per år och att lärarna ska ha relevant pedagogiskt 
utbildning. Genom avtal styr Täby kommun också vilka kurser som utförarna får hålla. Till 
exempel får anordnarna ha kurser i instrument och sång samt några kurser specifikt för äldre 
ungdomar (se fotnot). De nya musikskolorna har satsat på de mest välkända instrumenten som 
gitarr och trummor till exempel. I avtalen står det också att utförarna inte får ha inträdesprov 
eller välja bort elever på grund av till exempel funktionsnedsättning. 
 

Elevplatser 

Sedan musikskolepengen infördes har köerna i princip försvunnit. Den enda kö som 
fortfarande finns kvar är den till piano inom den kommunala musikskolan. Antalet elevplatser 
totalt (privata och kommunala) har ökat från 1 528 (2009) till nästan 1 800 (2015). Det är 
framför allt de privata/externa musikskolorna som växer medan antalet elevplatser på den 
kommunala musikskolan har minskat något, vilket lett till arbetsbrist där. 
 Observera att Täby inte hade någon check för ensembleverksamhet innan 2012. Siffrorna i 
diagrammet nedan visar alltså inte några platser för ensemble åren 2009-2011. 
  

                                                           
39 Enligt regelverket för musikskoleverksamheten i Täby kommun från och med 1 augusti 2015: Undervisningen kan ske 
såväl individuellt som i grupp. Peng för ämneskurs gäller för instrument och sång. Peng för ämneskurs gäller även för 
musikdata, musikproduktion, dj för ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Eleven har rätt till 28 lektioner i ämneskurs per 
läsår. Alla elever ska erbjudas möjlighet at spela tillsammans med andra samt ges möjlighet till framträdande eller konsert. 
En elev som går ämneskurs i musik har rätt till minst 20 minuters lektion, två elever 30 minuter och tre elever eller fler 40 
minuter. Peng för ensemble/grupp gäller orkester och kör. Ensemble om minst fem deltagare med en lektionslängd på 
minst 50 minuter. Gruppen ska repetera varje vecka, minst 20 gånger per läsår. Ensemblepengen gäller inte för löst 
sammansatta spelgrupper inför konsert eller liknande. Konsert och uppspel räknas som lektionstillfälle. 
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Under våren 2013 genomförde Täby kommun en omfattande undersökning bland kommunens 
grundskole- och gymnasieelever40. Syftet var att ge politiker och tjänstemän ökad kunskap om 
ungas livssituation och önskemål. Den visade att det finns fem till sju procent barn och unga 
som skulle vilja börja i kulturskolan men som ännu inte gjort det. Kommunens tolkning är att 
det finns potential för musikskoleverksamheterna i kommunen att växa lite till. 

 

Inget ekonomiskt tak 

Täby har inget ekonomiskt tak för vad musikskolan får kosta. Kostnaden 2015 var 10,5 
miljoner kronor för musikskoleverksamheternas närmare 1 800 elevplatser. Observera att 
kostnaderna för 2009-2010 (nedan) omfattar den övergångsperiod innan pengsystemet 
infördes på lika villkor och då omfattade andra budgetposter. Under denna period hade den 
kommunala kulturskolan en högre ersättning än dagens peng. (Den kommunala kulturskolan 
hade ett underskott på en halvmiljon kronor förra året och har alltså i praktiken förbrukat mer 
än sin peng.) 
 

 
 

                                                           
40 Studien heter ”Ung livsstil” och Ulf Blomdahl är forskningsledare för projektet. 
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Instrumentuthyrning 

Den kommunala musikskolan har hand om all instrumentuthyrning. Även de elever som går 
hos privata utförare kan hyra instrument här. Den tjänsten ligger utanför pengsystemet och är 
anslagsfinansierad. 
 

Referat av intervju med Inger Dahlin-Elevant som har erbjudit piano-
undervisning sedan 1998 genom sitt handelsbolag SMT HB. 
Jag är mycket positiv till musikskolepengen. Jag ger lektioner i mitt hem och av de 
90 elever som jag tar emot varje vecka kommer 40 från Täby med musikskole-
peng. Systemet har inneburit en markant ökning av intäkterna för mig och jag tror 
att kommunens tanke var just att stödja små företagare. Jag upplever att de större 
anordnarna med fler anställda har svårt att få vinst i sina verksamheter. Jag 
tycker att systemet med upphandling fungerar bra. Jag ser inga nackdelar med 
musikskolepengen men vet att en del andra privata pianopedagoger har valt att 
inte gå med eftersom de måste inordna sig under kommunens regler. Reglerna 
säger bland annat att anordnarna inte får ha inträdesprov och inte får välja bort 
elever på grund av till exempel funktionsnedsättning. Jag vill också säga att det är 
viktigt att anordnare har pedagogisk i utbildning från musikhögskola eller 
liknande. Att endast kunna spela ett instrument eller sjunga är inte tillräckligt. 
Inom en del andra verksamheter i Täby har eleverna inte fått lära sig noter eller 
andra teoretiska kunskaper som behövs. Eleverna har fått lära sig att spela på 
gehör men när styckena blir mer komplicerade tar det för lång tid att lära sig så, 
och då tröttnar de. De har också märkt att andra barn, som fått lära sig noter, 
kommit längre. Därför finns krav på oss som är upphandlade i Täby att vi ska ha 
pedagogisk utbildning och det är bra. 

 
Referat av intervju med Mårten Fredholm, vd för Musikstil Sweden AB. 
Jag startade Musikstil i liten skala 2005 i Täby. Idag har vi också viss verksamhet 
i Stockholm stad och Danderyd. Musikstil har funnits i Täby sedan 
musikskolepengen infördes och erbjuder instrumentkurser i gitarr, elgitarr, elbas, 
piano, keyboard, trummor och sång. Vi har också olika ensembler med inriktning 
på band, gitarr, sång, musikal och multimusik. Därutöver har vi några musik-
produktionskurser och kurser i inspelningsteknik. 
 Jag tycker att samarbetet med kommunen ger ekonomiska förutsättningar för 
att bedriva verksamheten professionellt. Vi får ekonomin att gå runt. Samtidigt 
innebär systemet med enhetstaxa – där kommunen styr tariffen mot hushållen – att 
eleverna kan få rimliga terminsavgifter. Även om Täby har landets högsta avgift 
för musikskoleundervisningen så blir det ändå billigare för dem så här, än om de 
skulle betala hela avgiften osubventionerad.  
 Att vi är upphandlade innebär en kvalitetssäkring som ökar kundernas 
trygghet. Vid första upphandlingstillfället fick vi avtal på ett år med möjlighet till 
ett års förlängning. Vid andra och tredje upphandlingstillfällena tecknade vi avtal 
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på två år med möjlighet till två års förlängning. Jag måste förstås lämna in anbud 
varje gång som en avtalsperiod löper ut och det är arbetskrävande men man får 
upp rutin på sådant också. 
 Vi har 300 elever och antalet har ökat stadigt sedan starten. Idag jobbar 15 
musiklärare på Musikstil. De har alla f-skattsedel och fungerar i praktiken som 
underleverantörer. De undervisar en eller två eftermiddagar i veckan och träffar 
cirka 20 elever var per eftermiddag. Musikstil har också en fast anställd 
musikskolechef på heltid.  
 Musikundervisningen bedrivs ute på 10-15 grundskolor i Täby. Kommunen 
godkänner alla lokaler som vi anordnarna använder. Kommunen har även regler 
för hur långa lektionerna ska vara. Genom avtal styr Täby kommun också vilka 
kurser som anordnarna får hålla, men utbudet är ganska traditionellt och jag ser 
en del begräsningar där. Jag skulle vilja vara mer fri att utforma kurser utifrån 
elevernas efterfrågan.  
 Jag tycker att det är fel att säga att musikskolechecken handlar om konkurrens. 
Istället handlar det om att bredda utbudet. Täby håller nere antalet aktörer 
genom upphandlingsförfarandet och det är bra. Om det ständigt skulle tillkomma 
nya aktörer skulle det leda till sämre kontinuitet eftersom eleverna nog skulle bli 
nyfikna och testa den nyaste och sedan byta igen, tror jag. Det är bra att 
kommunen väljer några utförare med omsorg. 
 

6c. Erfarenheter i Staffanstorp41 
 

Staffanstorp är grannkommun till Lund och har 23 000 folkbokförda invånare. Ungefär 5 500 
av dem är i åldern 4-20 år.  
 

Musikskolecheck i Staffanstorp 

Kommunen har haft musikskola sedan 1980-talet och den vänder sig till barn och ungdomar 
som är 7 till 19 år. I början av 2010-talet hade musikskolan långa köer på upp till två år till 
framför allt gitarr, piano och solosång. För att få bort köerna och öka valfriheten införde 
kommunen musikskolecheckar hösten 2013, utan ekonomiskt tak. Sedan dess kan varje barn i 
åldern 7-19 år, som är folkbokfört i Staffanstorp, få max två checkar per termin42. När 
checksystemet infördes försvann köerna i princip och antalet elever som går i musikskola har 
ökat från 470 (vt 2013 innan checken infördes) till cirka 720 (ht 2015). Antalet elevplatser har 
ökat från 570 till närmare 88043. I den kommunala musikskolan har antalet elever ökat med 
cirka 140 elever. De fyra privata utförarna har ungefär 110 elever sammantaget. 
 

                                                           
41 Källor i kapitlet: Bo Gertsson, utvecklingschef, Eva Hassgård, handläggare, Lena Forén Naranjo, musikskolechef och Mats 
Schöld, Kultur- och fritidschef i Staffanstorps kommun 
42 Eleverna får checken från och med hösten det år man fyller 7 år, till och med den terminen man fyller 20 år. 
43 OBS! En del elevplatser är kostnadsfria för eleven och innebär inte utbetalning av check för kommunen och syns därför 
inte i denna siffra. En del utförare erbjuder nämligen kostnadsfri medverkan i kör eller ensemble om man läser en 
ämneskurs. 

Page 107 of 394



 

 

 

29

 
   

Auktorisation 

Staffanstorp har, precis som Nacka, valt att auktoriserar utförare som vill bedriva musikskola i 
kommunen. Auktorisationskraven gäller bland annat administration, försäkringar, 
marknadsföring och kompetens. De är utformade med Nacka kommuns auktorisationskrav 
som förebild. Auktorisation kan ske kontinuerligt under året och den utförare som ansöker 
granskas av kommuntjänstemän samt av en oberoende konsult. Konsulten utvärderar 
undervisningens musikaliska- och pedagogiska kvalitet. 
 Kultur- och fritidsförvaltningen följer upp kvaliteten i de auktoriserade verksamheterna 
genom att bland annat göra oanmälda besök på musikskolorna någon gång per termin.  

 

Fem musikskolor i Staffanstorp 

Sedan hösten 2013 har kommunen auktoriserat fyra nya musikskolor: LIMUS Internationella 
Musiksalong, PSS – Lunds Musikskola, Rockskolan Sverige och Skånska Småstadens 
Kulturskola. 
 Staffanstorp är en liten kommun där de flesta grundskolor finns i centralorten. Den 
kommunala musikskolan har undervisning i två egna lokaler i centralorten, samt på två skolor 
i Hjärup och i en byskola mellan Staffanstorp och Hjärup. Tre av de nya utförarna har sina 
verksamheter i centralorten Staffanstorp och en har sin undervisning i Hjärup. 
 

Enhetstaxa och tre olika sorters checkar 

Kommunen använder enhetstaxa vilket innebär att alla auktoriserade musikskolor får lika 
stora checkar från kommunen och tar ut enhetliga avgifter från eleverna. För eleverna kostar 
det alltså lika mycket oavsett vilken musikskola de väljer. Det är kommunfullmäktige i 
Staffanstorp som fattar beslut om avgift och ersättningsnivå till musikskolorna. Musik-
skolorna kan få tre olika sorters checker från kommunen: (1) för ämneskurs (2) för liten grupp 
med 4-12 elever (3) för stor grupp med 13 elever eller fler. Checkerna har legat på samma 
nivå sedan systemet infördes 2013 eftersom kommunen bedömer att ersättningen är väl 
tilltagen jämfört med nivåerna i andra kommuner med liknande system.  
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Musikskola Kommunens kostn barn/år Avgift per barn/år Total peng till utföraren 
Ämneskurs44 8600 2400 (momsbefriad) 11000 (exkl moms) 
Liten grupp 4900 1100   6000  
Stor grupp 2200   800   3000  

 

Staffanstorp har också syskonrabatt. Första och andra syskonet betalar full avgift medan tredje 
och följande syskon inte betalar någon avgift45.  
 

Löpande bidrag 

Staffanstorp har ett skolelevregister som levererats av IST. Kommunen byggde ut det 
systemet 2013 för att det även skulle kunna hantera utbud, köer, ansökningar och upp-
sägningar inom musikskoleverksamheten. Kostnaden för utbyggnaden blev cirka 150 000 
kronor. Systemet fungerar ganska bra även om det fortfarande förekommer buggar. Alla 
utförare har fått utbildning i systemet eftersom de själva sköter antagningen av elever som 
söker plats hos dem. Kommunen sköter all fakturering av terminsavgifterna. Idag arbetar en 
handläggare/controller halvtid centralt på kommunen med att administrera musikskoleverk-
samheten. Arbetet sker i nära samarbete med ekonomiavdelningen. Eleverna betalar avgift till 
kommunen två gånger per termin och utförarna får checken som ett löpande bidrag under hela 
året – en gång i månaden. 
  För eleverna gäller två månaders uppsägningstid (de får spela under uppsägningstiden). 
Det innebär att utföraren får musikskolecheck i två månader efter att eleven har sagt upp sin 
plats. 
 

Inget ekonomiskt tak 

Staffanstorp har inget ekonomiskt tak för musikskoleverksamheten. 2012 innan check-
systemet infördes var kostnaden för musikskolan knappt 3,9 miljoner kronor. 2015 hade den 
ökat till 7,8 miljoner46.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
44 Med ämneskurs menas undervisning av ett instrument, solosång eller annan kurs med en individuell inriktning där 1-3 
elever deltar samtidigt. 
45 Staffanstorp erbjuder också vuxenundervisning i mån av plats men den verksamheten ligger utanför checksystemet. 
46 Enligt de siffror som utredningen har fått från Staffanstorp har alltså kostnaderna för musikskoleverksamheten 
fördubblats, trots att antalet elevplatser endast har ökat med cirka 50 procent. 
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Instrumentuthyrning 

Den kommunala musikskolan hyr ut tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, baryton och 
trombon under ett år. Sedan måste eleverna köpa ett eget instrument. Valthorn, fiol, cello och 
dragspel finns i olika storlekar för olika åldrar och dem kan eleverna hyra under längre tid. 
Den kommunala musikskolan hyr endast ut instrument till sina egna elever. De elever som går 
i privata verksamheter får ordna instrument på egen hand. 
 

Referat av intervju med Lena Forén Naranjo, musikskolechef i 
Staffanstorp 
Under det senaste året har vi haft stora problem med ekonomin och har inte 
något utrymme för verksamhetsutveckling. Vi har fått höga hyreskostnader 
och så fort vi tappar en elev tappar vi pengar. Det här ersättningssystemet 
skapar osäkerhet för personalen kring deras tjänster. Flera av de nya 
lärarna har en lägre tjänsteprocent med halvårsvis utökning om det finns 
elever. Om vi förlorar alltför många elever måste vi säga upp personal.  
 Under flera år har vi samarbetat med grundskolorna och till exempel 
haft rytmik med förskoleklass och brassrytmik med årskurs ett. Nu måste vi 
fatta beslut om hur vi ska gå vidare och undersöka om det finns andra sätt 
att hitta finansiering. Den osäkra ekonomin som musikchecksystemet medför 
befrämjar inte samarbete och utveckling. En traditionell musikskola är så 
mycket mer än en kursverksamhet!      
     Vi vill även fortsättningsvis kunna ta emot elever som vill gå fler än två 
kurser per termin hos oss. En del riktigt ambitiösa och begåvade elever vill 
gå flera kurser men vi får ju bara betalt av kommunen för två kurser. För 
följande kurser betalar eleven terminsavgiften men vi får inga övriga 
inkomster och det innebär förstås minus på kontot. De privata aktörerna 
kan agera annorlunda och ta in en högre avgift som bättre täcker vad det 
verkligen kostar. 

 
Referat av intervju med Gabriele Katthän, ägare och skolledare på LIMUS. 
LIMUS är en privatägd internationell musikskola som erbjuder kontinuerlig 
undervisning i samtliga klassiska instrument, samt elgitarr och sång. I ämnes-
kurserna ingår möjlighet till minst två ensembletillfällen per termin. Ensembler 
anpassas till elevernas önskemål och kunskapsnivå. För elever som är 15 år och 
uppåt finns också möjlighet till kurser med enbart ensemble. LIMUS ger årligen 
cirka 20 elevkonserter med olika inriktningar47.  
     Jag startade LIMUS 2010 som en vidareutveckling av Piano- och 
Stråksalongen. Verksamheten har växt kraftigt och har idag 20 lärare och cirka 
300 elever. Vår huvudsakliga verksamhet finns i Lund men vi är även auktori-
serade för Staffanstorps kommuns musikskolecheck.  

                                                           
47 Bland annat Familjekonserter, Musiksagan av och för förskolebarn och rent klassiska konserter med Young Academy-

linjen. 

Page 110 of 394



 

 

 

32

 Den ekonomiska skillnaden för elever som är skrivna i Lund respektive 
Staffanstorp är enorm. En elev från Lund betalar 6 650 kr i terminsavgift för 60 
minuters undervisning i veckan. (Av den summan är 1 310 kr moms.) En elev från 
Staffanstorp som väljer att gå två kurser – och alltså använda två musikskole-
checkar – per termin har också undervisning 60 minuter i veckan men betalar 
bara 2 400 kr. Det är 4 250 kronors skillnad, bara för att eleven i Lund bor i 
”fel” kommun och väljer en annan musikskola än den kommunala.  
     Tillsammans med en ekonom och Lunds kulturskolas budget har vi räknat ut 
att en enskild elev i musik subventioneras med cirka 8 000 kronor per år av Lunds 
kommun. Väljer man ett annat alternativ så får man betala hela kostnaden själv 
plus 25 procent moms. Den här orättvisan märks mest när det kommer till individ-
uell instrumentundervisning eftersom den är så kostnadsintensiv. Gruppverksam-
het som dans, bild, teater och kör har andra ekonomiska förutsättningar.  
     Vi har inte separat redovisning för kostnader och intäkter just i Staffanstorp, 
eftersom vår huvudsakliga verksamhet finns i Lund. Men jag är nöjd med 
checkernas storlek och upplever dem som kostnadstäckande. Det administrativa 
systemet i Staffanstorp fungerar i stort sett mycket bra. 
     En fördel med checksystemet i Staffanstorp är också att kommunen ser oss som 
en av ”sina” musikskolor. När det är konserter eller arrangemang blir vi som är 
auktoriserade inbjudna att medverka. Det gör att vi kan bidra till kulturlivet. Så 
är det inte i Lund där vi betraktas som konkurrenter till den kommunala 
musikskolan. Till exempel får vi inte ens lägga ut informationspapper om vår 
skola på den kommunala kulturskolans plats för information om kommunala 
kulturverksamheter. Kommunen tappar mycket kompetens på detta.  
 Jag tror att det går att utveckla samarbete mellan alla anordnare om de ges 
möjlighet att arbeta på lika villkor. Alla professionella vet till exempel att det är 
viktigt med ensemblespel. Det bör gå att utforma ett system där musikskolorna 
gynnas ekonomiskt om de samarbetar. Bland annat är det onödigt att betala 
kommunala lärare för att kompa elever på konserter när vi har pianoelever som 
kan och vill göra det som en del av sin utbildning. Jag ser också stora möjligheter 
att utvidga samverkan kring till exempel Lunds Stadsorkester. Idag är det bara 
lärare med tjänst på den kommunala musikskolan i Lund som får betalt för att 
spela i den. För alla andra, oavsett kompetens, är Stadsorkestern en 
amatörorkester med fritidsstatus. Genom samverkan kan mer kompetens släppas 
in och även fler elever skulle få möjlighet att prova på att spela i Stadsorkestern. 
     Jag tycker att auktorisationskraven på oss som anordnar musikskola i 
Staffanstorp är bra. Jag uppskattar att kommunen ställer krav på hög kompetens 
hos lärarna. Det vore också bra med krav på att utförarna ska ha en tydlig skol-
ledning som tillsammans med lärarna ger riktning på skolan, klara förhållanden 
vem som äger skolan och vem som är arbetsgivare. Lärarna på LIMUS är tim-
anställda och har tydliga anställningskontrakt, framtagna av en juristfirma.  
Dessvärre kan jag inte betala lika höga löner som Lunds kommun.  I Lund kan 
kommunen alltså konkurrera genom att erbjuda lärarna högre lön och kollektiv-
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avtal. Konkurrenter till kulturföretag som LIMUS är dessutom ”ideella 
föreningar” som Mejeriet och studieförbund, som också slipper moms, trots att de 
säljer exakt samma tjänster som vi. Därtill finns en utbredd svart marknad.  
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7. Så här skulle kulturchecken kunna se ut 
 

I våra samtal med politiker i Lund har det framgått att utgångspunkten för förslaget om att 
införa kulturcheck grundar sig i en önskan om att avskaffa kön till kulturskolan. En komplet-
terande önskan är att öka valfriheten för eleverna. Andra kommuner som har utrett 
musikskole- eller kulturcheck har även velat öka mångfalden, förbättra möjligheterna för 
kulturarbetare att driva egen verksamhet, föra traditioner vidare via kultur- eller musikskolan 
eller att ge barn och unga livskvalitet. Det är viktigt att verksamhetens syfte och mål är klart. 
Det kommer att underlätta utvecklingsarbete och uppföljning. 
 Enligt direktiven ska utredningen belysa tre scenarios. Vi redovisar våra beräkningar 
nedan. 

 

Kulturcheckernas nivå 

Storleken på kulturchecken är avgörande för kvaliteten på undervisningen. Med en för låg 
check tvingas anordnarna att bilda stora grupper eller korta lektionstiden. En begränsad 
ekonomi kan också innebära svårigheter att konkurrera lönemässigt och att rekrytera lärare 
med kulturpedagogisk utbildning.  
 I Nacka, Täby och Staffanstorp erhåller utförarna en check som varierar med storleken på 
den utövande gruppen. De intervjuer som vi har genomfört med kommunala och privata 
utförare visar att de flesta – men inte alla – är nöjda med denna modell och storleken på 
checkerna. De negativa synpunkter som framkommit handlar om att det kan vara svårt att få 
ekonomi i de större gruppverksamheterna.  
 Kostnadsläget i Stockholmsområdet, där Nacka finns, är generellt något högre än i övriga 
landet. Vi bygger vårt resonemang på att det därför är rimligt att Lunds kommun använder 
(nästan) samma checkbelopp som Nacka. Anordnare i Nacka har uppenbarligen klarat av att 
driva sina verksamheter med dessa ersättningar under flera års tid. Vi skulle dock 
rekommendera en högre check till de större grupperna eftersom erfarenheter visar att 
utförarna kan ha svårt att få ekonomi i dessa verksamheter. Lund har dessutom en lång 
tradition av kör- och ensembleverksamhet och vi utgår från att detta är något som kommunen 
vill prioritera även framöver. 
 

Enhetliga elevavgifter 

Elevavgifterna i ett checksystem kan antingen vara enhetliga – det vill säga samma oberoende 
av vilken anordnare som eleven väljer – eller så kan kommunen välja att låta den enskilde 
anordnaren bestämma elevavgiften. Om enhetstaxa tillämpas är det kommunfullmäktige eller 
ansvarig nämnd som sätter avgifterna för de godkända kulturskolorna som därmed måste ta ut 
en enhetlig avgift från eleverna. Anordnare med stora utgifter för lokaler, utrustning och 
administration kan därmed inte kompensera sina kostnader genom att ta ut en högre termins-
avgift. Enhetstaxan gör att anordnarna inte kan konkurrera genom pris. Utan enhetstaxa är 
risken stor att anordnare med små omkostnader tycker att ersättningen från kommunen är så 
pass god att de inte behöver ta ut någon avgift alls och därmed kan konkurrera med gratis 
undervisning. Enhetstaxa ger också kommunen möjlighet att lägga sociala aspekter på elevav-
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gifterna, som till exempel att införa kostnadsfri kulturskola eller att ha en mycket låg avgift 
för att fler ska ha råd att delta. 
 Lund har flera olika avgifter i dagsläget men för ämneskurser inom musik är avgiften 
mycket nära den i Nacka. Lund har dock högre avgifter för undervisning i grupper med max 
12 elever. Vi utgår från att Lund behåller nivån på sina avgifter. Denna nivå innebär att 
kommunen subventionerar verksamheten med cirka 70 procent (något högre på 
ämneskurserna). 
 Vi har räknat på följande belopp. Nackas siffror inom parentes som jämförelse: 
 
Kurs Kommunens kostn/barn/år Avgift/barn/år Total check till utföraren 
Ämneskurs 7000 (7006) 2200 (2160) 9200 (9166) 
Grupp ≤ 12 elever 3500 (4157) 1700 (1060) 5200 (5217)  
Grupp ≥ 13 elever 2400 (1660) 1100 (1060) 3500 (2720)  

 

Rabatter 

Lunds kommun bör ta ställning till om de vill ge syskonrabatt, rabatt till familjer med 
försörjningsstöd och extra ersättning till anordnare som undervisar barn och elever med 
funktionsnedsättning. 

 

Administrativt system för kundval 

Ett checksystem med kundval ställer krav på ett administrativt system som kan ge eleverna 
överblick över det totala kursutbudet, hantera anmälningsförfarandet och ge möjlighet att 
kontrollera att checken utbetalas korrekt. Att upprätta ett sådant system innebär en större 
engångskostnad. Staffanstorp uppger att utbyggnaden av deras skolelevregister – för detta 
syfte – kostade cirka 150 000 kr. I Nacka kostade utbyggnaden av deras kundvalssystem 
500 000 kr, för cirka 10 år sedan.  

 

Personalresurser för administration 

Ett system med kulturcheck och kundval kommer att innebär ökad administration för Lunds 
kommun. I Nacka arbetar en dryg heltidstjänst centralt med administration av musikskole-
checkarna, auktorisation, kontroll och utbetalningar. 
 I Täby köper Kultur- och fritidsförvaltningen tjänster internt för hantering av support, 
utbetalningar och fakturering i det administrativa systemet till en kostnad av 240 000 kronor 
per år. (Utöver detta kommer också årliga kostnader för till exempel licenser till 
systemleverantören, på cirka 100 000 kronor per år.) 
 I perioder av upphandling/auktorisation av anordnare och vid utvärdering och kontroll ökar 
arbetsbelastningen. Det är svårt att bedöma det administrativa behovet i Lund eftersom det 
handlar om en kulturskola och inte enbart musikskola. Kulturskola innebär fler möjliga 
aktörer och elever. Vi har räknat på att Lund avsätter minst 1 tjänst centralt för administration 
av checken. 
 De olika kulturskolorna ska sedan hantera sin egen administration och denna 
kostnad ska rymmas inom checken. 
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Kommunen tar in terminsavgiften 

Vi menar att det bästa är att låta kommunen ta in terminsavgiften. Detta förfarande gör 
systemet mer rättvist eftersom momsreglerna är olika för de olika anordnarna. Studie-
förbundens omsättning är undantagen moms och kommunen kan lyfta momsen. Privata 
entreprenörer är däremot tvungna att lägga på moms på sina fakturor.  
 Det är rimligt att anordnarna får betalt relativt ofta för att slippa ta en ekonomisk risk. Till 
exempel skulle Lunds kommun kunna ta in terminsavgift två gånger per termin och betala ut 
kulturchecken till anordnarna en gång i månaden. 

 

Uppsägningstid för eleven 

Lunds kommun behöver också ta ställning till uppsägningstid för elever. Att inte ha 
uppsägningstid ger eleverna möjlighet att sluta genast och när de vill. Att ha uppsägningstid 
skapar tryggare villkor för anordnarna. 
 Med två månaders uppsägningstid får utföraren kulturcheck i två månader efter att eleven 
har sagt upp sin plats. Eleven ska kunna spela hos anordnaren under uppsägningstiden.  

 

Fastställande av utbud inom kulturskolan 

Av de tre undersöka kommunerna är det bara Täby som i likhet med Lund har en kulturskola. 
Nacka och Staffanstorp har musikskola. Täby har emellertid valt att endast konkurrensutsätta 
musikskolan och har låtit kulturskolans övriga verksamhet bli kvar i det gamla systemet. Ett 
skäl till det kan vara att musikskolan har ett större elevunderlag och är mer homogen vad 
gäller resursbehov.  
 Enligt utredningsdirektiven ska en check i Lund omfatta hela kulturskolan. Om Lunds 
kommun inför en kulturcheck med kundval blir det nödvändigt att definiera begreppet kultur. 
Det krävs i den praktiska hanteringen av upphandling/auktorisation.  
 Kultur är ett vitt begrepp som används på olika sätt och i olika sammanhang. Vi har tittat 
närmare på orden ”arts” i engelskan och ”konstart” i svenskan. Till arts eller konstarter räknas 
litteratur, bildkonst, skulptur, film, arkitektur, teater, dans och konsthantverk. I vissa 
definitioner finns också gastronomi i begreppet. 
 Om Lund inför en kulturcheck är det troligt att det kommer att uppstå en diskussion om 
vilka verksamheter som ska omfattas av checken. Det finns många intressenter som kommer 
att ha ekonomiska incitament att göra definitionen så vid som möjligt. För kommunen är det 
en ekonomisk fråga hur många anordnare som kan omfattas av systemet. 
 Lunds kommun har idag en kulturskola med verksamhet inom musik, bild/keramik, dans, 
drama/teater, nycirkus, film/animation och skrivande. Vi har under våra kontakter med 
politiker och tjänstemän inte uppfattat någon önskan om att begränsa vilka konstarter som ska 
ingå i kulturskolan. Vi menar att det är rimligt att kulturchecken inledningsvis omfattar de 
konstformer som finns i den nuvarande kulturskolan. (Det är lättare att sedan utöka antalet 
konstformer än att begränsa.) I Lund finns redan ett flertal aktörer utöver Kulturskolan som 
erbjuder kurser till barn och unga i de flesta av dessa konstarter. 
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Kulturcheckens målgrupp: 7-19 år 

I dagsläget vänder sig den kommunala kulturskolan i Lund till barn och unga i åldrarna 5-19 
år men har olika åldersgränser för olika kurser. Till exempel kan de yngsta, femåringarna, köa 
till bland annat suzuki, dans och rytmik medan den som vill ställa sig i kö till skrivarkursen 
måste ha fyllt 13 år. Verksamheten för femåringarna har Kulturskolan börjat bygga upp på 
senare år. Framför allt når man femåringarna i den riktade konsulentverksamheten ute i 
förskoleenheterna48. Kulturskolans ledning bedömer att det endast finns 15 femåringar i den 
reguljära undervisningen (suzuki, dans, rytmik). 
 Av utredningens uppdrag framgår emellertid att utredningen ska gälla konsekvenser av 
införande av en kulturcheck för barn och ungdomar i Lunds kommun i åldern 7-19 år.  
 
Kvalitetskriterier 

Oavsett om kommunen väljer att upphandla eller auktorisera nya anordnare måste vissa 
kvalitetskriterier sättas upp. Kriteriernas vidd och antal måste vägas mot anordnarnas 
möjlighet att finna lösningar och en rimlig ekonomi i sin verksamhet. Kriterierna bör vara 
begränsade och ge kommunen en garanti för att de kommunala medlen används optimalt. Om 
verksamheten sedan ändå inte uppfyller elevernas önskemål så kommer de att lämna den. 
     Rimliga krav kan anses vara att de lärare som ska undervisa bör ha adekvat 
kulturutbildning och eventuellt lärarkompetens. Det är också rimligt att kommunen ställer 
krav på lektionernas antal, till exempel minst 30 undervisningstillfällen per år. Det bör vara 
möjligt för anordnarna att använda tiden för lektionerna som konkurrensmedel men med en 
nedre gräns på till exempel minst 20 minuter. Det ger en garanterad miniminivå som 
omöjliggör alltför kraftig konstandseffektivisering och rationalisering som går ut över 
verksamheten.  
 Lunds kommun bör vidare ställa krav på att de lokaler som anordnaren nyttjar är 
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.  
 Kommunens ambitioner för kulturskolans/eventuella nya anordnares roll i Lunds kulturliv 
kan också vägas in i kriterierna. Till exempel kan man kräva att fristående anordnare ska 
medverka i gemensamma kulturaktiviteter i kommunen. Detta för att undvika att check-
systemet slår sönder det lokala kulturlivet där kulturskolan idag har en viktig roll. 
Det vore också möjligt att införa krav på ensembleverksamhet i någon form. Det vore fullt 
rimligt att uppmuntra musikskoleanordnare, eller att ställa krav på dem, att samverka med 
andra för att driva orkestrar och arrangera konserter.  
 Kvalitetskriterierna kommer förmodligen att behöva utvecklas och förändras när 
kommunen fått erfarenhet av checksystemet. 

 

 

 
                                                           
48 Kulturskolan arbetar med Skapande skola och kulturgarantin, men dessa verksamheter ligger huvudsakligen utanför 
Kulturskolans budget. Endast delar av samarbetet med kulturgarantin ligger inom budget. Dessa satsningar är 
Kulturskolans viktigaste medel för att nå alla elever i kommunerna genom att femåringarna involveras i denna verksamhet. 
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Auktorisation eller upphandling 

De anordnare som ska få kulturcheck måste godkännas av kommunen på ett eller annat sätt 
och valet står mellan att använda auktorisation eller upphandling.  
 

Lagstiftning 

De valfrihetssystem som finns idag i kommunerna, inom bland annat skola och omsorg, 
regleras av speciallagstiftning för respektive område: Lagen om valfrihet (LOV) gäller för 
social verksamhet medan skolpengen regleras i skollagen. Ett valfrihetssystem inom 
kulturskola, som inte regleras av dessa lagar, bör hanteras genom lagen om offentlig 
upphandling (LOU 2010). 
     Enligt LOU kan avtal tecknas med flera leverantörer. Lagen säger att leverantörerna då ska 
rangordnas utifrån den ordning i vilken avrop ska göras. Ett alternativ till rangordning är att 
göra en andra upphandling inför varje avrop. De här typerna av förfarande fungerar inte när 
det gäller kulturchecken. Därför kan kommunen tillämpa en annan fördelningsnyckel mellan 
avtalsleverantörerna (än rangordning eller andra upphandling) som innebär att den enskildes 
val styr valet av leverantör. Vid valfrihetssystem med kundval är detta viktigt eftersom hela 
poängen är att kommunen ska kunna upphandla flera aktörer och att kunderna sedan har ett 
fritt val. Om detta tillämpas måste det framgå av förfrågningsunderlaget att kommunen 
kommer att ta hänsyn till den enskildes val vid avrop.  
 
För- och nackdelar 

Systemet med auktorisation ger stor flexibilitet eftersom ansökan om auktorisation kan göras 
kontinuerligt under året. Den som har blivit auktoriserad är godkänd tills vidare och 
förfarandet behöver alltså inte göras om vilket ökar tryggheten för anordnarna. Systemet ses 
som självreglerande då missnöjda elever kan välja att gå till andra anordnare. Auktorisation 
innebär betydligt mindre administration än upphandling. Auktorisation saknar dock lagligt 
stöd då begreppet inte finns i den lagstiftning som reglerar kommunernas verksamhet. 
     Upphandlingsförfarandet är administrativt betungande och mindre flexibelt än det 
auktorisationsförfarande som finns i bland annat Nacka och Staffanstorp. Upphandling är 
emellertid det alternativ som är påkallat ur en rättslig synvinkel även om rättsläget fortfarande 
kan betraktas som oklart eftersom aktuella tjänster inte har prövats i domstol. 
     Här vill vi också passa på att nämna att även momsproblematiken kan bli komplicerad om 
man väljer andra metoder än upphandling. Vid upphandling kan kommuner få moms-
ersättning som kompenserar kommunen för ingående moms i verksamhet som inte är moms-
pliktig. Syftet med ersättningen är att momsen inte ska vara en kostnad för kommunen. 
Momsen ska inte påverka om kommunen väljer att utföra tjänster i egen regi eller upphandla 
dem från privata entreprenörer. 
 Hittills har ingen kommun i Sverige upphandlat en hel kulturskolas verksamhet inom så 
många områden som skulle bli aktuellt i Lund (dans, teater, musik osv). I början kan det 
finnas anledning att begränsa antalet aktörer inom varje konstart för att få en rimlig och 
hanterbar upphandlingsadministration. 
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Upphandling i Lunds kommun 

Vid ett upphandlingsförfarande har Lunds kommun ett antal riktlinjer som upphandlings-
underlag ska ta hänsyn till. Dit hör miljöpolicy och etiska riktlinjerna. De etiska riktlinjerna 
innehåller krav som ska garantera de anställdas rättigheter. Lunds kommun har ett flertal 
dokument 49som styr upphandlingsförfarandet i kommunen. I framtiden kan det bli aktuellt 
med krav angående ”kollektivavtalsliknande nivåer”, enligt kommunens upphandlingsenhet.  
 

7a.  Scenario 1: Kulturcheck med budgettak 
 
Detta scenario innebär att kulturchecken ska genomföras inom ett budgettak på 21 061 tkr, 
vilket motsvarar Kulturskolans nuvarande nettobudget. Kulturskolans kostnader är fördelade 
på fyra områden – ledning, undervisning, stadsorkester och Nordiska ungdomsorkestern.  
 
Områden, tkr  brutto  netto  intäkt 50 
Ledning    9 413    7 814   1 599 

Undervisning51  17 844  11 914   5 930 
Stadsorkester    1 169       989      180 
Ungdomsorkestern      756       344      412 
Totalt  29 182  21 061    8 121 

  
Ett annat sätt att dela in verksamheten 

Enligt Kulturskolans ledning har man 2 100 elever i verksamheten. Detta är dock inte 2 100 
unika individer utan siffran anger kursplatser då en och samma individ kan gå flera kurser 
parallellt inom Kulturskolan52. Till exempel kan individen spela ett instrument, gå en kurs i 
bild och en annan kurs i drama samtidigt53. Den individen räknas då som tre elever men har 
faktiskt möjlighet att delta på fyra kurstillfällen i veckan. Det beror på att bildgruppen träffas 
en gång i veckan och dansgruppen träffas en gång i veckan medan instrumentundervisningen 
erbjuder två tillfällen i veckan. Ämneskurserna för elever som spelar instrument omfattar 
nämligen ett tillfälle med enskild undervisning på 20 minuter, och ett tillfälle med 
ensemblespel, per vecka. (Ensemblespel ingår alltså i ämneskursen utan extra kostnad 
eftersom Kulturskolan anser att ensemblespelet är lika centralt som de individuella 
lektionerna i musikundervisningen.)  
 För att kunna översätta Kulturskolans nuvarande verksamhet till en sådan modell som 
används i Nacka, behöver elevplatserna delas in i (1) ämneskurser (2) mindre grupper och (3) 
större grupper. Enligt Kulturskolans ledning fördelar sig eleverna då på följande sätt:  
 
 

                                                           
49 Lunds kommuns program för hållbar utveckling, Inköps- och upphandlingspolicy för Lunds kommun, Riktlinje för 
upphandling, Rutin för att ställa etiska krav i upphandlingar, Riktlinjer för samhälleliga mål. 
50 Intäkterna kommer från elevavgifter och entréavgifter med mera. 
51 I denna post ingår Kulturtårtan och Skolbio som har en nettokostnad på 321 000 kr per år och en intäkt på 230 000 
kronor. 
52 Enligt Kulturskolans ledning gick 1 870 unika individer i Kulturskolan den 31 maj 2015. 
53 Eleverna vid Kulturskolan får bara spela ett instrument åt gången. Det är däremot tillåtet att vara med i flera gruppämnen 
som körsång, dans, teater eller bild. 
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Kulturskolan Lund 
Ämneskurser   1578 / 52 procent 

Grupper < 12 elever54  791 / 26 procent 

Grupper > 13 elever55  646 / 22 procent 
Totalt 56   3015 / 100 procent 
 

Ämneskurser i instrument som tidigare räknats som en enhet (men som alltså ges vid två 
tillfällen per vecka) blir nu uppdelade i två grupper här. Därav blir summan av kursplatserna 
högre i denna beräkning. Vi antar därför att många, men inte alla instrumentelever som går 
ämneskurs, deltar i båda undervisningstillfällena. 

Möjligt att subventionera ensemblespel ännu mer 

I checksystemet får eleven betala en avgift för ämneskurs (2 200 kr per år) och ytterligare en 
avgift för att delta i ensemble (1 100 kr per år) istället för att som idag få både individuell 
undervisning och orkesterspel för en avgift (2 200 kr). Med ”check-modellen” får man alltså 
högre kostnadstäckning då intäkterna till kulturskolan ökar. Samtidigt ökar risken för att några 
elever väljer bort ensemblen på grund av den högre avgiften. Men genom att betala avgift för 
ensemblen kan eleven också få en känsla av att orkestern är ett åtagande, och få ökat 
incitament att närvara och inte avbryta sitt deltagande under pågående termin. 
 Om kommunen vill prioritera ensemblespel är det förstås möjligt att subventionera 
verksamheten i högre grad, på det sätt som görs idag, genom att även fortsättningsvis erbjuda 
kostnadsfri ensemble. Om Lunds kommun vill satsa ytterligare på ensemblespel går det också 
att skapa en högre check för ämneskurser i musikskolor där både ensemblespel och 
individuell undervisning omfattas som ett krav (och ha en annan check för grupper över 13 
elever dit man exempelvis räknar körer och dans- och musikalgrupper). Det är emellertid en 
avvägning hur mycket kommunen ska styra utförarnas verksamhet. I Täby väljer till exempel 
den kommunala musikskolan att även erbjuda kostnadsfri ensemble som ett sätt att 
konkurrera. 
 I den här scenariobeskrivningen har vi valt att utgå från verksamheten i Nacka eftersom 
den är beprövad och ger en tydlig bild av kostnader och intäkter. 
 
Räkneexempel: Enbart kurser inom budgettaket 

Genomsnittskostnaden för en elev i Lund – utifrån de checkbelopp som vi föreslår ovan och 
nuvarande fördelning mellan ämneskurser och grupper – blir 5078 kr netto.  
 
0,52 x 7000 + 0,26 x 3500 + 0,22 x 2400 = 5078 
 
21 061 000 / 5078 = 4147  

 
Totalt skulle checksystemet – med de belopp som vi föreslår ovan, nuvarande nettobudget och 
nuvarande fördelning mellan ämneskurser och grupper – rymma drygt 4 100 elevplatser.  

                                                           
54 I denna grupp ingår rytmikelever, musikelever som undervisas i grupp, bild, dans, teater.  
55 Här ingår till exempel körelever och orkestrar/ensembler. 
56 Kulturskolan har sedan många år fört statistik över antalet elever 6-19 år. I denna summa ingår alltså även 6-åringar, även 
om uppdraget till utredningen är att se på kostnader för en kulturcheck för elever 7-19 år. 
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Räkneexempel: Kurser och central administration inom budgettaket 

För att kunna administrera ett checksystem krävs emellertid central administration på Lunds 
kommun. Som jämförelse har Täby, med cirka 1 800 elevplatser i sina musikskolor, en årlig 
kostnad för detta på 240 000 kronor. Därutöver tillkommer avgifter till systemleverantören på 
cirka 100 000 kronor per år. Eftersom Lund redan idag har fler elevplatser än Täby – och 
checksystemet i Lund gäller hela kulturskolan – skulle kostnaden för administration bli högre 
än i Täby.  
 I Nacka arbetar drygt en tjänst med administrationen. Även Lund bör avsätta minst en 
tjänst för central administration av checksystemet. Det innebär cirka 600 000 kronor per år57. 
Som schablon lägger vi på en kostnad på 100 000 kr för system/licenser. 
 
21 061 000 – 700 000 = 20 361 000 kr. 
 
20 361 000 / 5078 = 4010  

 
Checksystemet – med de belopp som vi föreslår ovan, nuvarande nettobudget minus central 
administration och nuvarande fördelning mellan ämneskurser och grupper – rymma 4000 
elevplatser.  
 
Räkneexempel: Fortsatt anslagsfinansiering av orkestrarna, check och central 

administration inom budgettaket 

Beräkningarna ovan utgår från direktiven för utredningen som frågar efter en kulturcheck 
inom nuvarande budget. De etablerade checksystem som tillämpas i Nacka, Täby och 
Staffanstorp är utformad för att finansiera kurser som vänder sig direkt till eleven på fritiden. 
Modellen omfattar inte ersättning för annan verksamhet som exempelvis Stadsorkestern, 
Nordiska ungdomsorkestern, skolbio eller Kulturtårtan. Checken ska finansiera alla kostnader 
som kursverksamheten har – som arbetskraft, ledning, lokaler, tjänster och material. 
 Enligt de siffror som vi har fått från kulturskolans ledning och Kultur- och 
fritidsförvaltningen har Ungdomsorkestern och Stadsorkestern en budget på 1 333 0000 
kronor netto. Kulturtårtan och Skolbio som har en kostnad på 321 000 kronor netto.  
 I räkneexemplet nedan har vi lyft ut dessa budgetposter samt dragit bort kostnaden för 
central administration/kundvalssystem. Kvar blir en nettobudget på cirka 18 700 000 kr att 
fördela inom checksystemet. 
 
21 061 000 – 700 000 – 1 333 000 – 321 000 = 18 707 000  kr. 

 
18 707 000  / 5078 = 3 684 

                                                           
57 Medellön för en handläggare (Arbetsidentifikation, AID, 151010 år 2015): 36 100 kr. För att få årslön brukar SKL räkna 
upp med 12,2 vilket innebär 440 420 kr. Om man vill ha med de så kallade PO-påläggen (Personalomkostnadspålägget för 
avtalspensionen) så tillkommer ytterligare 38,46 procent vilket blir: 609 805 kr. Källa: Rolf Ström, handläggare 
statistiksektionen SKL. 
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Resultatet med knappt 3 700 elevplatser kan ställas i relation till att kulturskolan i nuläget har 
cirka 3 000 elevplatser. Det verkar alltså som om man med de ersättningsnivåer som fungerar 
i Nacka (och den fördelning av elever som finns i Lund idag) skulle kunna bedriva ungefär 
samma verksamhet, inklusive central administration av kundvalssystemet, och få in cirka 700 
elevplatser till.  
 De verksamheter i Nacka som de facto bedriver sin verksamhet med dessa ersättnings-
nivåer idag har förmodligen betydligt lägra overheadkostnader än vad Lunds Kulturskola har. 
 

Lokalkostnader 

Kultur- och fritidsförvaltningen i Lund har tidigare haft stora problem att bli av med lokaler 
som de önskat lämna på grund av höga kostnader, eftersom det har saknats intresserade 
köpare eller hyresgäster. Idag uppger Kultur- och fritidsförvaltningen att den kommunala 
kulturskolan har hyreskostnader för sina lokaler på 3 035 000 kronor netto, och om man också 
räknar in fastighetskostnaderna blir summan 4 108 000 kronor netto per år. Det innebär att 20 
procent av kulturskolans nettobudget går till lokaler/fastigheter. I ett checksystem ska varje 
anordnare bära kostnaderna för sina lokaler inom checken. Det innebär att utförare med stora 
lokalkostnader får svårt att finansiera sin verksamhet.  

 

Konsekvensbeskrivning för scenario 1  

Erfarenheter från Nacka visar att det krävs en mycket lång omställningsperiod inom den 
kommunala verksamheten för att anpassa sig till de krav som checksystemen medför. 
Effektiviseringen i Nacka har handlat om att minska lokalkostnaderna, ändra arbetssätt, 
organisation, administration, gruppsammansättning av elever och att prioritera satsningar på 
marknadsföring.  
 Eftersom det checksystem som vi beskriver här, inte är utformat för att finansiera 
verksamheter utöver kurser måste Lunds kommun ta ställning till dem – och kulturskolans 
roll – och formulera ett tydliga mål, krav och uppdrag. Om Lunds kommun vill värna 
samverkan med skolan, verksamhet för elever med svåra funktionsnedsättningar, satsa på att 
öka intresset för mer okända instrument som få väljer, och vissa former av publika evenemang 
är det fullt möjligt att anslagsfinansiera dessa delar och låta dem ligga utanför checksystemet. 
En annan väg att gå är att, på samma sätt som i Nacka, låta förskolor, skolor och förvaltningar 
inom kommunen köpa sådana tjänster av den kommunala kulturskolan eller av andra aktörer. 
 
Ökat intresse att vänta 

I de kommuner som har infört musikskolecheck har både utbud som efterfrågan på kultur-
aktiviteterna ökat. Konkurrensen bidragit till att olika aktörerna har ökat sin marknadsföring 
och uppsökande verksamhet vilket troligen har höjt intresset hos kunderna 
 Nacka, Täby och Staffanstorp har infört systemet utan något ekonomiskt tak som begränsar 
antalet elever och det är en av de främsta anledningarna till att köerna har försvunnit. I Nacka 
var införandet av musikskolechecken en tydlig kulturpolitisk satsning.  

Page 121 of 394



 

 

 

43

 Det är svårt att finna en konstruktion som bygger på kundval och externa aktörer, med 
bibehållet budgettak. När utbudet ökar och när Lund växer kommer fler barn att vilja komma 
in i systemet. Utan tillskott av pengar bildas då nya köer. Det är också svårt att se hur den 
ekonomiska spärren skulle kunna slå till utan att påverka konkurrensneutraliteten. Om alla 
utförare antar en stor mängd elever och budgeten inte räcker för att finansiera alla, vilka 
utförare ska då få checker och vilka ska bli utan? Ett annat alternativ vore att räkna om 
checken – att låta värdet minska successivt i takt med att antalet elever ökar – men detta 
skulle göra det mycket svårt för aktörerna att få ekonomi i sina verksamheter. Vid ett visst 
läge skulle det bli olönsamt att ta in fler elever, och aktörerna skulle samfällt vilja begränsa 
antalet elever. 

 

7b. Scenario 2: Kulturcheck för att få bort nuvarande kö 
 

Detta scenario innebär att kulturchecken ska genomföras med målsättningen att få bort köerna 
till kulturskolan. Enligt utredningsdirektiven ska kön i dagsläget bestå av 2 000 barn. Siffror 
från september 2015 visar emellertid en kö på 1 200 barn och enligt de senaste uppgifterna 
från Kulturskolans ledning står drygt 900 barn i kön58. Det ska understrykas att siffrorna 
enbart ger en bild av kösituationen en specifik dag. Kön varierar under året och det kan vara 
mycket stora skillnader precis innan intag och efter och en del individer köar till flera olika 
kurser parallellt. Därtill ska sägas att erfarenheter från Staffanstorp visar att det i praktiken 
också finns en ”dold kö” av barn som egentligen vill köa men som inte anser det vara lönt 
eftersom väntetiden är så lång. I Staffanstorp var den dolda kön lika stor som den synliga.  
 
Här följer ett räkneexempel med 2 000 respektive 1 200 och 900 barn i kö, givet att 
kursplatserna skulle fördela sig på samma sätt som idag.  
 
300059 + 2000 = 5000 kursplatser.  5000 x 5078 = 25 390 000 kr. 
 
3000 + 1200 = 4200 kursplatser.  4200 x 5078 = 21 327 600 kr. 
 
3000 + 900 = 3900 kursplatser.   3900 x 5078 = 19 804 200 kr. 

 

Konsekvensbeskrivning för scenario 2  

Beräkningar i scenario 1 (ovan) visar att utförare som får betalt med checksystemet skulle 
kunna hantera 700 fler elevplatser än idag men ändå behålla stadsorkestern med mera. 
Räkneexemplet här visar att om fler elever än så, ska få plats i kulturskolan behöver nya 
pengar skjutas till, eller också måste verksamheten stöpas om i grunden. Förändringen skulle i 
så fall kunna handla om prioritering av kursverksamheten på bekostnad av övrig verksamhet 
och förändrade sätt att undervisa med färre ämneskurser och fler kurser som ges i större 
grupper. Utan nya pengar (eller kraftiga förändringar i den nuvarande verksamheten) är det 
högst troligt att köerna kommer att växa. I Lund är trenden ett stadigt ökande intresse för 
                                                           
58 Det är troligen den mest tillförlitliga uppgiften då Kulturskolan nyligen börjat använda ett nytt datasystem. 
59 Vi räknar med 3 000 kursplatser i nuvarande Kulturskolan. 

Page 122 of 394



 

 

 

44

Kulturskolan. Om Lund väljer att införa ett checksystem – med fler aktörer och ökad 
marknadsföring – kommer sannolikt intresset för kulturaktiviteter att öka ännu mer.  

 

7c.  Scenario 3: En check till alla 
 

I den officiella statistiken från Kulturskolan i Lund räknas gruppen femåringar bort eftersom 
de utgör en mycket liten del av kursverksamheten idag 
(endast cirka 15 elever). Med utgångspunkt i att det finns 
17 41160 barn i gruppen 6-19 år i Lunds kommun går cirka 
12 procent i Kulturskolan. Procentsatsen är beräknad på 
antalet kursplatser (2 100) och detta sätt att räkna används i 
många kulturskolor. Just nu i maj 2016 går 1870 unika 
individer i Kulturskolan i Lund. Dessa unika individer utgör 
ungefär knappt 11 procent av alla 6-19 åringar i Lund. 
Siffran ska dock ses i ljuset av att Kulturskolan har lägst 
antal elever denna tid på året då en del har slutet under 
terminen.  
 Vi har inte kunnat få fram någon siffra över hur många 
barn som går i kulturskola i genomsnitt nationellt men 
uppgifterna här kan jämföras med att i merparten av 
Stockholms 14 stadsdelar går mellan 8 och 12 procent av 
barnen i åldrarna 6-19 år i Kulturskolan61. 
 Scenario 3 innebär att kulturchecken ska genomföras så 
att alla barn – 100 procent – i åldersgruppen 7-19 år får en 
kulturcheck. I Lund finns idag 16 02562 barn i åldrarna 7-19 
år. Den genomsnittliga kostnaden för en elev i kulturskolan 
är 5078 kronor. Skulle samtliga elever omfattas av 
checksystemet skulle det innebära en kostnad för Lunds 
kommun på 81,4 miljoner kronor, exklusive administrations-
kostnader. Prognoserna visar emellertid att befolkningen i 
Lund kommer att öka och då blir det förstås fler barn i 
åldersgruppen som ska ha check. 
 
Räkneexempel där alla barn 7-19 år får kulturcheck 

I scenario 3 skulle man också kunna ta utgångspunkt i 
dagens nettobudget för Kulturskolan. Den skulle räcka till en check på 1 300 kronor till alla 
barn i Lund som är mellan 7 och 19 år. 
 
 

                                                           
60 Uppgiften är från 31 december 2015. 
61 Uppgifterna är hämtade från DN:s artikel Kulturskolan tappar elever i Rinkeby den 22 februari 2012. 
62 Uppgiften kommer från Kulturskolan i Lund och gäller sista december 2015. 

Exempel på system där 

eleverna (inte utföraren) får 

en fysisk check 

 

Formuleringen av scenario 3 i 

direktiven för tankarna till ett 

checksystem som fanns i Nora 

kommun under några år på 

2000-talet. Nora kommun 

skickade då ut en fysisk check 

på 500 kr till alla berättigade 

folkbokförda barn. Checken 

var en subvention (rabatt) på 

terminsavgiften hos ett antal 

utförare som kommunen hade 

avtal med. Utföraren talade 

om för kommunen att de hade 

fått en check, och kommunen 

betalade då ut 500 kr till 

utföraren. Nora kommun 

begärde emellertid inte in den 

fysiska checken och det visade 

sig efter ett tag att en del barn 

gick flera kurser parallellt och 

att flera utförare begärde 

checken för samma barn. Idag 

är systemet avskaffat. 
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21 061 000 / 16 020 = 1314 kr. 
 
Om den årliga elevavgiften sätts till 1 800 kronor – vilket förefaller rimligt mot bakgrund av 
avgifternas storlek idag – skulle den totala checken till utföraren bli cirka 3 100 kronor (vilket 
är lite mer än den check som Nacka betalar ut för elever i grupper med 13 deltagare och fler). 
 

Konsekvensbeskrivning 

Ett sådant system skulle i grunden förändra kulturskolans inriktning och förutsättningar. Det 
skulle saknas utrymme för individuell undervisning och undervisning i mindre grupper. Det 
skulle troligen innebära en förändring av utbudet i kulturskolan till verksamheter som kan 
utövas i stora grupper – som kör, teater och dans. Det skulle också få konsekvenser för 
musiklivet i Lund. Utan individuell musikundervisning uppstår svårigheter att bemanna 
orkestrar och ensembler i framtiden.  
 Med en ambition att nå alla barn i åldern 7-19 år skulle Lunds kommun också behöva ställa 
höga krav på utförarnas marknadsföring.  
 Det är emellertid inte troligt att alla barn vill gå i kulturskola. De medel som då inte 
utnyttjas skulle kunna fördelas till individuell instrumentundervisning – eller annan 
undervisning i mindre grupp. Ett sådant system skulle kräva ett administrativt system som 
möjliggör god framförhållning – eventuellt med två valtillfällen. 
 Eftersom kulturskolan är en frivillig verksamhet för kommunen regleras verksamheten i 
första hand av kommunallagen. Kommunallagen säger bland annat ”2§ Kommuner och 
landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något 
annat.” Ett checksystem måste därför utformas så att det inte kan tolkas som ett direkt bidrag 
till den enskilde.  
 Att avsätta medel för att alla Lunds barn i åldrarna 7-19 år skulle kunna omfattas i ett 
sådant checksystem som vi beskriver ovan, skulle vara en mycket stor kulturpolitiskt satsning 
och mycket kostsamt för Lunds kommun.  
 Även om checken skulle hanteras inom nuvarande nettobudget skulle detta scenario 
innebära en stor omvälvning av kulturskolan. En check till samtliga elever, inom ramen för 
nuvarande budget, skulle innebära omfattande förändringar för anställd personal. 
Förutsättningarna för framförhållning och planering skulle minska – åtminstone inledningsvis. 

 Scenario tre beskriver alltså en förändring som är mer långtgående än att införa en 
kulturcheck med möjlighet till val mellan olika utövare.  
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8. Övergripande konsekvenser 
 
I detta kapitel redovisar vi möjliga effekter av införandet av en kulturcheck. Vilka undan-
trängningseffekter som ett kulturcheckssystem får beror på vilket regelverk (avtal med 
utförarna) som omgärdar systemet och hur kommunen hanterar ersättningar, avgifter och 
subventioner. Genom att rikta subventionerna, justera avgifter och sätta upp krav på utförarna 
kan kommunen styra efterfrågan och stötta vissa verksamheter och inriktningar. 
 
Ökad valfrihet för eleverna och större utbud 

Införandet av en kulturcheck är framför allt en valfrihetsreform. Med fler anordnare skulle 
barn och ungdomar i Lund få ett större antal utförare att välja mellan. 
 
Minskade eller försvunna köer… 

Det är många barn som inte får plats i den kommunala kulturskolan och som därför står i kö. 
Genom att fler anordnare kan ta emot elever minskar eller försvinner köerna. 
 
….och fler elever skulle ha råd att gå i kulturskola… 

Idag är det bara den kommunala kulturskolan som kan erbjuda subventionerade kurser men 
platserna räcker inte för att möta efterfrågan. Med fler subventionerade platser, hos flera 
anordnare, skulle fler barn ha råd och möjlighet att utöva kultur på sin fritid.  
 
….under förutsättning att checksystemet införs utan kostnadstak 

För att kunna möta den stora efterfrågan som finns idag, och som förväntas öka i framtiden på 
grund av befolkningstillväxten63, behöver Lunds kommun tillföra mer pengar i systemet utan 
kostnadstak. I samtliga kommuner som har inför checksystem har antalet elever ökat liksom 
kostnaderna. 
 
Ökad kostnadseffektivitet 

Nya ekonomiska förutsättningar kan innebära stora strukturella förändringar och krav på ökad 
kostnadseffektivitet. Det kan leda till svårigheter för befintliga verksamheter men kan 
samtidigt skapa nya kreativa lösningar. För den kommunala musikskolan i Nacka har 
checksystemet och konkurrensutsättningen inneburit en omprövning av rutiner och arbetssätt. 
 
Fler arbetstillfällen i kultursektorn 

Ett checksystem kan bli en stimulans för kulturutövare i Lund. Idag finns flera utövare med 
kulturskoleliknande verksamhet. För dem skulle införandet av kulturchecken kunna ge 
möjligheter att expandera och att arbeta på konkurrensneutrala villkor. Nya verksamheter 
skulle ges möjlighet att etablera sig och möta elevernas efterfrågan. Enligt kommunens 

                                                           
63 Intresset för att delta i Kulturskolan i Lund har ökat markant under de senaste tio åren och trenden tycks hålla i sig. Vi 
utgår därför från att det finns både en synlig kö och en dold kö i dagsläget. Därutöver visar erfarenheter, från de kommuner 
som infört checksystem, att fler yngre barn (6-8 år) väljer att börja i musikskola när checksystem införs. 
Befolkningsprognoserna spår också en kraftig ökning av barn i gruppen 5-19 år under den kommande tjugoårsperioden. 
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översyn av Lunds kulturskola (2013) bör till exempel kurser i dans, bild och skrivande utökas 
eftersom unga efterfrågar detta. 
 
Bättre anställningsförhållanden hos upphandlade utförare 

En kulturskolecheck kan skapa förutsättningar för bättre anställningsförhållanden hos de 
externa utförarna. I Lunds kommuns upphandlingsregler finns krav som ska garantera de 
anställdas rättigheter. Det kan i framtiden bli aktuellt med att ställa krav på ”kollektivavtals-
liknande nivåer”. Med tydliga krav skulle anställningsförhållandena kunna förbättras hos de 
upphandlade utförarna. 
 

Eventuellt ökad social jämlikhet 

I Nacka finns exempel på hur en utförare etablerade sig i ett mångkulturellt område. Genom 
att erbjuda undervisning på andra typer av instrument än de svenska, och ge undervisning på 
andra språk än svenska, lyckades de attrahera grupper som tidigare inte gått i kulturskola. Nya 
utförare skulle alltså kunna bidra till att kulturskolan blir mer socialt jämlik.  

 

Svårare att samverka internt och externt 

Eftersom checken är knuten till kursverksamheten kan det bli besvärligt att, inom check-
systemet, finansiera verksamhet som till exempel sociala projekt, satsningar på särskilda 
grupper (barn med funktionsnedsättning, ensamkommande barn osv) och samarbete mellan 
kurser i olika konstarter. Även samverkan med grundskolan och med andra kommunala 
verksamheter som bibliotek och fritidsgårdar skulle förmodligen drabbas. Liksom att sam-
verkan med föreningar, professionella konstnärer och institutioner skulle försvåras. Därför 
behöver Lunds kommun ta ställning till hur man värderar den här typen av verksamheter, vad 
som ska ingå i kulturskolans uppdrag, hur dessa delar kan finansieras och vilka delar som ska 
konkurrensutsättas. 
 

Risk för undanträngning av mindre aktörer 

En del externa utförare – men inte alla – menar att det krävs minst 100 elever för att få 
ekonomi i en musikskola som finansieras med föreslagna checknivåer64. Med färre elever än 
så blir overhead-kostnaderna per elev för stor. Detta innebär att en kultur- eller musikskola 
med verksamhet enbart i Lunds byar – där det bor förhållandevis få barn – skulle kunna ha 
svårt att få ekonomin att gå ihop. Ett sätt att motverka detta vore att införa en högre check (det 
vill säga öka subventionen) eller att lägga in extra ersättning till utförare som erbjuder 
verksamhet i byarna. (Verksamheterna kan ju också för egen del välja att expandera och öka 
sitt elevantal och bedriva undervisning på fler platser i Lund.) 
 

 

 

                                                           
64 OBS! Situationen är svårbedömt. Den pianolärare i Täby som undervisar elever i sitt hem har en liten verksamhet men 
tycker att checken ger mycket goda ekonomiska villkor. I Staffanstorp där checkerna är något högre än i Nacka delar fyra 
privata utförarna på cirka 110 elever sammantaget. Medan Studiefrämjandet (och aktörer som vi varit i kontakt med 
tidigare) säger att det krävs cirka 100-200 elever för att gå runt ekonomiskt. Ekonomin för verksamheter med andra 
konstformer än musik kan se annorlunda ut. 
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Förändrade förutsättningar för orkestrar och kulturliv 

Kultur- eller musikskolan har i de flesta kommuner en betydande roll i det lokala kultur- och 
musiklivet. Enskilda elever och ensembler medverkar i konserter, föreställningar och ger olika 
sammankomster en inramning. Pedagoger och lärare organiserar ensembler, körer och skapar 
förutsättningar för kultur- eller musikskolans elever att medverka i kulturarrangemang. För att 
kunna bilda körer och ensembler krävs att ett visst antal elever finns i basverksamheten. För 
att undvika att Lunds kommun får väldigt många men små aktörer – som inte kan skapa egna 
orkestrar – går det att begränsa antalet utförare i upphandlingen. En möjligt är också att ställa 
krav på, eller uppmuntra, samarbete eller samordning mellan kultur- och musikskolorna för 
att skapa gemensamma orkestrar eller föreställningar. Det torde dock innebära en större 
administrativ insats än då all verksamhet bedrivs i samma kultur- eller musikskola. Det vore 
fullt möjligt att införa en ekonomisk ersättning vid sådana samarbeten.  
 

Ökad osäkerhet i den kommunala kulturskolan 
Effekten av checksystemet blir ökad rörlighet bland elever och lärare. Det leder till ökad 
osäkerhet och minskad anställningstryggheten i den kommunala kulturskolan, eftersom 
intäkterna varierar från månad till månad beroende på om elever slutar eller börjar. När 
ekonomin varierar mer blir det svårare att planera framåt och våga göra investeringar. 
 

Förmodligen begränsade möjligheter för eleven att gå flera kurser parallellt 

För att bromsa kostnadsökningen har de kommuner som infört checksystem begränsat antalet 
checker som en elev kan få per läsår. Regleringen av antalet checker gör det svårare för 
anordnarna att tillgodose önskemål från särskilt intresserade eller begåvade elever som vill 
spela flera instrument eller gå flera (subventionerade) kurser parallellt inom kulturskolan.  
 

Risk för undanträngning av vissa instrument 

Den individuella valfriheten leder inte alltid till ökad mångfald. Erfarenheter visar att elever 
ofta spelar mer moderna instrument – inte sällan med dragning mot rock och pop – när de har 
möjlighet att välja. Det kan innebära ett hot mot den klassiska ensemble- och orkester-
verksamheten. Inom det svenska musiklivet finns en oro för att det i framtiden kan bli svårt att 
besätta vissa instrument i orkestrar och ensembler. Lund har hittills inte haft några svårigheter 
att få elever till de mer traditionella instrumenten. Ett sätt att motverka denna typ av undan-
trängningseffekt är att informera elever om olika instrument. 
 

9. Avslutning 
Konsulterna har härmed slutfört sitt uppdrag. Utredningen redogör för initiativ och 
diskussioner på nationell nivå om kulturskolan, och ger en översikt över Lunds kommunala 
kulturskola idag samt andra aktörer som erbjuder kulturpedagogisk verksamhet för barn och 
ungdomar i Lund. Utredningen har också tittat närmare på tre kommuner som redan har infört 
kulturcheck och redovisar vilka konsekvenserna blivit där. Därefter redovisar utredningen tre 
scenarios med konsekvensbeskrivningar och pekar på övergripande konsekvenser av att införa 
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en kulturcheck för barn och ungdomar i åldern 7 till 19 år i Lunds kommun. Sammantaget ger 
detta svar på utredningens frågor. 
 Det är vår förhoppning att underlaget ska utgöra en bra grund för Lunds kommuns fortsatta 
diskussioner om att införa kulturcheck. 
 
Stockholm 2016-06-08. 
Annika Wallin & Lena  
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Kontaktade personer i utredningen 
 

Anders Jalkèus Verksamhetschef Haninge musik- och kulturskola 

Andreas Sundberg systemförvaltare, Nacka kommun 

Anna Hörnsten utvecklingsledare kultur, Nacka kommun 

Bengt Persson  kulturutvecklare, Lunds kommun 

Björn Anbring  konsumentvägledare och jurist, Staffanstorps kommun 

Camilla Ljungdahl utredare, Täby kommun 

Elin Sörman  kultursekreterare, Nora kommun 

Elina Magnusson controller, Nacka kommun 

Eva Hassgård  handläggare, Lunds kommun 

Fredrik Nornvall Kultur- och fritidschef, Värmdö kommun 

Gabriele Katthän ägare och skolledare LIMUS, Staffanstorp 

Håkan Granat   vik. musikskoleansvarig Studiefrämjandet, Nacka och Täby 

Inger Dahlin-Elevant  pianolärare, Täby kommun 

Joakim Friberg  ordförande Kultur- och fritidsnämndens presidium Lund 

Lena Forén Naranjo musikskolechef, Staffanstorps kommun 

Lena Nielsen  ekonom, Kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun 

Linnea Bergström kulturutvecklare, Lunds kommun 

Lisbet Säll  kulturskolechef, Täby kommun 

Louise Burman andra vice ordförande Kultur- och fritidsnämndens presidium Lund 

Maggi Ottarsdottir kulturutvecklare barn & unga, Lunds kommun 

Mårten Fredholm vd Musikstil AB, Täby 

Mats Kiesel  verksamhetschef Nacka musikskola, Nacka kommun 

Mats Schöld   Kultur- och fritidschef, Staffanstorps kommun 

Rolf Ström  ekonomi och styrning, SKL 

Sanna Grewell  receptionist, Studiefrämjandet Mittskåne 

Tina Flood  controller, Täby kommun 

Torgny Sandgren generalsekreterare, Kulturskolerådet 
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Övriga referenser i utredningen 
 
Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2015 nr 143-174. 

 

En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Kommittédirektiv. 

 

Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.  

 

Förslag till verksamhetsuppdrag för Kulturskolan Lund med tillhörande plan för uppföljning och 

utvärdering. Kultur- och fritidsförvaltningen i Lund. 2014-02-04.  

 

Kulturskolan tappar elever i Rinkeby. Dagens Nyheter. 22 februari 2012. 

 

Lunds kulturskola - En översyn av verksamhet och uppdrag. Januari 2013. Kultur- och 

fritidsförvaltningen i Lund.  

 

Lägesrapport 2014 – resultat från Kulturskolerådets statistikinsamling. Kulturskolerådet. 

 

Musikcheckar och avgifter. Nacka kommun.  

http://www.nacka.se/UNDERWEBBAR/ANORDNARE/KULTUR/MUSIKSKOLOR/Sidor/Musikcheckaroch

avgifter.aspx 

 

Specifika auktorisationsvillkor Musikskolan. Nacka kommun. 

http://www.nacka.se/underwebbar/Anordnare/kultur/musikskolor/Documents/Auktorisationsvillkor

%20musikskolan.pdf 

 

Statsbidrag till studieförbund 2017. Villkor och fördelningskriterier. Folkbildningsrådet. 

 

Övrigt bakgrundsmaterial 
 

Skrivelse från Alliansen om fortsatt utredning av kulturcheck Dnr KS 2015/0861. 

Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsen i Lund. § 341 

 

Utredning. Ett system med kultur- och fritidspeng/fritidscheck. 2013-02-02. Järfälla kommun 

 

Riktlinjer för utredning av införande av kulturcheck i Lunds kommun. Tjänsteskrivelse 2015-03-31. 

Kultur- och fritidsförvaltningen i Lund. 
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BILAGA A: Anbudsförfrågan.  
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BILAGA A: Anbudsförfrågan. 
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BILAGA A: Anbudsförfrågan. 
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Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig processägare 
KUN 2019/140 191210 Kulturnämnden Kulturnämnden Anders Mebius Kultur- och 

fritidsdirektör 
 

 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167  

 
 
 
 
     
 
 
Dokumentets syfte 
Specifika auktorisationsvillkor syftar till att säkerställa enhetliga och transparenta villkor mellan Nacka 
kommun och anordnare inom kundvalssystem, i detta avseende anordnare för kulturskoleverksamhet 
på fritiden. Auktorisationsvillkoren omfattar dels Nacka kommuns krav på anordnare dels en 
uppföljningsplan.  
 
Dokumentet gäller för 
Anordnare av kulturskoleverksamhet på fritiden i Nacka kommun.  

Allmän orientering 

Kundvalssystem i Nacka 
Enligt kundvalssystemet har den enskilde rätt att välja den leverantör som ska utföra 
tjänsten och som Nacka kommun har godkänt. Nacka kommun ska behandla 
leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. 

Regelverk för alla kundvalssystem i Nacka 
Nacka kommun har ett gemensamt regelverk för alla kundval i Nacka. 
Ett kundvalssystem i Nacka kommun består av: 
 
Den enskildes rätt till tjänsten Följer av lag eller beslut från 

kommunfullmäktige 
Checkens storlek Beslutas av kommunfullmäktige 
Auktorisationsvillkor 
Generella auktorisationsvillkor  
 Villkor för att bli auktoriserad och 

för att behålla auktorisationen  
 
Specifika auktorisationsvillkor  
 Särskilda villkor som ställs på 

anordnaren för den aktuella tjänsten 
inom ramen för de generella 
auktorisationsvillkoren 

 

 
Beslutas av kommunfullmäktige  
 
 
 
Beslutas av ansvarig nämnd i samband med 
att kundvalet införs  
 

 Avauktorisation 
 Grund för att återkalla auktorisation 
 Återkallelse av auktorisation till följd 

av brister i verksamheten  
 

 
Beslutas av kommunfullmäktige                                                 
 
Beslutas av ansvarig nämnd och får inte 
delegeras i annat fall än till ordföranden med 
stöd av bestämmelserna i 6 kap 36 § 

Specifika auktorisationsvillkor 

Kundval kulturskola 
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kommunallagen. Vid misstanke om allvarlig 
brist i verksamheten som utgör fara för kund 
får ordföranden besluta att interimistiskt 
återkalla auktorisationen. 

Generella och specifika auktorisationsvillkor  
De generella auktorisationsvillkoren är gemensamma för alla kundvalssystem i 
Nacka. För varje villkor anges hur villkoret kontrolleras och följs upp, samt vad som 
händer vid brister hos anordnaren av kulturskoleverksamhet. 
 
Utifrån de generella auktorisationsvillkoren antar varje nämnd specifika 
auktorisationsvillkor för de kundval som nämnden ansvarar för. Av de specifika 
auktorisationsvillkoren framgår de särskilda villkor som måste uppfyllas för det 
särskilda kundvalet, i detta fall kundval kulturskola. Numren på de specifika 
auktorisationsvillkoren hänvisar till respektive generellt auktorisationsvillkor. 

Begrepp 
Nacka kommun har ett gemensamt regelverk för alla kundval i Nacka. Det innebär 
att de gemensamma villkoren innehåller följande begrepp. 

 Auktorisationsvillkor = villkor för godkännande som anordnare  
 Anordnare = leverantör av en tjänst 
 Ansöka om auktorisation = ansöka om godkännande 
 Auktorisation = beslut om godkännande av anordnare  
 Avauktorisera = beslut om att häva anordnaren 

Kundval kulturskola 

Mål och uppdrag 

Anordnare av kulturskoleverksamhet ska driva sin verksamhet utifrån Nacka 
kommuns mål, Kulturnämndens fokusområden samt leva upp till Nackas 
Kulturpolitiska programförklaring. Anordnaren ska arbeta aktivt för att bredda 
deltagandet ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 
 

Nacka kommuns mål för verksamhetsresultat 

 Bästa utveckling för alla  
 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka  
 Stark och balanserad tillväxt  
 Maximalt värde för skattepengarna 

 

Nackas kulturpolitiska programförklaring  
Nackas kulturpolitiska programförklaring, innebär att anordnare ska ge Nackabor 
förutsättningar och möjligheter till  

 Lust, motivation, intresse och förmåga att uppleva, skapa och aktivt välja 
kulturella aktiviteter.  

 Ett levande, lokalt kulturliv av hög kvalitet med möjlighet till möten mellan 
professionella kulturutövare och Nackabor.  
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 Kulturförmedling för att höja kunskapen, nå nya målgrupper och öka 
tillgängligheten till kultur och till Nackas kulturarv.  

 
Kulturnämnden har med utgångspunkt från Nackas mål och Kulturpolitiska 
programförklaring fastställt följande fokusområden. 
 

 Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. 
 Kulturutbudet utvecklas genom Nackabornas delaktighet och utifrån deras 

förutsättningar och intressen. 
 Biblioteken stimulerar och bidrar till läslust, bildning och livslångt lärande. 
 Bibliotek, kulturhus, museer, och kulturella arenor är öppna mötesplatser 

som bidrar till ett levande och hållbart samhälle. 
 Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, bevaras och berikas. 
 Kulturverksamheterna bidrar till låg klimat- och miljöpåverkan. 
 Innovation och mångfald används för att nya kulturverksamheter startas och 

utvecklas i takt med ökad efterfrågan och nya behov. 
 För att kulturutbudet ska utvecklas sker samverkan lokalt, regionalt och 

nationellt. 
 Kulturen ska bidra till tillväxt och utveckling. 
 Biblioteks- och kulturverksamheterna håller hög kvalitet. 
 Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika 

förutsättningar. 
 Lokaler och anläggningar är flexibla, tillgängliga för alla och samutnyttjas. 

Målgrupper 
Anordnare av kulturskoleverksamhet på fritiden ska erbjuda kulturskoleundervisning 
under terminerna enligt följande; enskild undervisning (gäller endast 
musikundervisning), gruppundervisning och/eller ensembler för barn och ungdomar 
mellan 7–19 år, samt för unga vuxna mellan 19–24 år som är/varit inskrivna vid 
gymnasiesärskola, och som är folkbokförda i Nacka kommun. Alla barn mellan 7-19 
år, samt unga vuxna mellan 19-24 år som är/varit inskrivna vid gymnasiesärskola, 
och som är folkbokförda i Nacka erbjuds checkar för att kunna delta i 
kulturskoleverksamhet på sin fritid. Verksamheten ska äga rum i Nacka kommun. 

För att bli en auktoriserad anordnare inom kundval kulturskola i Nacka måste 
anordnaren uppfylla de auktorisationsvillkor som är beslutade av Nacka kommun. 

Beslut om kundval kulturskola 

Administrativa bestämmelser för den som erhåller tjänsten  

Rätt till kulturskolecheck 
Rätt till kulturskolecheck har barn och unga i åldrarna 7-19 år, samt unga vuxna 
mellan 19-24 år som är/varit inskrivna i gymnasiesärskola, och som är folkbokförda i 
Nacka kommun. Rätten till check gäller från höstterminen det år då barnet fyller sju 
år och elev som under pågående termin fyller 20 år får avsluta den terminen. Unga 
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vuxna som varit inskrivna i gymnasiesärskola och fyller 25 år under pågående termin 
får avsluta den terminen. 
 
Elev som ändrar folkbokföringsort från Nacka kommun under pågående termin har 
rätt till kulturskolecheck fram till och med att terminen är avslutad. 
 
Elev har rätt till fyra checkar inom valfritt ämne/kurs, (varav maximalt två kan vara 
checkar för enskild musikundervisning, maximalt en kan vara musikalcheck och 
maximalt två kan vara klippkortcheck), i valfria kombinationer. Klippkortcheck kan 
endast nyttjas av målgruppen barn och unga mellan 13-19 år och som är 
folkbokförda i Nacka kommun. Elevplatser för barn och unga mottagna i särskola, 
ersätts med dubbla checkar för den kurs som väljs. 

Ansökan om check  
Ansökan om check görs av vårdnadshavare/myndig elev i kommunens 
administrativa datasystem.  
 
Köregler  
Det är möjligt att ställa sig i kö tidigast sex månader innan plats önskas. 
Ansökningsdatum gäller som ködatum. Vid samma ködatum till samma aktivitet hos 
samma anordnare gäller födelsedatum som nästa sorteringsbegrepp. Det innebär att 
äldre barn erhåller plats före yngre.  
Varje ansökan kan innehålla upp till fyra kurser.  

Erbjudande av plats  
Plats erbjuds av anordnaren via kommunens administrativa datasystem. Anordnaren 
ska inom 14 arbetsdagar besvara ansökan.  

Kontrakt  
När vårdnadshavare/myndig elev accepterar ett platserbjudande, accepteras även de 
villkor som gäller för avgift och övriga regler gällande verksamheten.  
 

Omval och uppsägning  

Kunden kan byta anordnare av kulturskoleverksamhet. Eventuella omval, det vill 
säga uppsägning av elevplats hos en anordnare och val av ny anordnare, ska göras av 
vårdnadshavare/myndig elev i kommunens administrativa system. Vid kundens 
uppsägning av plats erhåller anordnaren checkersättning under två månader från 
uppsägningsdatum.  

Avgifter  
Vårdnadshavare/myndig elev betalar terminsavgift till Nacka kommun oavsett vilken 
anordnare som driver verksamheten. Anordnare får inte lägga till ytterligare avgifter 
för undervisningsmaterial utöver instrumenthyra. Terminsavgiften faktureras 
löpande.  
 
Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse, om betalningen ändå uteblir 
skickar kommunen inkassokrav. Kommunen skickar ett underlag till respektive 
anordnare om vilka som inte har betalat så att de kan stänga av eleven. Därefter gör 
kommunen en ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogden. 
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Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro medges inte, med undantag för frånvaro 
som kan styrkas med läkarintyg. 
 
Möjlighet till avgiftsbefrielse finns. Grunden för avgiftsbefrielse utgår från familjens 
disponibla inkomst minskat med vissa utgifter enligt socialstyrelsens riksnorm för 
försörjningsstöd. Ansökan om avgiftsbefrielse görs hos Kultur- och fritidsenheten, 
Nacka kommun. Ansökan om avgiftsbefrielse görs terminsvis i samband med 
kursstart. 

Avgiften och avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige. 

 

C. Administrativa bestämmelser för anordnare  

Ansökan om auktorisation  
Ansökan om auktorisation görs via en e-tjänst som finns på www.nacka.se och kan 
göras senast den 31 mars inför start till höstterminen, och senast den 1 september 
inför start till vårterminen. 

Fastställande av checkbelopp  
Kommunfullmäktige fastställer årligen checkbelopp för verksamheten. 
Checkbeloppet utgör ersättning till anordnaren. 

Utbetalning av check  
Anordnaren ska senast den 15:e registrera elevens aktivitet för att erhålla ersättning 
för innevarande månad med undantag för september då den 20:e är sista dag för 
registrering. Nacka kommun meddelar anordnaren checkbeloppssumman, därefter 
kan anordnaren fakturera Nacka kommun via Nackas elektroniska gränssnitt. 
 
Utbetalning sker tolv månader per år och sker 30 dagar efter fakturans 
ankomstdatum. Ersättningen för juli och augusti är preliminär och räknas av mot 
antalet aktiviteter som gäller för september månad. 
 
 

Information till kunder om godkända anordnare inom kundval 
kulturskola 

Anordnare inom kundval kulturskola ska inom två veckor efter godkännande lämna 
uppgifter till kurskatalogen avseende kulturskoleverksamheten på kommunens 
hemsida. Alla förändringar av dessa uppgifter ska meddelas snarast till kommunen. 
Anordnaren ansvarar för att informationen om kurserna i kundvalskatalogen är 
aktuell och uppdaterad. Endast valbara kurser ska presenteras i kurskatalogen. 
 
För vissa kundval visas också uppgifter i Jämföraren. Jämföraren ger kunden stöd till 
att välja anordnare genom att jämföra faktauppgifter och kvalitet med hjälp av 
statistik och undersökningar som kommunen genomför. Om uppgifterna inte visas i 
Jämföraren presenteras de via startsidan i kurskatalogen, och på kommunens hemsida 
under rubriken Uppleva och göra. 
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Uppföljning och kontroll 
Det är kunden som i första hand avgör kvaliteten. En kund som inte är nöjd kan byta 
kulturskola.  
Inom varje kundvalssystem sker uppföljning och utvärdering av anordnarens resultat 
och effekt av verksamheten. Detta i syfte att säkerställa en god kvalitet på tjänsten. 
Nämndens uppföljning ska visa om verksamheten utvecklas i den riktning som 
målen anger samt ge nämnd och allmänheten möjlighet till fördjupade kunskaper om 
hur verksamheten fungerar. Uppföljningsarbetet ska även stimulera och utveckla 
verksamheten och därmed bidra till en ökad måluppfyllelse och högre kvalitet.  
 
Uppföljning och kontroll omfattar flera delar: 

 Uppföljning av att individen som erbjuds kulturskola är nöjd med 
kulturskoleundervisningen.  

 Uppföljning och kontroll av ställda krav i auktorisationsvillkoren 
 Uppföljning av att Nacka kommuns fokusområden uppfylls inom 

kulturnämnden, med nyckeltal och målvärden. 
 
Enligt dessa villkor ska anordnaren delta i kommunens kvalitetsarbete, där 
uppföljning utgör en del. Uppföljning kommer att ske enligt en uppföljningsplan som 
antas av kulturnämnden. 
 

Övriga bestämmelser om verksamheten 
På Nacka kommuns hemsida finns en särskild sida, För dig som är anordnare av 
kultur, där finns mer information för anordnare. 
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Kvalificeringskrav 
För att vara godkänd som anordnare inom kundval kulturskola ska anordnaren, 
uppfylla de generella och specifika auktorisationsvillkor som Nacka kommun antagit. 
Numreringen inom parentes i tabellen nedan, är den numrering som det generella 
auktorisationsvillkoret har i reglementet för kundval.  
 

Uteslutning, registrering, ekonomisk ställning 

Generella auktorisationsvillkor  Kontrollpunkter Vid brist 

1. Anordnaren får inte vara i konkurs eller likvidation, 
under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller 
tills vidare ha inställt sina betalningar eller vara 
underkastat näringsförbud 

1. Uppvisa vid 
auktorisation 
2. Uppföljning 

Avauktorisation 

2. Anordnaren får inte vara föremål för ansökan om 
konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande 
förfarande 

1. Uppvisa vid 
auktorisation 
2. Uppföljning 

Avauktorisation 

3.  Anordnaren och personer som har väsentligt 
inflytande över verksamheten får inte genom 
lagakraftvunnen dom vara dömd för brott som avser 
yrkesutövningen eller brottslighet som kan skada 
förtroendet. 

1. Uppvisa vid 
auktorisation 
2. Uppföljning 

Avauktorisation 

4. Anordnaren och/eller ansvarig för verksamheten får 
inte ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i 
yrkesutövningen.  

1. Uppvisa vid 
auktorisation 
2. Uppföljning 

Avauktorisation 

5. Anordnaren ska fullgöra sina skyldigheter avseende 
socialförsäkringsavgifter och skatt. 

1. Uppvisa vid 
auktorisation 
2. Uppföljning 

Avauktorisation 

6. Anordnaren ska senast när verksamheten startar 
vara registrerad hos Bolagsverket och uppvisa 
registreringsbevis  

1. Uppvisa vid 
auktorisation 
2. Uppföljning 

Avauktorisation 

7. Anordnaren ska vara godkänd för F-skatt. 1. Uppvisa vid 
auktorisation 
2. Uppföljning 

Avauktorisation 

8. Anordnaren ska senast när verksamheten startar ha 
erforderliga tillstånd för att bedriva aktuell verksamhet 

 Uppföljning Avauktorisation 

9. Anordnaren ska genom utdrag från UC eller 
motsvarande register eller på annat sätt om 
anordnarens verksamhet är nystartad, visa att den har 
erforderlig ekonomisk kapacitet.  

 Uppvisa vid 
auktorisation 

Enbart villkor för 
auktorisation 

10.(33) Anordnare som har avauktoriserats efter att ha 
brutit mot eller bedömts inte uppfylla 
auktorisationsvillkoren ska för att åter bli auktoriserad 

Vid auktorisation  
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visa att åtgärder har vidtagits för att bristerna inte ska 
upprepas.  

 
Specifika auktorisationsvillkor 

3. Anordnaren ska tillse att utdrag ur belastningsregistret visas för Nacka kommun avseende varje 
anställd i kulturskoleundervisningen hos anordnaren. Detta sker vid auktorisation och löpande vid 
nyanställning av personal. 
 
1-10. Anordnare som avser att avveckla verksamheten ska meddela kommunen det minst sex 
månader innan, eller den tid som annars beslutas i särskilt fall, före verksamhetens upphörande. 
När verksamheten har upphört är anordnaren avauktoriserad.  

Om anordnare saknar uppdrag under en period av tolv månader avauktoriseras anordnaren.  

Om föreskrifter för verksamheten eller om auktorisationsvillkoren inte följs återkallas 
auktorisationen. Vid mindre brister kan varning utdelas. Om anordnaren inte inom tid som anges 
i varningen har åtgärdat de i varningen angivna bristerna återkallas auktorisationen.  

Återkallelse av auktorisation till följd av brister i verksamheten beslutas av nämnd och får inte 
delegeras i annat fall än till ordföranden med stöd av bestämmelserna i 6 kap 36§ i kommunal-
lagen. Vid misstanke om allvarlig brist i verksamheten som utgör fara för barn och elev får 
ordföranden besluta att intermistiskt återkalla auktorisationen. 

Alla beslut i auktorisationsfrågor kan överklagas. Hänvisning till överklagan lämnas i varje enskilt 
ärende.  

 

Lokaler, IT-system 

Generella auktorisationsvillkor  Kontrollpunkter Vid brist 

11.(18) I förekommande fall: Lokaler och 
utrustning ska vara anpassande till 
verksamheten och godkända för sitt ändamål 
av berörda myndigheter. 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

12.(28) Anordnaren ska kunna ta emot 
och lämna information till kommunen på 
ett sådant sätt att uppgifterna kan hanteras 
av kommunens administrativa system. 

Uppföljning  Varning  

Specifika auktorisationsvillkor 

12.(28) Anordnare som auktoriserats av Nacka kommun förbinder sig att använda det 
administrativa datorstöd som kommunen anvisar. Det administrativa datorstödet utgör bl.a. 
underlag för utbetalning av ersättning till anordnarna. Anordnaren ska utse en administratör som 
ska ha god kompetens inom det administrativa datorstöd som kommunen anvisar. 
 
Anordnare ansvarar för marknadsföring av sitt utbud. Det är viktigt att det framgår att 
verksamheten ingår i Nacka kommuns utbud. Anordnaren ska ha en tillgänglig webbplats och på 
startsidan ska det stå i versaler: KULTURSKOLA AUKTORISERAD AV NACKA KOMMUN. I 
övrigt informationsmaterial ska anordnaren använda de grafiska mallar som finns på 
nacka.se/infomallar-kultur 
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Verksamhetsansvarig och ledning 

Generella auktorisationsvillkor  Kontrollpunkter Vid brist 

13.(14) Den som utövar den dagliga ledningen 
av verksamheten ska ha för arbetsuppgifterna 
och verksamhetens inriktning adekvat 
kompetens.  

Den som ansvarar för den dagliga ledningen 
av verksamheten ska ha för arbetsuppgifterna 
och verksamhetens inriktning adekvat 
kompetens.  
 
Om anordnaren avser att byta den som 
ansvarar för den dagliga ledningen av 
verksamheten ska detta anmälas till 
kommunen för godkännande. 

1. Uppvisa vid auktorisation 
 

 

2. Uppföljning  

  

 

3. Egen anmälan 

Varning och/eller 
avauktorisation 

 

Varning 

 

 

Varning 

Specifika auktorisationsvillkor 

13.(14) Verksamheten ska ledas av en av anordnaren utsedd kontaktperson som svarar för de 
löpande kontakterna med kultur- och fritidsenheten. 
Ledningen för kulturskolan ska säkerställa att utbildning, kompetens och erfarenhet finns för 
uppdraget samt kontinuerligt erhålla kompetensutveckling.  

Underleverantör 
  

Generella auktorisationsvillkor Kontrollpunkter Vid brist 

14.(15) Auktorisationen får inte överlåtas till 
annan fysisk eller juridisk person. Om 
anordnaren är en juridisk person och denne 
byter ägare ska ny ansökan ges in och 
auktorisationen omprövas.  

1. Egen anmälan 
2. Uppföljning  

Avauktorisation 
  

Ledningssystem för kvalitet 

Generella auktorisationsvillkor Kontrollpunkter Vid brist 

15.(22) Anordnaren ska ha rutiner för 
hantering av synpunkter, klagomål, fel, brister 
och avvikelser.   

Uppföljning   Varning  

16.(23) Anordnaren ska rapportera allvarliga 
klagomål, fel, brister och avvikelser till 
kommunen.    

1. Egen anmälan     
2. Uppföljning 

Varning och/eller 
avauktorisation  

17.(24) Anordnare ska redovisa åtgärdsplaner 
kopplade till allvarliga klagomål, fel, brister 
och avvikelser.   

1. Egen anmälan    
2. Uppföljning 

Varning och/eller 
avauktorisation  
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18.(25) Anställd hos anordnare har rätt att 
anmäla missförhållanden till kommunen. 
Anordnaren eller någon denne ansvarar för, 
får inte efterforska vem som har gjort sådan 
anmälan  

1. Uppföljning 
2. Anmälan  
  

Varning  

19.(26) I förekommande fall: Anordnaren ska 
ha rutiner för hantering av nycklar till 
brukarnas bostäder och värdehandlingar/ 
medel tillhöriga brukarna.  

Uppföljning   Varning och/eller 
avauktorisation  

Specifika auktorisationsvillkor 

15-18 Anordnaren ska återkommande följa upp och kvalitetssäkra sin verksamhet. Anordnaren ska 
ha rutiner för en systematisk hantering av synpunkter och klagomål från kunderna i syfte att 
förbättra och utveckla verksamheten. 
 

 

Mål, lagar, uppföljning 

Generella auktorisationsvillkor Kontrollpunkter Vid brist 

20.(12) Anordnaren ska redovisa hur de statliga 
och/eller kommunala målen för verksamheten ska nås. 

 1. Uppvisa vid 
auktorisation 
2. Uppföljning 

Varning och/eller 
avauktorisation 

21.(13) Anordnaren ska vara förtrogen med och följa 
inom området gällande lagar, förordningar och 
föreskrifter som gäller för verksamhet som omfattas 
av kundvalssystemet.  

 Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

22. Kommunen ska för detta ändamål äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs samt få 
tillgång till de uppgifter som behövs för att verksamhetens måluppfyllelse, inriktning och kvalitet 
ska kunna kontrolleras. 
Kommunen ska ha rätt att ta del av samtliga handlingar hos anordnaren som rör verksamheten. 
Anordnaren ska samverka med företrädare för Nacka kommun och andra anordnare. 
 

22.(27) Kommunen ska ha rätt till insyn i 
verksamheten för uppföljning och utvärdering. I detta 
ingår att kommunen ska få del av handlingar som 
kommunen efterfrågar. Anordnaren ska delta i den 
uppföljning som kommunen genomför.  

Uppföljning   Varning och/eller 
avauktorisation 
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Specifika auktorisationsvillkor 

20. Anordnaren ska erbjuda kulturskoleverksamhet på fritiden under hela året.  
Anordnaren ska erbjuda minst 27 undervisningstillfällen per elevplats per läsår i form av 
terminskurs. De anordnare som önskar kan även erbjuda klippkort som ska vara 8 
undervisningstillfällen per elevplats per termin. För att få rätt till ersättning via musikalcheck ska 
anordnaren erbjuda parallell undervisning i enskilt ämne sång (max 1-4 elever), dans och teater i 
form av terminskurs, minst 27 undervisningstillfällen/ämne. Det innebär att totalt 81 
undervisningstillfällen ska genomföras per läsår för en elevplats inom musikal. 
Anordnare av enbart musikskoleverksamhet ska erbjuda undervisning i minst fem ämnen. 
Anordnare av övrig kulturskoleverksamhet ska erbjuda undervisning i minst tre ämnen. Alla 
anordnare ska erbjuda goda möjligheter för eleverna att visa upp sitt arbete i offentliga 
sammanhang. 
21. Anordnaren ska vara väl förtrogen med de av Nacka kommun fastställda målen och 
fokusområdena för verksamheten och Sveriges kulturskoleråds inriktningsmål. 
 

Ansvarsförsäkring 

Generella auktorisationsvillkor Kontrollpunkter Vid brist 

23.(19) Anordnaren ska inneha ansvarsförsäkring som 
säkerställer att kunden och kommunen hålls skadeslös 
för skada orsakad genom fel eller försummelse av 
personal anställd hos anordnaren.  

 Uppföljning  Avauktorisation  

Personal 

Generella auktorisationsvillkor Kontrollpunkter Vid brist 

24.(10) Det ska senast när verksamheten startar finnas 
personal i sådan omfattning och med relevant 
utbildning och erfarenhet att statliga och/eller 
kommunala mål för verksamheten kan nås. 

 Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation 

25.(17) Ansvarig för verksamheten och samtliga 
personal som anställs ska till anordnaren lämna ett 
registerutdrag ur det register som förs enligt lagen om 
belastningsregister. Utdraget får vara högst ett år 
gammalt. Register avseende samtliga inom 
verksamheten ska finnas tillgängliga vid 
uppföljning/tillsyn.    

Uppföljning   Varning och/eller 
avauktorisation 

26.(20) Anordnaren ansvarar för att all personal inom 
verksamheten iakttar den sekretess och tystnadsplikt 
som gäller för verksamheten. 

Uppföljning Varning och/eller 
avauktorisation  

27.(21) Utifrån verksamhetens behov, som framgår i 
kundvalets specifika auktorisationsvillkor, ska 
anordnaren ha rutiner som säkerställer att personalen 
iakttar sekretess och tystnadsplikt samt följer krav på 

Uppföljning  Varning  
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dokumentation och rapporteringsskyldigheten om 
missförhållanden enligt lag. 

Specifika auktorisationsvillkor 

24. Anordnaren ska erbjuda lärare med högskolekompetens inom området eller motsvarande 
kompetens i form av annan eftergymnasial utbildning inom aktuell verksamhet, och/eller 
pedagogisk skicklighet förvärvad genom minst fem års yrkeserfarenhet inom den 
kulturskoleundervisning de ska bedriva. Lärarna ska kontinuerligt erhålla kompetensutveckling. 
 
  

 

Skyldighet att ta emot kunder 

Generella auktorisationsvillkor Kontrollpunkter Vid brist 

28.(29) Anordnaren ska inom ramen för sin 
auktorisation ta emot den kund som väljer anordnaren 
för utförande av tjänst som kunden har rätt till.  

Uppföljning  Varning och/eller 
avauktorisation 

29.(30) Anordnaren ska ingå i eventuellt kösystem som 
kommunen har.   

Uppföljning Avauktorisation 

30.(31) Anordnaren ska acceptera av kommunen 
beslutad förtur för kund.  

Uppföljning   Varning och/eller 
avauktorisation 

Övriga krav på verksamheten 

Generella auktorisationsvillkor Kontrollpunkter Vid brist 

31.(11) Utifrån verksamhetens behov som framgår i 
kundvalets specifika auktorisationsvillkor ska 
anordnaren kunna tillhandahålla verksamheten hela 
året.   

1. Uppvisa vid 
auktorisation 
2. Uppföljning 

Varning och/eller 
avauktorisation 

32.(16) Anordnaren ska rapportera större förändringar 
avseende verksamhet eller ekonomi till kommunen.  

Egen anmälan  Varning 

33.(32) I förekommande fall: Anordnaren ska i 
händelse av höjd beredskap eller annan allvarlig 
händelse i fredstid inordna sin verksamhet under 
kommunens krisledning.  Anordnaren ska samarbeta 
med kommunen vid annan allvarlig händelse där 
kommunen behöver tillgång till resurser för att erbjuda 
den form av verksamhet som anordnaren är 
auktoriserad för.   

Uppföljning Varning 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-16 2020VFN467  605 
  
 

Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundskola och ISGR för kalenderår 
2021 

Sammanfattning  
Göteborgsregionens förbundsstyrelse behandlade den 16 oktober § 200 förslag till 
interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, grundsärskola och International School of the Gothenburg Region (ISGR) för 
kalenderåret 2021. Förbundsstyrelsen beslutade att rekommendera medlemskommunerna 
att fastställa interkommunal ersättning, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive 
månad, för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR.  
 
Den kommun där ett barn eller en elev är folkbokförd betalar interkommunal ersättning 
till den kommun där barnet eller eleven går i förskola eller skola. Den interkommunala 
ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång.  
 
Den regionala prislistan reglerar den interkommunala ersättningen som en del i 
Göteborgsregionens samverkansavtal. Om eleven går i skola utanför samverkansområdet 
gäller inte denna prislista.  
 
Ersättningen för 2021 baseras liksom tidigare år på genomsnittet av GR-kommunernas 
nettokostnader och utgår från 2019 års redovisade kostnader som sedan schablonmässigt 
indexerats till 2021 års penningvärde. Indexjusteringen uppgår till 2,673 procent 
inklusive 0,5 procent justering för effektivisering i enlighet med överenskommelse vid 
utbildningschefsnätverkets möte den 15 maj 2020.  
 
Den regionala prislistan för interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR framgår i tjänsteskrivelse 
från Göteborgsregionens kommunalförbund daterad den 25 september 2020. Skrivelsen 
biläggs förvaltningens tjänsteskrivelse.     
 
Förvaltningen bedömer att indexuppräkningen ryms inom budget då kommunen köper 
och säljer ungefär lika många platser. 
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Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer prislistan för interkommunal ersättning inom förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för 
kalenderår 2021, enligt föreliggande förslag.  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

  

Päivi Malmsten 
Sektorschef  
 

 

Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse - Göteborgsregionens kommunalförbund 
2. Protokollsutdrag - § 200 Göteborgsregionens kommunalförbund 
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Förbundsstyrelsen – ärende 6 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ann-Sofie Gillner, Theresa Björnström 

Datum: 2020-09-25, dnr: 2020-00168 

 

 

Förslag till interkommunal ersättning inom 
förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR kalenderåret 
2021 

Förslag till beslut 

Under förutsättning att utbildningsgruppen godkänner förslaget föreslås 

förbundsstyrelsen besluta att rekommendera medlemskommunerna att, med 

avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal 

ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, 

grundsärskola och ISGR kalenderåret 2021 i enlighet med innehållet i prislista 

daterad 2020-09-24.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att omedelbart justera denna protokollsparagraf. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda 

senast 11 december 2020.  

Sammanfattning och bakgrund 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 

verksamheter kalenderåret 2021, för de kommuner som ingår i GR-området, har 

framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetet har utförts av en av 

Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i 

samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.  

Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 

grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag till priser redovisas i 

bifogad Prislista.  

 

Utbildningsgruppen behandlar förslaget 6 oktober.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Prislista gällande interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2021, 

daterad 2020-09-24. 
 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Principer 

I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala ersättningar 

för grundskola, förskoleklass och fritidshem för år 2002 beslutades det även om 
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vissa grundläggande principer och regelverk. De går i korthet ut på att underlaget för 

den interkommunala ersättningen skall baseras på genomsnittet av GR-

kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter. 

 

Skolekonomnätverket har under hösten 2019 och våren 2020, på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket, genomfört en översyn av beräkningsmodellen som ligger 

till grund för prislistan. Översynen har resulterat i en rad förändringar i 

beräkningsmodellen och det är den reviderade beräkningsmodellen som ligger till 

grund för förslag till prislista 2021. Resultatet av översynen och vilka effekter den 

fått på prislistan presenterades för Utbildningschefsnätverket 28 februari och 15 maj 

2020. 

Kostnadsberäkning 

GR-kommunernas kostnader definieras som de bruttokostnader som anges i SCB:s 

och Skolverkets senaste jämförelsetal som sedan reduceras med eventuella intäkter, 

exempelvis statsbidrag och föräldraavgifter för förskola/pedagogisk omsorg, vilket 

resulterar i GR-kommunernas nettokostnader. 

 

Ersättningen för år 2021 baseras på genomsnittet av GR-kommunernas 

nettokostnader och utgår från 2019 års redovisade kostnader som sedan 

schablonmässigt indexeras till 2021 års penningvärde.  

 

Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av index för 

interkommunal ersättning IKE för samtliga verksamheter inklusive gymnasiet, 

gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Beräkningsförutsättningar för 2021 har 

hämtats från SKL:s cirkulär 19:59, 20:07 samt 20:20. Detta innebär ett sammanvägt 

index för 2020 och 2021 med 2,673 % inklusive 0,5 % justering för effektivisering i 

enlighet med överenskommelse vid Utbildningschefsnätverkets möte den 15 maj 

2020. Underlagsmaterial kan rekvireras vid behov.   

Ersättningens omfattning 

Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång. Ersättning 

för eventuella modersmålskostnader ingår. I extraordinära fall kan 

anordnarkommunen och hemkommunen göra annan överenskommelse. 

Grundsärskolan/fritidshemsplats i grundsärskolan 

Beräkning av grundsärskoleplats/fritidshemsplats i grundsärskolan kompliceras då 

kostnader för den verksamheten kan variera stort. Antalet barn är få i 

grundsärskolan i relation till totala antalet skolbarn och barnens behov av stöd kan 

vara väldigt skiftande. Dessutom är det svårt att klart definiera kostnader för 

fritidshem för grundsärskolan då dessa inte särredovisas i räkenskapssammandraget 

(RS).  

 

För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan en 

schablonersättning för elever inom grundsärskolan samt dess fritidshemsplats. Vid 
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extraordinära behov finns möjligheter för mottagande skola och avlämnande 

kommun att träffa en annan överenskommelse.  

 

För att prislistan ska gälla krävs att eleven är mottagen i grundsärskola. Mottagande 

kommun har rätt att vid ny utredning ändra ersättningsnivå för eleven. 

Nivå 1 

Elever med svår till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (inriktning 

ämnesområden) och/eller elever med stora behov av: 

• omsorg,  

• omvårdnad, 

• tillsyn, 

• lokalanpassning, 

• hjälpmedel. 

Nivå 2  

Elever med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (i huvudsak 

inriktning ämnen) med mindre behov av: 

• omsorg, 

• omvårdnad, 

• tillsyn, 

• lokalanpassning,  

• hjälpmedel 

Nivå 3 

Individintegrerade särskoleelever.  

ISGR 

ISGR en internationell skola med en svensk sektion och en internationell sektion. 

Den internationella sektionen har högre kostnader då de läser efter en internationell 

läroplan benämnd International Baccalaureate men de har också högre intäkter i 

form av skolavgift. 

 

Ersättningen till dessa sektioner är samma som den interkommunala ersättningen 

för övriga GR-kommuner. Efter beslut i GR:s förbundsstyrelse 6 december 2013 

samt i alla GR:s medlemskommuner är ersättningsnivån förhöjd med 4% från och 

med 2017 pga framtida ökade hyreskostnader. Beslutet gäller både svenska som 

internationella sektionen.  

Avstämning och fakturering 

Förskola/pedagogisk omsorg 

• Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart 

hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad. 
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• I förskola och pedagogisk omsorg gäller anordnarkommunens system för 

åldersuppflyttning mellan 2 och 3 års ålder, enligt befintligt samverkansavtal, 

vid debitering. 

• Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i förskola/pedagogisk omsorg. 

Förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola 

• Läsåret börjar 1 juli. 

• Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart 

hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad.  

• Den kommun som eleven är folkbokförd i betalar IKE till den kommun som 

anordnar utbildningen. 

• I samband med höstterminens start kan det vara svårt att veta vilken skola 

eleven kommer tillhöra. Därför är eventuell fakturering som sker i juli och 

augusti preliminär och korrigeras utifrån avstämning den 15 september. Den 

kommun där eleven går i skola den 15 september har rätt till ersättning för 

eleven för juli och augusti från den kommun där eleven var folkbokförd i juli 

respektive i augusti. 

• Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i fritidshem/pedagogisk 

omsorg. 

 

 

Helena Söderbäck           Fredrik Zeybrandt   

Förbundsdirektör            Utbildningschef  

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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Bilaga 1, prislista 

Handläggare: Ann-Sofie Gillner, Theresa Björnström 

Datum: 2020-09-24 

 

Interkommunal ersättning inom förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem samt 
grundsärskola kalenderåret 2021 - 
Prislista 

Sammanställning avseende pris för 2021 för förskola 

Barn 1-2 år                           157 971 kr/år 

Barn 3-5 år                          126 377 kr/år  

 

Sammanställning avseende pris för 2021 för pedagogisk omsorg 

Barn 1-2 år                          136 880 kr/år 

Barn 3-5 år                          109 504 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2021 för förskoleklass 

Förskoleklass                          55 817 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2021 för grundskola 

Grundskola årskurs 1-3                    77 245 kr/år 

Grundskola årskurs 4-6                      95 726 kr/år 

Grundskola årskurs 7-9                      113 168 kr/år 

Sammanställning avseende pris för 2021 för fritidshem 

Fritidshem årskurs F-3                     43 125 kr/år 

Fritidshem årskurs 4-6                     35 284 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2021 för grundsärskola 

Nivå 1                                         688 423 kr/år 

Nivå 2                                         496 290 kr/år 

Nivå 3                        dubbelt grundbelopp för grundskola enligt GR:s prislista 
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Handläggare: Ann-Sofie Gillner, Theresa Björnström 

Datum: 2020-09-24 

 

Sammanställning avseende pris för 2021 för fritidshem för grundsärskola 

Nivå 1                                         234 064 kr/år 

Nivå 2                                          168 739 kr/år 

Nivå 3                       dubbelt grundbelopp för fritidshem enligt GR:s prislista 

Sammanställning avseende pris för 2021 för ISGR 

ISGR, Svenska sektionen  

Förskoleklass                          58 050 kr/år 

Årskurs 1-3                           80 335 kr/år 

Årskurs 4-6                           99 555 kr/år 

Årskurs 7-9                             117 695 kr/år 

 

ISGR, Internationella sektionen   

Årskurs 0                           80 335 kr/år 

Årskurs 1-3                           80 335 kr/år 

Årskurs 4-5                           99 555 kr/år 

Årskurs 6-9                             117 695 kr/år 

 

ISGR, Fritidshem 

Fritidshem F-3                         44 850 kr/år 

Fritidshem 4-6                                         36 695 kr/år
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  Justeras:      1 (1) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-10-16 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

Protokollsutdrag 

§ 200. Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 

kalenderåret 2021 

Diarienummer: 2020-00168 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att, med avstämningstidpunkt den 15:e 

respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 

2021 i enlighet med innehållet i prislista daterad 2020-09-24.  

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 11 december 2020.  

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 

verksamheter kalenderåret 2021, för de kommuner som ingår i GR-området, har 

framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetet har utförts av en av 

Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i 

samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.  

Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 

grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag till priser redovisas i 

bifogad Prislista. Utbildningsgruppen behandlade förslaget 6 oktober.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Prislista gällande interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2021, 

daterad 2020-09-24. 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

 

Vid protokollet 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

 

Marith Hesse             Miguel Odhner  

Ordförande              Justerare 
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kränkande behandling och arbete för trygghet 

och studiero höstterminen 2020 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid  
Agnesa Kasapolli 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-24 2020VFN481  610 
  
 

 

Uppföljning av rapporterade anmälningar om kränkande behandling 
och arbete för trygghet och studiero höstterminen 2020 

Sammanfattning  
En uppföljning av anmälningar vid misstanke om kränkande behandling ska enligt 
välfärdsnämndens årsplan göras två gånger per år samt när nämnden begär det.  

Föreliggande rapport innehåller en uppföljning av anmälan vid misstanke om kränkande 
behandling mellan 1 januari och 31 oktober 2020. Under denna period har det inkommit 
502 anmälningar till huvudman om kränkande behandling varav det i 18 specifikt nämns 
rasistiska kränkningar och verbala hot i 15 av dem. Vidare följer även en 
sammanställning av statistik från tidigare år.  

Under 2019 har förvaltningen arbetat för att öka rapporteringsfrekvensen till 
huvudmannen. Administrationen kring rapporteringen har förenklats. Genom de 
delegationsbeslut som rapporterades under 2019 framgår att 46 procent av anmälningar 
avseende misstänkt kränkande behandling hade utretts. Under våren 2020 steg siffran till 
64 procent. För 2020 ligger rapporteringsfrekvensen 31 oktober 2020 på 56 procent. Den 
lägre siffran kan bero på en tillfällig eftersläpning av att anmäla delegationsbeslut till 
huvudmannen under den rådande situationen med coronapandemin.  
Skolorna har arbetat med begreppet studiero tillsammans med eleverna. Flera skolor 
rapporterar att elevernas förståelse har ökat när det handlar om hur man själv är en del i 
att skapa studiero, både för sig själv och andra elever. 

Förslag till beslut 
Välfärdnämnden noterar informationen. 

Ärendet 
Kränkande behandling och diskriminering 

Enligt 6 kap 3 § skollagen (2010:800) är kränkande behandling ett uppträdande som utan 
att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barn eller en 
elevs värdighet. Exempel på kränkande behandling är nedsättande tilltal, ryktesspridning, 
förlöjliganden, fysiskt våld, utfrysning och hot. Kränkande behandling är oönskat av den 
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som blir utsatt och det är barnet eller eleven som upplever sig har blivit utsatt som avgör 
vad som är oönskat. Kränkande behandling regleras i skollagen. Diskriminering, 
trakasserier och sexuella trakasserier regleras i diskrimineringslagen. Lagstiftningarna 
liknar varandra men de har olika tillsynsmyndigheter.  

 

Anmälan av kränkande behandling till nämnden och anmälan av delegationsbeslut 
gällande utredd kränkande behandling 

 Rektor gör en kortfattad beskrivning av händelsen när hen fått information om att 
en misstänkt kränkning har skett och anmäler händelsen via en e-tjänst. 
Registrator skapar sedan en förteckning av alla anmälningar och delger huvudman 
(6 kap. 10 § skollagen). 

 Enligt 6 kap. 10 § skollagen är huvudmannen skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkande behandlingarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 
kränkande behandling i framtiden. Enligt 2 kap 7 § diskrimineringslagen måste 
huvudmannen om de får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig i 
samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella 
trakasserier utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra 
trakasserier i framtiden. 

 Administrationen kring anmälan av kränkande behandling kan inte i det dagliga 
bedrivas av nämnden utan måste bedrivas på skolorna. Nämnden har därför 
delegerat utredningsansvaret till rektor. När rektor utrett anmälan ska rektor 
rapportera att utredning gjorts och detta får myndighetsutskottet löpande 
information om. Välfärdsnämnden får två gånger per år återkoppling kring antalet 
inkomna anmälningar samt utredningsgraden på skolorna. På så sätt håller sig 
huvudmannen informerad om att skolorna har rutiner för arbetet mot kränkande 
behandling. 

 

Rapporteringsfrekvens av delegationsbeslut till huvudmannen 

Under 2019 har förvaltningen arbetat för att öka rapporteringsfrekvensen till 
huvudmannen. Administrationen kring rapporteringen har förenklats. Genom de 
delegationsbeslut som rapporterades under 2019 framgår att 46 procent av anmälningar 
avseende misstänkt kränkande behandling hade utretts. Under våren 2020 steg siffran till 
64 procent. För 2020 ligger rapporteringsfrekvensen 31 oktober 2020 på 56 procent. Den 
lägre siffran kan bero på en tillfällig eftersläpning av att anmäla delegationsbeslut till 
huvudmannen under den rådande situationen med coronapandemin. Det återstår för 
förvaltningen att efter årskiftet följa upp rapporteringsfrekvensen och se hur denna trend 
utvecklas. 

Kränkande behandling förskola och pedagogisk omsorg, vuxenutbildning och 
gymnasiet 

Under 2019 har förskola och pedagogisk omsorg gjort 9 anmälningar av misstänkt 
kränkande behandling och lämnat in delegationsbeslut på att man har utrett 7 av dem. 
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Vuxenutbildningen har gjort 2 anmälningar och Hulebäcksgymnasiet 20. Gymnasiet har 
även lämnat in 5 delegationsbeslut på utredningar av kränkande behandling. 

Under perioden mellan 1 januari och 31 oktober har det totalt upprättats 8 anmälningar 
om kränkande behandling från Hulebäcksgymnasiet och endast en från 
vuxenutbildningen. Förskola och pedagogisk omsorg har anmält 9 fall av misstänkt 
kränkande behandling. Under samma period 2020 har både förskoleverksamheten och 
gymnasiet upprättat 8 delegationsbeslut vardera på utredningar av misstänkt kränkande 
behandling. Vuxenutbildningen har anmält 1 delegationsbeslut på utredd misstänkt 
kränkning. Dessa tre verksamheter tillsammans har en 94 procentig 
återrapporteringsfrekvens.  

 

Rapporterad misstänkt kränkande behandling 2016-2020 till huvudman  
I tabellen ingår 
statistik för 
förskola, 
grundskola, 
gymnasie- och 

vuxenutbildning. Observera att statistik för 2020 avser perioden 1 januari till 31 oktober. 
 

 

Anmälning om misstänkt kränkande behandling per årskurs 2018-2020 
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I våras rapporterade sektorn om en trendbrytning för lågstadiet där man kunde se en 
tydlig utplaning av misstänkta kränkningar, framför allt i lågstadiet. Vad förvaltningen 
kan se nu av statistiken är att denna riktning verkar fortgå. En tydlig utplaning har även 
skett i högstadiet och hittills i år har antalet misstänkta kränkningar i mellanstadiet stigit. 
Sektorn behöver följa upp detta på helår för att se om det är en trend som står sig. 
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Statistiken samlas inte in på ett sådant sätt att det finns en tydlig uppdelning av olika 
typer av kränkningar men rasistiska uttalanden nämns specifikt i 18 och verbala hot i 15 
av 502 anmälningar som totalt kommit in till huvudman under perioden 1 januari 2020 
till 31 oktober 2020.  
 

Statistik av kränkande behandling till huvudman för grundskolan 
Rapporterad kränkande behandling per skola samt anmälda delegationsbeslut på 
utredningar under 2019 

Kränkande behandling uppdelat 
på kön 

Skola 
Misstänkt 
kränkande 
behandling 

Anmäld utredning 

Antal 
elever på 
skolan HT 

2019 Han Hon Hen 

Backaskolan 7 0 207 4 3  

Båtsmanskolan 5 0 245 5   

Djupedalsskolan 16 16 452 9 7  

Ekdalaskolan 14 3 417 9 5  

Eskilsbyskolan 0 0 12    

Furuhällskolan 12 10 345 8 4  

Hindåsskolan 79 29 371 55 21 3 

Hällingsjöskolan 8 4 128  8  

Härrydaskolan 24 28 135 14 10  

Högadalskolan 28 9 302 26 2  

Landvetterskolan 89 27 773 55 34  

Lunnaskolan 39 32 392 22 17  

Rävlandaskolan 54 8 466 28 26  

Skinnefjällskolan 40 35 286 22 18  

Säteriskolan 16 8 264 11 4 1 

Vällsjöskolan 27 17 170 18 9  

Önnerödsskolan 18 2 445 14 4  

Totalt 476 
222 

(rapporteringsfrekvens  
på 46) 

5410 300 172 4 

 

 

Rapporterad kränkande behandling per skola samt anmälda delegationsbeslut på 
utredningar under mellan 1 januari och 31 oktober 2020 
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Kränkande 
behandling 

uppdelade på kön Skola 
Misstänkt 
kränkande 
behandling 

Anmäld utredning 
Antal elever 
på skolan HT 

2020 
Han Hon Hen 

Backaskolan 6  213 4 2  

Båtsmanskolan 4  242 3 1  

Djupedalsskolan 13 15 452 10 3  

Ekdalaskolan 28 19 432 10 16 2 

Eskilsbyskolan   16    

Fagerhultskolan   53    

Furuhällskolan 20 1 319 8 12  

Hindåsskolan 68 18 350 52 16  

Hällingsjöskolan 7 9 127 3 4  

Härrydaskolan 10 19 139 9 1  

Högadalskolan 35 11 295 22 12 1 

Landvetterskolan 42 4 809 20 22  

Lunnaskolan 15 15 402 9 6  

Rävlandaskolan 111 118 455 72 39  

Skinnefjällskolan 27 24 267 19 8  

Säteriskolan 29 24 274 18 11  

Vällsjöskolan 17 8 168 11 6  

Önnerödsskolan 54 24 445 38 16  

Totalt 486 
275 

(rapporteringsfrekvens 
på 56 procent) 

5458 281 153 3 

 
På vissa skolor kan man se att utredningar av kränkande behandlingar är fler än de 
anmälningar som har rapporterats in och detta är på grund av att man under 2020 anmält 
ett delegationsbeslut på en utredning där anmälan av kränkande behandling gjordes under 
2019, se Djupedal-, Härryda-, Rävlanda-, och Hällingsjöskolan.  
 

Ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet (BEO) 

Om elever eller föräldrar upplever att skolan på något sätt inte uppfyller elevers 
rättigheter i skolan kan de göra en anmälan till Skolinspektionen. Enligt förvaltningens 
rutin ska vårdnadshavare och elever uppmärksamma rektor om problemen i första hand. 
Om ett problem inte går att lösa lokalt på enheten har förvaltningen en 
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klagomålshantering där anmälan till berörd verksamhetschef kan göras via en e-tjänst för 
att fånga upp eventuella brister i utbildningen. BEO är en del av Skolinspektionen som 
enbart hanterar ärenden med kränkande behandling. BEO kan kräva skadestånd för barn 
och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan.  

 
Antalet anmälningar till Skolinspektionen var som högst år 2017. Under år 2018 infördes 
nya rutiner för klagomålshantering inom sektorn för utbildning, kultur och fritid vilket 
kan ha bidragit till att antalet anmälningar inte längre ligger på samma nivå. 
Klagomålsrutinerna har lett till att den klagande får svar på sin synpunkt eller sitt 
klagomål i ett tidigare skede. Anmälningarna har handlat om kränkande behandling, om 
rätt till särskilt stöd och rätt till utbildning/närvaro. Förvaltningen har just nu sammanlagt 
sju pågående ärenden men har totalt hanterat 24 ärenden varav 19 stycken kommit in 
under 2020 och resterande fortgår från 2019. I årets ärenden har Skolinspektionens 
utredningar vid fem tillfällen resulterat i kritik till sektorn, nedan följer kritiken som 
utfallit: 

 Utredningar har inte påbörjats skyndsamt nog 
 Anmälan till huvudman om misstänkt kränkningar har inte gjorts trots kännedom 

om en specifik händelse 
 Åtgärdsprogram som har varit otydligt formulerat och utan konkreta åtgärder  
 Åtgärder som innebär att elev ges särskilt stöd till exempel anpassad studiegång 

har vidtagits utan att tillräcklig utredning av elevens behov har genomförts 
 

10

32

19 20 19

2016 2017 2018 2019 2020

Ärenden per kalenderår

 

 

Rektorernas analys av arbetet med trygghet och studiero 

Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet följer en sammanställning av grundskolans 
rektorers analys av den egna skolans resultat för läsåret 19-20.  

Rektorerna anser att anmälningarna om misstanke om kränkning ger en systematik att 
kunna ingripa snabbt, samt se mönster att kunna arbeta vidare med i det främjande och 
förebyggande arbetet. När medvetenheten kring likabehandlingsarbetet ökar gör även 
antalet anmälningar det initialt.  
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Skillnaden kan vara stor mellan enskilda klasser, både utifrån elevsammansättning och 
lärarens ledarskap. Ordningsregler finns på skolorna men eleverna upplever inte att alla 
lärare agerar utifrån dem. Arbete med lärares ledarskap har därför varit viktigt och visat 
på goda resultat för trygghet och studiero på skolan. Flickor upplever otrygghet i större 
grad än pojkar. Även de elever som varken identifierar sig som pojke eller flicka trivs 
sämre och känner sig mer otrygga.  

Skolinspektionen definierar i sin granskning ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” 
begreppet ”studiero” som att eleverna genom undervisningen fokuserar på lärandet och 
att störande inslag minimeras. Rektorerna lyfter att innebörden av detta påstående ändå är 
svårt för eleverna att förstå. Detta kan påverka elevens bedömning och även 
jämförelserna mellan årskurserna. 

Frågeställningarna till eleverna är gemensamma för alla skolor men skiljer sig åt mellan 
årskurserna:  

Åk 2  Det är lugn och ro i klassrummet 

Åk 5 Jag har studiero på lektionerna 

Åk 9  På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet 

Skolorna har diskuterat begreppet studiero och arbetat med eleverna kring det och 
elevernas förståelse har ökat i hur man själv är en del i att skapa studiero, både för sig 
själv och andra elever. Vartannat år ställs frågor om studiero i Skolinspektionens 
skolenkät och vartannat i Göteborgsregionens (GR) skolenkät. En skola har gått ett steg 
längre och gett eleverna två perspektiv på frågeställningen. I den egna enkäten på skolan 
fick eleven svara på hur de upplever trygghet och studiero, men också hur de själva bidrar 
till detta. Elevernas svar på enkäten visar mycket höga resultat för att man både upplever 
studiero men också att man själv är med och bidrar till studiero (89 procent och 87 
procent). På frågan från GR låg resultatet på 55 procent.  

Skolor som ökat sitt fokus på att utveckla ledning och stimulans inom undervisningen har 
fått förbättrade resultat gällande trygghet och studiero. Eleverna får fokus på lärandet och 
blir utmanade, stimulerade och känner tillit till sin egen förmåga och skolans 
grunduppdrag kommer i centrum. Ett mönster är också att dessa skolor kontinuerligt 
utvecklar och förändrar sin organisation allt eftersom man får kunskap om elevernas 
behov. På dessa skolor är också fritidshemmet en viktig och naturlig del i elevens 
lärande. I första hand kan man visa på att fokus på lärandet skapar studiero enligt 
Skolinspektionens definition. Detta beskriver framförallt F-5 skolor i sin analys av arbetet 
med trygghet och studiero i sin rapport för läsåret 19/20. Genom att kontinuerligt följa 
upp som exempel tryggheten på skolan tar man till sig resultatet och utarbetar nya 
strategier för hur man ska arbeta. Detta kan leda till att organisationen till viss del 
behöver förändras under året. Exempel på detta kan vara att man flyttar på tider för raster 
så att färre elever är ute under rasten samtidigt eller byter lärare i en klass för att skapa en 
större kontinuitet för eleverna. 

 

Nuläge med projektet PALS 
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Sektorn har tidigare informerat om arbetet med projektet att implementera ett arbete i 
enlighet med skolmodellen PALS1 som syftar till att arbeta systematiskt med 
inlärningsmiljö, trivsel och trygghet. PALS är en evidensbaserad modell som utvecklar 
och bygger en god lärandemiljö för alla elever, personal och föräldrar genom positiva 
handlingar och delaktighet. Successivt kommer fler skolor att involveras i arbetet med 
PALS. 

Genom PALS-modellen arbetar all personal på skolan systematiskt med: 

 Förhållningssätt, bemötande och samsyn i personalgruppen 
 Goda relationer mellan eleverna samt mellan eleverna och personalen 
 Regler som är tydliga för alla på skolans olika områden 
 Gemensam syn på reaktioner vid negativt beteende 
 Problemlösning och konflikthantering 

 

Status från skolorna 
 
Skinnefjällsskolan kommer inte att delta då inte tillräckligt stöd i personalgruppen har 
funnits för att starta upp ett projekt.   

Landvetterskolan  

 Startar med senaredelen ( åk 6-9) 
 Utsett PALS-handledare på skolan 
 Kick-off planerad den 7 januari 2021 
 En plan kommer att upprättas för kommande arbete i PALS-team och arbetslag 
 Stor positivitet hos personalen inför start av projektet 

Rävlandaskolan F-5  

 Introduktion/presentation av rektor med påföljande beslut (i stort sett konsensus) 
om att påbörja arbetet  

 Gemensam introduktion av utbildad PALS-instruktör till all personal 
 Kartläggning av skolans risk- och skyddsfaktorer, där all personal deltog 
 PALS-teamet har fått första utbildningstillfället av PALS-instruktören 

Hindås skola 

 Introduktion/presentation av rektor och PALS-instruktör via länk 
 Personal positiva och instruktörer är utsedda, start med projekt i januari 2021. 

Utveckling av de administrativa rutinerna 

Förvaltningen har upphandlat en ny e-tjänstplattform och är nu mitt i ett arbete med att 
skapa nya e-tjänster bland annat för att anmäla misstänkta kränkningar och även 
delegationsbeslut på utredda kränkningar. Parallellt pågår ett arbete med att se över 
nuvarande rutiner tillsammans med berörda verksamhetschefer för en intern 

 
1 PALS är en norsk förkortning av Positiv Atferd (positivt beteende), Läringsmiljö (gynnsam 
inlärningsmiljö) och Samhandling (samspel/relation mellan skolpersonal och elever) 
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effektivisering av processflödet. Målsättningen med att öka rapporteringsgraden av 
utredda misstänkta kränkningar under höstterminen 2020 kvarstår och detta kommer att 
redovisas vid nästa uppföljning för nämnden under vårterminen 2021.  

 

 

 

 

 

  

Namn På Sektorschef 
Titel  Namn På Verksamhetschef 
  Titel 
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Utvecklingsfunktionen  
Therese Melkersson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-25 2020VFN400  002 
  
 

Ändring av välfärdsnämndens delegationsordning 

Sammanfattning  
Välfärdsnämndens nuvarande delegationsordning antogs av välfärdsnämnden den 
2 januari 2019 § 4. Den 6 november 2019 § 255 gjordes en översyn, och sedan dess har 
delegationsordningen kontinuerligt uppdaterats utifrån förändringar i lagstiftningen. 

Sedan översynen i november 2019 har det vuxit fram ett behov av att på nytt se över 
delegationsordningen. I huvudsak föreslås tre kategorier av ändringar; tillkommande 
delegationsärenden, ändring av beslutsnivåer, samt utökning av delegation. Ändringar 
föreslås även utifrån organisations- och verksamhetsförändringar, samt ändringar i 
lagstiftning. En översyn har även gjorts utifrån gällande författningar vilket innebär 
förslag till redaktionella ändringar.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar delegationsordning enligt föreliggande förslag. 

Ärendet 
Välfärdsnämndens delegationsordning antogs av välfärdsnämnden den 2 januari 2019 
§ 4. En översyn gjordes den 6 november 2019 § 255, och delegationsordningen 
reviderades senast den 20 juli 2020 genom ordförandebeslut. 

Sedan den senaste översynen har det vuxit fram ett behov av att på nytt se över 
delegationsordningen. Det finns skäl att se över formalia såsom formuleringar och 
lagrumshänvisningar, samt att göra ändringar för att motsvara organisations- och 
verksamhetsförändringar. Det är även av vikt att säkerställa att samtliga ärendetyper där 
beslutanderätten ska vara delegerad finns med i delegationsordningen. 

 

Om delegering 
Delegering enligt kommunallagen (2017:725), KL, innebär att man överför befogenheten 
att fatta beslut till någon annan. Beslut efter delegering i KL:s mening ska skiljas från ren 
verkställighet, det vill säga åtgärder som kan anses ingå i uppdragets genomförande och 
inte är beslut av kommunalrättslig karaktär. Främsta skälet till delegering är att avlasta 
fullmäktige och nämnden rutinärenden. Av förarbeten till lagen framgår även att delege-
ring bör ske för att förbättra servicen och effektiviteten. 
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Formellt sett delegerar fullmäktige ärendena och rätten att fatta beslut genom att upprätta 
reglementen för nämnderna. Välfärdsnämndens rätt att fatta beslut (utöver det som 
framgår direkt av lag) framgår därmed av välfärdsnämndens reglemente.  

Välfärdsnämnden kan i sin tur, enligt 6 kap. 37–39 §§ KL delegera rätten att fatta beslut i 
ärenden inom det egna verksamhetsområdet till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare 
samt till anställd hos kommunen. 

Beslut som fattas med stöd av 6 kap. 37 § KL ska anmälas vid nämndens ordinarie 
nästkommande sammanträde i form av en förteckning över beslutade ärenden. 

 

Ändringar i korthet 
Förutom redaktionella ändringar till följd av organisatoriska förändringar, föreslås 
ändringar och tillägg i delegationsordningen. Samtliga ändringar framgår i bilaga 3.  

Efter en omorganisering hanterar enheten för nyanlända inte ärenden som rör barn. Dessa 
ärenden hanteras istället av verksamheten Barn och Familj. Delegation för Härryda 
Framtid (tidigare Integration och Arbetsmarknad) föreslås därför utgå för dessa ärenden. 
Föreslagen ändring innebär ingen skillnad i nivå för beslutanderätten. 

Ärenden som rör socialpsykiatrin hanteras till följd av omorganiseringar numera av 
vuxenenheten. Till följd av detta föreslås tjänstemän inom vuxenenheten ges delegation 
för dessa ärenden, och viss delegation föreslås utgå för handläggarenheten. 

Nedan beskrivs övriga väsentliga ändringar i korthet: 

 

Delegationsärenden inom sektorn för socialtjänst 

Nedanstående förslag till ändringar avseende socialtjänstens ärenden är indelade i 
ärendetyper som föreslås utgå, ärendetyper som föreslås införas, ärendetyper där 
beslutsnivå föreslås ändra, samt ärendetyper där delegation föreslås utökas. 

 

Ärendetyper som föreslås utgå 

Till följd av bland annat verksamhetsförändringar och förändringar i lagstiftning föreslås 
följande punkter utgå ur delegationsordningen. 

Numrering i 
nuvarande 
delegations-
ordning 

Ärende 

31.2 Beslut om bistånd i form av yttre hemtjänstinsatser 

31.12 Beslut om bistånd i form av bostad med god tillgänglighet 

Insatserna ges inte längre inom kommunen. Insatsen ”Bostad med god tillgänglighet” ersätts 
av ”Biståndsbedömt trygghetsboende” vilken redan omfattas av nuvarande punkt 31.11 i 
delegationsordningen. 
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31.14 Beslut om nedsättning av avgift för hemtjänst 

37.1 Beslut om nedsättning av avgift för särskilt boende 

47.1 Beslut om att böcker och andra lärverktyg, som varje elev inom kommunal 
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna har för eget bruk och får 
behålla som sin egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller erbjudas mot 
avgifter som högst motsvarar huvudmannens anskaffningskostnader 

47.2 Beslut om att elever inom utbildning i svenska för invandrare ska hålla sig med 
enstaka egna lärverktyg 

Ärendetyperna anses utgöra verkställighet och innehåller inte någon självständig bedömning. 

 

37b.1 Beslut om undantag från förbudet mot besök i särskilda boendeformer för äldre 

Förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre 
för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 har upphört att gälla. 

 

47.9–
47.11 

Beslut rörande särskild utbildning för vuxna 

Särskild utbildning för vuxna utgår som begrepp i lagstiftningen och blir en del av den 
kommunala vuxenutbildningen. Ändringar föreslås i delegationsordningen för att motsvara 
detta. 

 

32.4 Beslut om insats i form av ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig 
assistans 

Beslutstypen omfattas av nuvarande punkt 32.2 i delegationsordningen 
 
 
Ärendetyper som föreslås införas 
Det har framkommit behov av att införa ytterligare beslutspunkter i 
delegationsordningen. Dessa följer nedan. 

Numrering i ny 
delegationsordning 

Ärende 

17.24 Godkännande av jourhem 

18.22 Beslut om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud 

9.10 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol, utom 
högsta instans, och i samband därmed begära inhibition, avseende: 
Ärende om bistånd för livsföring i övrigt, jml 4 kap. 1 § SoL i ärende om 
särskilt boende där sökanden är över 90 år 
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24.2 Ansökan om permanent uppehållstillstånd hos Migrationsverket, avseende 
barn placerade jml 6 kap. 11 a § SoL 

Beslutstyperna finns inte med i nuvarande delegationsordning. Utifrån beslutstypernas art, 
och i förekommande fall delegationsförbud till tjänsteman, görs bedömningen att de bör 
delegeras till myndighetsutskottet. 

 

17.3 Beslut om bistånd till intern intensiv öppenvårdsbehandling 

Ärendetypen är en ny insats som ges inom verksamheten Barn och Familj. Det bedöms 
lämpligt att delegation ges till enhetschef. Övrig öppenvård delegerat mtosvarande 

 

17.16 Beslut om bistånd i form av ekonomiskt stöd för omkostnader i samband 
med boende i HVB, SiS-hem eller stödboende 

17.20 Utse handledare, upprätta arbetsplan för ungdom som dömts till 
ungdomstjänst, samt kontrollera att arbetsplanen följs 

20.3 Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för 
ensamkommande barn 

29.1 Ansökan om skyddad folkbokföring 

29.2 Överklagande av Skatteverkets beslut avseende skyddad folkbokföring 

29.3 Anmälan till Skatteverket om att skyddad folkbokföring inte längre behövs 

33.13 Beslut om den enskildes avgifter för hemtjänstinsatser m.m. 

Beslutstyperna finns inte med i nuvarande delegationsordning. Utifrån beslutstypernas art, 
samt behovet av en effektiv och skyndsam handläggning, görs bedömningen att dessa bör 
delegeras till tjänstemän. Föreslagen delegat framgår av bilaga 3. 

 

33.12 Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i övrigt 

Beslutstypen finns inte med i nuvarande delegationsordning, men det har framkommit behov 
av att ge enhetschef för handläggarenheten delegation att ta beslut om ekonomiskt bistånd 
även i de fall syftet med biståndet inte uttryckligen framgår av delegationsordningen. 
Enhetschef föreslås ges delegation att besluta om bistånd upp till 50 % av pbb. Utöver 50 % 
av pbb föreslås myndighetsutskottet ges delegation. 

 

40.1 Fastställa rutiner som säkerställer ett systematiskt patientsäkerhetsarbete 

Beslutstypen ersätter nuvarande punkt 39.1, Fastställa rutiner för egenvård inom hälso- och 
sjukvården, samt 39.2, Fastställa rutiner för hantering och användning av medicintekniska 
produkter inom hälso- och sjukvården. 

 
Ärendetyper där beslutsnivå föreslås ändras 
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Ändringar föreslås även vad gäller beslutsnivåer. Huvudsakligen föreslås ändring av 
delegation till en lägre beslutsnivå, exempelvis från myndighetsutskott till tjänsteman.  

Numrering i 
nuvarande 
delegations-
ordning 

Numrering i 
ny 
delegations-
ordning 

Ärende 

9.5 9.5 Beslut om att inte inleda utredning samt att inledd utredning ska 
avslutas 

9.6 9.6 Beslut om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd 

Ändring. Socialsekreterare inom Barn och Familj föreslås ges delegation i ärenden som rör 
våld i nära relation enligt SoL där den enskilde är över 18 år. Bedömningen är att detta bidrar 
till en effektivare handläggning. 

 

9.16 9.13 Beslut om polisanmälan vid misstänkt brott i form av: I övriga 
individärenden 

19.8 17.9 Beslut om bistånd i form av vård, placering/omplacering i 
familjehem, i hem för vård eller boende, i SiS-hem, jourhem samt i 
stödboende: Bistånd i form av placering i stödboende för unga i 
åldern 18–20 år 

19.18 17.21 Beslut om arvode och ersättning till familjehem samt upprättande 
av avtal 

20.27 18.28 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

24.1 22.1 Begäran hos polis om utredning av brott 

24.2 22.2 Beslut om framställan till åklagare om väckande av bevistalan 

Ändring. Delegation föreslås flyttas från myndighetsutskott till tjänstemän. Bedömningen är 
att ändringen bidrar till en effektivare och skyndsammare handläggning. 

 

19.19 17.22 Beslut om arvode och ersättning till kontakt-person/kontaktfamilj 
jml 3 kap. 6 b § 1 st SoL 

19.23 17.27 Beslut om arvode och ersättning till särskilt förordnade 
vårdnadshavare 

Ändring. 1:e socialsekreterare föreslås ges delegation enligt SKR:s rekommendationer, och 
enhetschef utöver SKR:s rekommendationer. Föreslagen ändring innebär att fullständig 
delegation i dessa ärenden ges till tjänstemän, vilket bedöms innebära en effektivare och 
skyndsammare handläggning. 
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28.1 30.1 Beslut om bistånd i form av vård, placering i hem för vård eller 
boende, i skyddat boende, i familjehem 

33.2 35.2 Beslut om ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd för 
skäliga kostnader: Tillfälligt boende 

Ändring. Socialsekreterare föreslås för 28.1 ges delegation för upp till 4 veckor, och för 33.2 
upp till 2 veckor. Föreslagen ändring bedöms innebära en skyndsammare handläggning vid 
akuta behov. 

 

29.7 31.7 Beslut om att begära polismyndighets hjälp för att föra 
missbrukare till läkarundersökning 

Ändring. Delegation föreslås flyttas från enhetschef till socialsekreterare. Bedömningen är att 
ändringen bidrar till en effektivare och skyndsammare handläggning. 

 

32.10 34.9 Beslut om insats för barn och unga i form av boende utanför 
föräldrahemmet 

Ändring. Formen för boendet är inte en del av beslutet. Enhetschefs föreslås ges fullständig 
delegation för insatsen.  

 

33.1 35.1 Beslut om ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd 

33.2 35.2 Beslut om ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd för 
skäliga kostnader: Tillfälligt boende 

33.3 35.3 Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i övrigt 

33.4 35.4 Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i övrigt 

Ändring. Metodhandledare är en ny roll för enheten och delegation föreslås flyttas från 
enhetschef till metodhandledare för att avlasta enhetschef.  

 

33.10 35.10 Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt bistånd, jml 4 kap. 1 § 
SoL 

33.11 35.11 Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt bistånd utöver 4 kap. 
1§ SoL  

Ändring. Delegation föreslås flyttas från enhetschef till socialsekreterare för en effektivare 
handläggning. 

 
Ärendetyper där delegation föreslås utökas 
Inom några ärendetyper föreslås en utökad delegation vad gäller bland annat tidsomfång 
för besluten. 
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Numrering i 
nuvarande 
delegations-
ordning 

Numrering i 
ny 
delegations-
ordning 

Ärende 

19.2 17.2 Beslut om bistånd till insats i form av familje-
behandling/strukturerat öppenvårdsprogram 

19.4 17.5 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj, jml 3 
kap. 6 b § 1 st SoL, samt förordnande och entledigande 

23.1 21.1 Yttrande till allmän domstol gällande överlämnande till vård eller 
annan åtgärd 

28.4 30.4 Beslut om bistånd till insats i form av öppenvård 

Ändring.  Tidsbegränsningen för tjänstemans delegation föreslås tas bort. Detta bedöms bidra 
till en effektivare handläggning. 

 

28.5 30.5 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/ kontaktfamilj, jml 3 
kap. 6 b § 1 st SoL, samt förordnande och entledigande 

Ändring. Uppdelningen av delegation föreslås ändras från tidsbestämd till att 
socialsekreterare ges delegation enligt kommunens riktlinjer, och enhetschef utöver 
kommunens riktlinjer. Ändringen bedöms bidra till en enhetlighet och en effektivare 
handläggning. 

 

 

Delegationsärenden inom sektorn för utbildning, kultur och fritid 

Nedanstående förslag till ändringar avseende utbildning, kultur och fritid är indelade i 
förslag till ändringar med anledning av omorganisation etc. samt ärendetyper där 
beslutsnivå föreslås ändras. 

Förslag till ändringar med anledning av omorganisation etc. 

Numrering i 
nuvarande 
delegations-
ordning 

Numrering i 
ny 
delegations-
ordning 

Ärende 

43.3 44.3 Fastställande av likabehandlingsplan och plan mot diskriminering 
och kränkande behandling 

Redaktionell ändring. Punkten byter namn till Fastställande av plan mot kränkande 
behandling och diskriminering. Föreslagen ändring innebär ingen ändring i sak. 

 

43.12 44.12 Mottagande av elev i särskolan 

43.13 44.13 Beslut om att elev inte tillhör särskolans målgrupp 
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45.8 46.8 Överenskommelse för elev att fullgöra skolgång i annan kommun 
än hemkommunen om särskilda skäl föreligger 

45.9 46.9 Inhämta och avge yttrande samt beslut om mottagande av elev i 
annan kommun än hemkommunen 

45.10 46.10 Placering av elev vid skolenhet 

45.13 46.13 Beslut om att elev som fullgör sin skolgång i Härryda kommun ska 
läsa ämnen eller ämnesområden inom grundsärskolan 

Ändring. Redaktionell ändring med anledning av omorganisation inom sektorn varpå 
delegatens benämning ändras från enhetschef utvecklings- och stödenheten till enhetschef 
elevhälsa. 

 

Ärendetyper där beslutsnivå föreslås ändras 

Numrering i 
nuvarande 
delegations-
ordning 

Numrering i 
ny 
delegations-
ordning 

Ärende 

46.7 47.7 Beslut om att bekosta elevresor i gymnasieskola 

46.11 47.11 Beslut om ersättning vid gymnasiestudier utomlands 

Ändring. Intendent sköter administrationen i dessa punkter. Delegation föreslås därför flyttas 
från verksamhetschef till intendent för att förenkla ärendegången. 

 

46.10 47.10 Förlängd undervisning 

Ändring. Verksamhetschefs delegation när kommunen inte är huvudman utgår. Dessa beslut 
fattas enligt 9 kap. 7 § gymnasieförordningen (2010:2039) av huvudmannen. 

 

46.12 47.12 Plan för utbildning på introduktionsprogram 

Ändring. Punkten föreslås delas upp i två delar för att underlätta handläggningen. 
Verksamhetschef ges delegation för den del som avser programmens upplägg. Intendent ges 
delegation för elevens individuella studieplan. 
 

 

 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärd 
  Utvecklingschef 
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INLEDNING 
Allmänt om delegering 
Delegering enligt kommunallagen innebär att man överför befogenheten att fatta beslut till någon annan.  
 
Delegering från fullmäktige till välfärdsnämnden via reglemente 
Ytterst är det kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut på kommunens vägnar. Enda möjligheten till 
undantag från denna regel är när det framgår av lag eller förordning att annan ska fatta beslut, exempelvis har 
en kommuns socialnämnd rätt att fatta vissa beslut enligt socialtjänstlagen eller rektor enligt skolförordningen. 
I Härryda kommun utgör välfärdsnämnden socialnämnd i lagens mening. 
 
Om kommunfullmäktige ska fatta samtliga beslut blir fullmäktigemötena tämligen ohanterliga. Kommunallagen 
ger därför möjlighet att föra ned rätten att fatta beslut till nämnder (5 kap. 2 § KL). Välfärdsnämnden är en 
sådan nämnd.  
 
Formellt sett delegerar fullmäktige ärendena och rätten att fatta beslut genom att upprätta reglementen för 
nämnderna. Välfärdsnämndens rätt att fatta beslut (utöver det som framgår direkt av lag) framgår därmed av 
välfärdsnämndens reglemente. 
 
Vissa beslut kan fullmäktige inte föra ned till nämnd, dessa anges i 5 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen 
(2017:725), KL. Av lagtexten framgår att ärenden som anges i 5 kap. 1 § första stycket inte får delegeras till 
nämnderna. Inte heller kan nämnd besluta i de fall det i lagtext står att kommunfullmäktige fattar beslut 
(5 kap. 2 § KL). Följaktligen kan fullmäktige delegera ärenden om det i lagen står att kommunen ska fatta 
beslut, så länge det inte rör sig om sådana beslut som anges i 5 kap. 1 § KL. 
 
Delegering från välfärdsnämnden via delegationsordning 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder kan i sin tur delegera rätten att fatta beslut i ärenden inom det egna 
verksamhetsområdet till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare samt till anställd hos kommunen, se 6 kap. 
37-40 §§ och 7 kap. 5-7 §§ KL. Möjligheten att delegera beslutanderätten är dock begränsad enligt 6 kap. 38 § 
KL samt annan lagstiftning.  
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder delegerar viss beslutanderätt bland annat genom att fastställa en 
delegationsordning. De beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas, se 6 kap. 37-40 §§ KL. 
 
Genom delegering kan fullmäktige, styrelsen och nämnderna avlastas rutinärenden. Av förarbeten till lagstift-
ningen framgår även att delegering bör ske för att öka de anställdas roll, förbättra servicen och effektiviteten.  
 
Rätten att delegera får inte utnyttjas på ett sätt som kan rubba styrelsens och nämndernas övergripande 
ansvar för verksamheterna. 
 
Vilka kommunala beslut som är möjliga att delegera 
Vilka ärenden och beslut som är möjliga att delegera kan åskådliggöras enligt följande. 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE Befogenhet att fatta beslut inom den kommunala kompetensen. 
Delegerar genom att fatta beslut om reglementen. Får inte delegera beslut som 
faller inom 5 kap. 1 § KL eller beslut som fullmäktige enligt lag eller förordning 
explicit ska fatta beslut om.  

NÄMND Befogenhetsområdet anges i nämndens reglemente samt lagstiftning inom 
verksamhetsområdet. 
Får inte delegera beslut enligt 6 kap. 38 § KL. Får inte delegera beslut om det 
framgår i särlagstiftning. Kan inte delegera beslut som är ren verkställighet eller 
förberedande åtgärd.  
Delegerar genom att fatta beslut om delegationsordning.  

FÖRVALTNINGSCHEF Befogenhet framgår av delegationsordningen. Har rätt att vidarebefordra om 
detta framgår av delegationsordningen. I Härryda kommun är det kommun-
direktör som är förvaltningschef. 
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Delegering eller ren verkställighet/förberedande åtgärder 
Beslut efter delegation i kommunallagens mening ska skiljas från rent verkställande eller förberedande 
åtgärder och beslut fattade med stöd av ställningsfullmakt. 
 
Gränsen mellan delegation och ren verkställighet/förberedande åtgärder är svår att fastställa. Med 
delegeringsbeslut brukar avses att det föreligger alternativa lösningar samt att beslutsfattaren måste göra vissa 
överväganden och bedömningar. Vidare bör man beakta om det från allmänhetens synvinkel är angeläget att 
kunna överklaga beslutet. Beslut av rent verkställande art eller förberedande åtgärder betraktas däremot inte 
som beslut i lagens mening, och därmed finns det inga beslut att delegera formellt sett. Det kan till exempel 
röra sig om debitering av avgift enligt en fastställd taxa. Rätten för anställda att fatta denna typ av verkställig-
hetsbeslut eller om förberedande åtgärder grundar sig på den arbetsfördelning mellan förtroendevalda och 
anställda som måste finnas för att verksamheten ska fungera. Beslut som kategoriseras som ren verkställighet 
eller förberedande åtgärder kan inte överklagas. 
 
Ställningsfullmakt 
Ställningsfullmakt innebär att det med anställningen följer en behörighet att företa rättshandlingar med 
bindande verkan för huvudmannens räkning. 
 

Utdrag ur Kommunallagen 
Fullmäktiges uppgifter 
5 kap. 1 §  
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller landstinget, främst 
1) mål och riktlinjer för verksamheten, 
2) budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
3) nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
4) val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
5) val av revisorer  
6) grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
7) årsredovisning och ansvarsfrihet, 
8) folkomröstning i kommunen eller landstinget och, 
9) extra val till fullmäktige 
 
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar. 
 
5 kap. 2 §  
Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av 
fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.  
 
Delegering av ärenden  
6 kap. 37 §  
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-
8 §§ KL.  
 
6 kap. 38 §  
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller: 

1)  ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

2)  framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3)  ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt, 

4)  ärende som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 

5)  ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 
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6 kap. 39 §  
En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut 
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 
6 kap. 40 §  
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet inte får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap.  
 
7 kap. 5 §  
En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §.  
 
7 kap. 6 §  
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta 
beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen 
eller landstinget att fatta beslutet.  
 
7 kap. 7 §  
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden ställa upp 
villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, 
innan beslutet fattas.  
 
Nämnden får också besluta att en annan anställd får fatta beslut endast om företrädare för brukarna har 
tillstyrkt beslutet.  
 
7 kap. 8 §  
Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap.  
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Välfärdsnämndens delegationsordning  
Välfärdsnämndens uppdrag och rätt att fatta beslut på kommunens vägnar framgår av reglementet för 
välfärdsnämnden. Av reglementet följer att välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur 
och fritid samt för socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden är även 
kommunens social- och arbetslöshetsnämnd. Därutöver får välfärdsnämnden fatta beslut som framgår direkt i 
lag, inom det av fullmäktige tilldelade verksamhetsområdet, vilket till exempel är fallet när det i lag anges att 
socialnämnden ska fatta vissa beslut.  
 
Delegationsförbud 
Utöver vad som angetts angående de begränsningar som följer av kommunallagen när det gäller en nämnds 
möjlighet att delegera beslutanderätt finns motsvarande begränsningar i annan lagstiftning. Sådana begräns-
ningar följer av socialtjänstlagen (2001:453), SoL. I 10 kap. 4 och 5 §§ SoL har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl 
undantagit vissa beslut från delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa 
frågor. Därutöver följer det av rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen att vissa LVU-ärenden omfattas av 
delegationsförbudet i 6 kap. 38 § KL.  
Delegationsförbudet gäller följande beslut/ärenden:  

 Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning, 2 kap. 3 § föräldrabalken, FB  
 Beslut om nedläggning av faderskapsutredning, 2 kap. 7 och 9 §§ FB  
 Beslut att inte påbörja faderskapsutredning, 2 kap. 9 § FB  
 Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och förmyndarskap, 6 kap. FB  
 Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp, 7 kap. 7 § FB  
 Förbud eller begränsning av möjligheterna för en person som har sitt hem inom kommunen att i  

hemmet ta emot andras barn, 5 kap. 2 § SoL  
 Framställan om att barnbidrag ska betalas ut till den andra föräldern, någon annan lämplig person  

eller nämnden, 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken, SFB.  
 Framställan om att underhållsstöd ska betalas ut till någon annan lämplig person eller till nämnden, 18  

kap. 19 § SFB 
 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare och föräldrar med umgängesrätt ska utövas,  

14 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare, 14 § LVU 
 
Vidare ska beslutanderätt om avstängning av elev i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxen-
utbildning och särskild utbildning för vuxna enligt 5 kap. 15–19 §§ skollagen (2010:800) inte delegeras i den 
mån det anges att besluten ska fattas av huvudmannen. Detta med hänsyn till ärendena kan anses innefatta 
myndighetsutövning mot enskild av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 6 kap. 38 § 3 KL.  
 
Därutöver finns det begränsningar när det gäller delegation till tjänstepersoner. Bland annat följer av 10 kap. 4 
och 5 §§ SoL att vissa ärenden inte kan delegeras till tjänstepersoner. När det framgår i lag att ett ärende inte 
kan delegeras till tjänstepersoner och i de fall välfärdsnämnden bedömer att beslut ska fattas av utskott är det 
angivet vid delegationspunkten att myndighetsutskottet är lägsta beslutsnivå.  
 
Beslut i brådskande ärenden 
Välfärdsnämndens uppdrag avseende beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas enligt 6 kap. 39 § KL anges i punkt 8 allmänna bestämmelser för 
välfärdsnämndens delegationsordning.  
 
Anmälan av beslut 
Beslut som är fattade med stöd av delegation ska anmälas i enlighet punkt 12–15 i allmänna bestämmelser för 
välfärdsnämndens delegationsordning. 
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Delegater 

KD* Kommundirektör – i denna egenskap som förvaltningschef 

VFN ordf. Välfärdsnämndens ordförande 

VFN förste vice ordf. Välfärdsnämndens förste vice ordförande     

SCH  Sektorschef 

VCH  Verksamhetschef 

AC Administrativ chef 

ECH Enhetschef 

PCH Planeringschef 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

HL Handläggare 

Socsekr Socialsekreterare (social-, familjehems-, mottagnings-, familjerätts-, 
integrationssekreterare, integrationshandläggare) 

1:e Socsekr Förste socialsekreterare 

Socsekr SJ Socialsekreterare Socialjouren Göteborg 

MHL Metodhandledare 

SVL Servicevägledare, sektorn för teknik och förvaltningsstöd 

 Kommunjurist 

 Assistent, SOC 

 
AHL 

Intendent, Hulebäcksgymnasiet 
Avgiftshandläggare 

 
   
 
*Kommundirektören är förvaltningschef.  
T.f. kommundirektör är också t.f. förvaltningschef 
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Allmänna bestämmelser för välfärdsnämndens delegationsordning  

Gemensamma allmänna bestämmelser 
1)  Frågor av principiell eller prejudicerande natur eller annars av slag som anges i 6 kap. 38 § och 7 kap. 5 

§ KL ska underställas välfärdsnämnden. 

2)  Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för av välfärdsnämnden antagen budget 
eller kostnadskalkyl för visst projekt. Detta gäller dock inte i individärenden där rättigheten till en viss 
insats följer av lag. 

3)  Beslut i andra ärenden, som till art och betydelse är jämförbara med nedan angivna, får fattas av 
samma delegat. 

4)  Delegat är behörig att ingå de avtal som har direkt samband med utövandet av den delegerade 
beslutanderätten om inte annat sägs, vilket även inbegriper rätten att ingå personuppgiftsbiträdes-
avtal (PUB-avtal). 

5)  Delegerad beslutanderätt får inte utnyttjas om delegaten är jävig, 6 kap. 28 § och 7 kap. 4 § KL. Jäv ska 
anmälas till närmaste högre chef. 

 
Delegerad beslutanderätt 

6)  Med tillämpning av 6 kap. 37 § KL delegeras beslutanderätten till myndighetsutskottet i individärenden 
inom socialtjänstens och det offentliga utbildningsväsendets område där det råder delegationsförbud 
för tjänsteperson, till den del nämndens möjlighet att delegera inte begränsas i lag. Delegationen 
framgår av delegationsordningen.  

7)  Med tillämpning av 6 kap. 37 § KL delegeras beslutanderätten till ordföranden enligt vad som följer av 
delegationsordningen. 

8)  Med tillämpning av 6 kap. 39 § KL delegeras till ordföranden eller vid förfall för honom/henne till förste 
vice ordföranden att besluta på välfärdsnämndens vägnar i ärenden (dock inte i individärenden), som 
är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. När det gäller beslut i brådskande 
individärenden delegerar välfärdsnämnden sådan beslutanderätt genom ett separat uppdrag. 

9)  Med tillämpning av 7 kap. 5 § KL delegeras beslutanderätten till förvaltningschefen i sektors-
övergripande ärenden, angivna i avsnitt 8-38, i den mån de ska fattas på tjänstemannanivå. 
Förvaltningschef äger rätt att till annan av kommunens tjänstepersoner vidaredelegera denna 
beslutanderätt enligt 7 kap. 6 § KL. 

10)  Med tillämpning av 7 kap. 5 § KL delegeras beslutanderätten i övrigt till tjänstepersoner enligt vad som 
följer av delegationsordningen. 

11)  Viss beslutanderätt inom SoL, LVU och LVM som enligt 7 kap. 5 § KL delegeras till tjänstepersoner inom 
Härryda kommun delegeras också till tjänstepersoner inom Socialjouren i Göteborgs Stad. 
Delegationen avser socialtjänstjour vardagar utanför kontorstid, veckoslut, helgdagar eller andra tider 
som avtalats. Den avtalade socialtjänstjouren omfattar inte hemtjänstärenden eller 
familjerättsärenden. Delegationen framgår av delegationsordningen. 

 
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation 

12)  Beslut som ordföranden eller en annan ledamot fattat i brådskande ärenden med stöd av 6 kap. 39 § 
KL ska anmälas vid välfärdsnämndens nästa sammanträde. 

13)  Beslut i individärenden som tjänsteperson fattat med stöd av 7 kap. 5 § KL ska anmälas vid 
myndighetsutskottets ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över beslutade 
ärenden. För löpande ärenden av mängdkaraktär kan anmälan samlas till två tillfällen per termin. 

14)  Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation enligt 7 kap. 6 § KL ska anmälas vid välfärds-
nämndens ordinarie nästkommande sammanträde. 

15)  Beslut som tjänsteperson fattat med stöd av vidaredelegation enligt 7 kap. 5 och 6 §§ KL ska anmälas 
vid välfärdsnämndens ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över 
beslutade ärenden. För löpande ärenden av mängdkaraktär kan anmälan samlas till två tillfällen per 
termin. 
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Ersättare för delegat 

16)  Vid förfall för ordföranden får förste vice ordföranden inträda som delegat. Med förfall avses såväl 
frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel när det 
föreligger jäv. 

17)  Vid förfall för förvaltningschef får tillförordnad förvaltningschef inträda som delegat. Med förfall avses 
såväl frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel 
när det föreligger jäv. 

18)  Vid förfall för delegat i övrigt träder i första hand tillförordnad eller vikarie in som delegat om inte 
annat anges. Om inte tillförordnad eller vikarie är utsedd, eller om även den personen har förfall och 
beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av vidaredelegatens närmaste chef, om inget annat anges 
under respektive punkt. Om även denne chef är frånvarande beslutar dennes närmsta överordnade. 
Med förfall avses såväl frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad 
beslutanderätt, till exempel när det föreligger jäv. 

I de fall det i lag eller annan författning ställs krav på viss kompetens eller utbildning får endast den 
som uppfyller dessa krav besluta i ärendet. 

 
Generell begränsning av delegation inom socialtjänstens område 

19)  Rätten att fatta beslut med stöd av delegationsförteckningen gäller endast efter tre månaders 
anställning eller särskild prövning vad avser beslut enligt SoL, LVU, LVM, LSS och LMA.  

 
 

Förkortningar, lagar och övrigt 
BEO  Barn- och elevombudet 
BF  Barn och Familj, Sektorn för socialtjänst 
DO  Diskrimineringsombudsmannen 
FS  Funktionsstöd, Sektorn för socialtjänst 
HB  Hälsa och Bistånd, Sektorn för socialtjänst 
HF  Härryda Framtid, Sektorn för socialtjänst 
IVO   Inspektionen för vård och omsorg 
MyndUtskott  Myndighetsutskottet 
SKR   Sveriges Kommuner och Regioner 
VFN   Välfärdsnämnden 
VO  Vård och Omsorg, Sektorn för socialtjänst 
 
BrB   Brottsbalken (1962:700) 
DL  Diskrimineringslagen (2008:567) 
FOL  Folkbokföringslagen (1991:481) 
FB   Föräldrabalken (1949:381) 
FL   Förvaltningslagen (2017:900) 
Gf   Gymnasieförordningen (2010:2039) 
HSL   Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
KL  Kommunallagen (2017:725) 
KörkF  Körkortsförordningen (1998:980) 
Lgeb  Lagen(2005:429) om god man för ensamkommande barn 
LSS   Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LUL   Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM   Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU   Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
LOfB  Lagen 1996:1620) om offentligt biträde 
  Lagen (2016:1013) om personnamn 
OSL  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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  Passlagen (1978:302) 
PSL   Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
Sf   Skolförordningen (2011:185) 
SFB  Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
SkolL   Skollagen (2010:800) 
SoL   Socialtjänstlagen (2001:453) 
SoF  Socialtjänstförordningen (2001:937) 
TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
UtlL  Utlänningslagen (2015:716) 
ÄB   Ärvdabalken (1958:637) 
ÄktB  Äktenskapsbalken (1987:230) 
   
 
pbb  Prisbasbelopp 
 
Benämningen ”allmän domstol” avser att omfatta allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol. 
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Med tillämpning av 6 kap. 37 § samt 7 kap. 5 och 6 §§ KL delegeras följande ärenden i 
enlighet med nedan angivna anvisningar. 

SEKTORSÖVERGRIPANDE DELEGATIONSÄRENDEN 

1 Organisationsförändringar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

1.1  Organisations-
förändringar inom 
förvaltningen 

 KD*  Dock ej organisations-
förändringar som faller 
inom 5 kap. 1§, 6 kap. 
38 § KL 

   

         

1.2  Organisations-
förändringar inom 
sektorerna  

 KD*  Dock ej organisations- 
förändringar som faller 
inom 5 kap. 1§, 6 kap. 
38 § KL 

ECH  Efter samråd med 
SCH 

 

2 Ekonomi 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

2.1  Skadestånd och 
annan ersättning 

       

2.1.1  ≥ 5000 kr < 6 pbb  KD*      

2.1.2  ≥ 5000 kr < 4 pbb  KD*   VCH   

         

2.2  Avstängning m.m. 
från service vid 
utebliven betalning 
från kund 

 KD*   VCH  Enligt resp. 
verksamhets rutiner 
och riktlinjer  

 

3 Allmänna handlingar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

3.1  Beslut om att inte 
lämna ut handlingar 
samt uppställande av 
förbehåll vid 
utlämnande 

2 kap. 
14 § TF 
och 6 
kap. 3 § 
OSL 

KD* Kommun-
jurist 

 VCH  VCH för resp. 
verksamhet  

 

4 Rättegång och förrättningar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

4.1  Beslut om att inleda 
rättegång eller 
förrättning, till den del 
inte annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   SCH   
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 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

4.2  Beslut om att över-
klaga dom eller beslut 
samt begära ompröv-
ning, till den del inte 
annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   SCH  Om tvistbeloppet 
understiger 5 pbb 
och frågan ej är av 
principiell 
beskaffenhet 

         
4.3  Befullmäktiga ombud 

att föra kommunens 
talan vid rättegång 
eller förrättning, till 
den del inte annat 
följer av delegations-
ordningen 

 KD*   SCH   

         
4.4  Avvisande av för sent 

inkommet 
överklagande, till den 
del inte annat följer av 
delegationsordningen 

45 § FL KD*   VCH   

         
4.5  Omprövning av 

tidigare beslut, till den 
del inte annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   Resp. 
besluts-
fattare 

 Efter samråd med 
överordnad chef. 
Gäller så länge 
överklagandet och 
övriga handlingar inte 
har överlämnats till den 
högre instans som ska 
pröva överklagandet 

         
4.6  Avvisande av enskilds 

ombud, till den del 
inte annat följer av 
delegations-
ordningen 

14 § FL KD*   SCH  Efter samråd med 
kommunjurist 
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5 Yttrande 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

5.1  Avge yttrande med 
undantag av yttranden 
i ärenden som 
omfattas av 6 kap. 38 
§ KL 

45 § FL KD*      

 
6 Avtal 

 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

6.1  Träffa avtal till den del 
detta ingår i VFN:s 
behörighetsområde 

 KD*  Under förutsättning att 
rätten att träffa avtal ej: 
a) Strider mot 5 kap. 1 § 
eller 6 kap. 38 § KL 
b) Följer särskilt av 
befattningsbeskrivning el. 
liknande överstiger 50 pbb 

   

         

6.2  Träffa avtal inom 
sektorns verksam-
hetsområde till den 
del detta ingår i VFN:s 
behörighetsområde 

 KD*   SCH  Under förutsättning att 
rätten att träffa avtal ej: 
a) Strider mot 5 kap. 1 § 
eller 6 kap. 38 § KL 
b) Följer särskilt av 
befattningsbeskrivning el. 
liknande överstiger 50 pbb 

 
7 Övrigt 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

7.1  Beslut i övriga ärenden 
som till art och omfatt-
ning är av samma 
betydelse som ovan 
delegerade frågor 

 KD*      

         
7.2  Representation av 

större omfattning 
inom välfärds-
nämnden 

 VFN 
ordf. 

VFN förste 
vice ordf. 

    

         
7.3  Resor utomlands för 

förtroendevalda inom 
välfärdsnämnden 

 VFN 
ordf. 

VFN förste 
vice ordf. 
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DELEGATIONSÄRENDEN INOM SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 

Allmänt – Sektorsövergripande 

8 Sociala föreningsbidrag 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

8.1  Beslut om bidrag till sociala ideella 
organisationer 

 SCH  

 
Gemensamt – Handläggning och övrigt i individärenden 

9 Socialtjänstlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

9.1  Beslut om framställan till annan kommun 
om överflyttning av ärende 

2 kap. 10 § SoL 1:e Socsekr BF 
MHL HB 

 

     
9.2  Beslut om mottagande av ärende från 

annan kommun 
2 kap. 10 § SoL ECH BF 

ECH HB 
 

     
 
9.3  

Ansökan till IVO om överflyttning av 
ärende till annan kommun 

2 kap. 11 § SoL VCH BF 
VCH HB 

 

     
9.4  Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Socsekr BF 

Socsekr HF 
Socsekr HB 
HL HB 

 

     
9.5  Beslut om att inte inleda utredning samt 

att inledd utredning ska avslutas 
11 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr BF 

ECH HF 
ECH HB Vuxen 
HL HB 
Socsekr BF 

 
 
 
 
Ärenden som rör våld i nära relation enligt 
SoL där den enskilde är över 18 år 

     
9.6  Beslut om att utredning inte ska 

föranleda någon åtgärd 
11 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr BF 

ECH HF 
ECH HB 
Socsekr BF 

 
 
 
 
Ärenden som rör våld i nära relation enligt 
SoL där den enskilde är över 18 år 

     
9.7  Beslut om förlängning av utredningstiden 11 kap. 2 § 2 st 

SoL 
ECH BF 
ECH HF 

 

     
9.8  Beslut om att avslå ansökan om bistånd  Samma delegat 

som har rätt att 
bevilja ansökan 

Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden, eller som hör till 
välfärdsnämndens ansvarsområde 

     
9.9  Utseende av ombud och utställande av 

fullmakt till ombud att företräda VFN i 
individärenden i allmän domstol, utom 
högsta instans 

10 kap. 2 § SoL VCH Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

9.10  Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans, och i samband därmed begära 
inhibition, avseende: 

10 kap. 2 § SoL  Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller författning ankommer på 
socialnämnden 

 I ärenden beslutade av myndighetsutskottet  MyndUtskott  

 I ärende om ekonomiskt bistånd jml 4 kap. 1 
och 3 §§ SoL 

 ECH BF 
ECH HF 

Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 I ärende om bistånd för livsföring i övrigt, jml 
4 kap. 1 och 2 §§ SoL, med undantag för 
ärenden om särskilt boende där sökanden är 
över 90 år 

 ECH BF 
ECH HF 
ECH HB 

Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 I ärende om särskilt boende där sökanden är 
över 90 år 

 MyndUtskott  

 Ärende om insats jml LSS  ECH HB Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 I övriga ärenden beslutade av tjänsteperson  VCH  

     

9.11  Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans, avseende: 

10 kap. 2 § SoL   

 Återkrav av beviljat ekonomiskt bistånd, jml 
9 kap. 1 och 2 §§ SoL 

9 kap. 3 § SoL MyndUtskott  

 Kostnader, jml 8 kap. 1 § 1 och 2 st SoL 9 kap. 3 § SoL MyndUtskott  

     

9.12  Yttrande till allmän domstol i ärende eller 
mål som överklagats av den enskilde 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden, eller som hör till 
välfärdsnämndens ansvarsområde 

     

9.13  Beslut om polisanmälan vid misstänkt 
brott i form av: 

12 kap. 10 § SoL  Sekretessbrytande regler i 10 kap. 
OSL 

 Vissa brott riktade mot någon som inte har 
fyllt 18 år 

 ECH BF 
ECH HF 

BrB 3,4 och 6 kap. och lagen 
(1982:316) med förbud om 
könsstympning av kvinnor 

 Bidragsbedrägeri  ECH BF 
ECH HF 

6 § bidragsbrottslagen (2007:612) 

 I övriga individärenden  VCH BF 
VCH FS 
VCH HB 
VCH HF 
VCH VO 

 

     

9.14  Anmälan till IVO om allvarligt 
missförhållande eller påtaglig risk för ett 
allvarligt missförhållande, enligt lex 
Sarah 

14 kap. 7 § SoL VCH BF 
VCH FS 
VCH HB 
VCH HF 
VCH VO 
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10 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

10.1  Beslut om att avslå ansökan om insats  Samma delegat 
som har rätt att 
bevilja ansökan 

 

     
10.2  Anmälan till överförmyndare om behov av 

hjälp från god man, förvaltare eller 
förmyndare 
 

15 § 6 LSS HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 

Avser person som omfattas av 1 § LSS 

     

10.3  Anmälan till överförmyndare om 
upphörande av godman-, förvaltar- samt 
förmyndarskap 

15 § 6 LSS HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 

Avser person som omfattas av 1 § LSS 

     
10.4  Anmälan till IVO om allvarligt 

missförhållande eller påtaglig risk för 
allvarligt missförhållande, enligt lex 
Sarah 

24 f § LSS VCH BF 
VCH FS 
VCH HB 
VCH HF 
VCH VO 

 

 

11 Socialtjänstförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

11.1  Anmälan till överförmyndare om behov av 
hjälp från god man, eller förvaltare  

5 kap. 3 § 1 SoF HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 
Socsekr HB 

 

     
11.2  Anmälan till överförmyndare om att 

någon inte längre bör ha förvaltare 
5 kap. 3 § 2 SoF HL HB 

Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 
Socsekr HB 

 

     
11.3  Anmälan till överförmyndare om 

förhållanden talar för att en förälder inte 
kommer förvalta sitt barns egendom på 
ett betryggande sätt 

5 kap. 3 § 3 SoF ECH BF 
ECH FS 
ECH HF 
ECH HB 

 

 
12 Föräldrabalken 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

12.1  Yttrande till allmän domstol i ärende om 
anordnande av godmanskap eller 
förvaltarskap samt till överförmyndare vid 
förordnande av god man eller förvaltare 

11 kap. 16 § 2 st 
FB 

Socsekr HB 
HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr HF 

 

Page 192 of 394



Innehållsförteckning  17

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

12.2  Beslut om att vidta åtgärd till stöd för 
barnet, vid endast den ene vårdnads-
havarens samtycke 

6 kap. 13 a § FB MyndUtskott  

 

13 Lagen om offentligt biträde 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

13.1  Ansökan samt yttrande om behov av 
offentligt biträde 

3 § LOfB Socsekr BF 
Socsekr HB 

 

 

14 Förvaltningslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

14.1  Beslut om att avslå begäran om att 
ärende ska avgöras 

12 § FL Chef till 
delegat som 
ska avgöra 
ärendet 

 

     

14.2  Avvisande av ombud eller biträde 14 § FL VCH BF 
VCH HB 
VCH HF 
VCH FS 
VCH VO 

Efter samråd med kommunjurist 

     
14.3  Rättelse av skrivfel och liknande 36 § FL Delegat som 

beslutat i 
ärendet  

 

     
14.4  Omprövning av beslut 37–39 §§ FL Delegat som 

beslutat i 
ärendet 

 

     
14.5  Rättidsprövning av överklagat beslut 

samt avvisande av för sent inkommet 
överklagande 

45 § FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

 

15 Körkortsförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

15.1  Yttrande till Transportstyrelsen 3 kap. 8 § KörkF Socsekr BF 
Socsekr HF 
Socsekr HB 

 

 

16 Övrigt 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

16.1  Uthyrning av lägenhet för bostads-
ändamål i fastighet som ägs av 
kommunen 

 ECH BF 
ECH HF 
ECH HB 
ECH FS 
ECH FS 

Med avseende på enskilda med beslut 
enligt SoL eller LSS. Se även KS 
delegationsordning 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

ECH VO 
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Verksamheten Barn och familj 
Barn och unga upp till 21 år 

17 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

17.1  Beslut om bistånd i form av öppna insatser, 
utan vårdnadshavarens samtycke, för barn 
som har fyllt 15 år, jml 3 kap. 6 a § 2 st SoL 

4 kap. 1 § SoL MyndUtskott  

     
17.2  Beslut om bistånd till insats i form av familje-

behandling/strukturerat öppenvårdsprogram  
4 kap. 1 § SoL Socsekr 

ECH 
I egen regi - i samråd med 1:e 
Socsekr 
I extern regi 

     
17.3  Beslut om bistånd till intern intensiv 

öppenvårdsbehandling 
4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 

ECH 
3+3 mån 
Utöver 6 mån 

     

17.4  Beslut om bistånd i form av stöd vid 
umgänge 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  

     

17.5  Beslut om bistånd i form av kontakt-
person/kontaktfamilj, jml 3 kap. 6 b § 1 st 
SoL, samt förordnande och entledigande 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  

     

17.6  Beslut om förordnande och entledigande av 
kontaktperson/kontaktfamilj 

3 kap. 6 b § SoL Socsekr Vid byte i pågående insats 

     

17.7  Beslut om bistånd i form av särskilt kvalifice-
rad kontaktperson, jml 3 kap. 6 b § 2 st SoL  

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi 

     

17.8  Beslut om bistånd i form av stöd och 
avlastning 

4 kap. 1 § SoL ECH 70 dygn/år/sökande 

     

17.9  Beslut om bistånd i form av vård, 
placering/omplacering i familjehem, i hem för 
vård eller boende, i SiS-hem, jourhem samt i 
stödboende 

4 kap. 1 § SoL MyndUtskott 
ECH 
 

 
Bistånd i form av placering i 
stödboende för unga i åldern 18–20 
år 

     

17.10  Beslut om bistånd i form av vård, tillfällig 
placering/omplacering 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  
 
 
1:e Socsekr 
 
 
ECH 
 
 
ECH 
 
ECH 
 
1:e Socsekr  
 
 
ECH 

Jourfamilj ”egna avtalade”,  
max 4+2 mån 
 
Familjehem ”egna avtalade”,  
max 4+2 mån 
 
Familjehem ”konsulentstödda”,  
max 4+2 mån 
 
HVB-hem, max 4+2 mån 
 
SiS-hem, max 4+2 mån 
 
Stödboende ”egen regi”,  
max 4+2 mån 
 
Stödboende ”extern regi”,  
max 4+2 mån 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

17.11  Beslut om bistånd åt nyplacerade i familje-
hem i form av basgarderob, basutrustning 
samt övrig utrustning 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
1:e Socsekr 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

17.12  Beslut om bistånd åt placerade i familjehem i 
form av särskild utrustning varierande över 
tid, samt bistånd i form av ekonomiskt stöd 
för övriga omkostnader 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     
17.13  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt 

bistånd i samband med umgängesresor 
barn-föräldrar 

4 kap. 1 § SoL Socsekr  

     

17.14  Beslut om bistånd i form av tillfälligt boende 
med anledning av våld i nära relation 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 
 
1:e Socsekr 
ECH 

I skyddat boende – max 2 veckor 
I skyddat boende – utöver 2 veckor 
 
I annat boende – max 2 veckor 
I annat boende – utöver 2 veckor 

     

17.15  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt stöd 
för omkostnader i samband med boende 
med anledning av våld i nära relation 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 
 

Upp till 25 % av pbb/år/sökande 
Utöver 25 % av pbb/år/sökande 

     
17.16  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt stöd 

för omkostnader i samband med boende i 
HVB, SiS-hem eller stödboende 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 

Upp till 25 % av pbb/år/sökande 
Utöver 25 % av pbb/år/sökande 

     

17.17  Beslut om bistånd i form av samtalsstöd 
med anledning av våld i nära relation 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
1:e Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi – upp till 25 % av pbb 
I extern regi – utöver 25 % av pbb 

     

17.18  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

17.19  Beslut om upphörande av bistånd i förtid 4 kap. 1 § SoL ECH  

     

17.20  Utse handledare, upprätta arbetsplan för 
ungdom som dömts till ungdomstjänst, samt 
kontrollera att arbetsplanen följs 

5 kap. 1 b § SoL Socsekr  

     

17.21  Beslut om arvode och ersättning till familje-
hem samt upprättande av avtal 

6 kap. 6 b § SoL 1:e Socsekr 
ECH 

Enligt SKR:s rekommendationer 
Utöver SKR:s rekommendationer 

     

17.22  Beslut om arvode och ersättning till kontakt-
person/kontaktfamilj jml 3 kap. 6 b § 1 st 
SoL,  

 Socsekr 
ECH 

Enligt SKR:s rekommendationer 
Utöver SKR:s rekommendationer 

     

17.23  Medgivande att ta emot ett barn för 
stadigvarande vård och fostran 

6 kap. 6 § SoL MyndUtskott  

     

17.24  Godkännande av jourhem 6 kap. 6 § SoL MyndUtskott  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

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

6 kap. 8 § 1 st 
SoL 

MyndUtskott  

     

17.26  Särskilt övervägande om överflyttning av 
vårdnaden jml 6 kap. 8 § FB 

6 kap. 8 § 2 st 
SoL 

MyndUtskott Endast övervägande. Beslut att 
ansöka om vårdnadsöverflyttning tas 
av nämnd 

     

17.27  Beslut om arvode och ersättning till särskilt 
förordnade vårdnadshavare 

6 kap. 11 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

17.28  Godkännande av att en utländsk myndighet 
placerar ett barn i Sverige 

6 kap. 11 a § 
SoL 

MyndUtskott  

     

17.29  Beslut om placering av barn i utlandet 6 kap. 11 b § 
SoL 

MyndUtskott  

     

17.30  Medgivande att ta emot ett barn i syfte att 
adopteras 

6 kap. 12 § SoL MyndUtskott  

     

17.31  Återkallande av lämnat medgivande till 
adoption 

6 kap. 13 § 2 st 
SoL 

MyndUtskott  

     

17.32  Samtycke till att adoptionsförfarande får 
fortsätta 

6 kap. 14 § SoL ECH  

     

17.33  Beslut att neka samtycke till att adoptions-
förfarande får fortsätta 

6 kap. 14 § SoL MyndUtskott  

     

17.34  Beslut om ersättning i form av underhålls-
bidrag från föräldrar vars underåriga barn får 
omvårdnad i annat hem än det egna 

8 kap. 1 § 2 st 
SoL 

Socsekr Se även 6 kap. 2-4 §§ SoF 

     

17.35  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
jml 8 kap. 1 § 2 st SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

     
17.36  Beslut om uppföljning av ett barns situation 11 kap. 4 a och  

4 b §§ SoL 
1:e Socsekr  

 

18 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

18.1  Beslut om ansökan hos förvaltnings-
rätten om vård 

4 § LVU MyndUtskott  
 
 

     
18.2  Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § 1 st LVU 

 
6 § 2 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     

18.3  Beslut om omedelbart omhändertagande 
för tillfällig vård för den som är under 18 år 

6 a § LVU 
 
 
6 a § 2 st jml 6 § 
2 st LVU  

MyndUtskott 
 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

I ärenden då svensk domstol inte är 
behörig 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.4  Begäran om förlängd tid för ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 

8 § LVU ECH  

     

18.5  Beslut om upphörande av omedelbart 
omhändertagande 

9 § LVU 
 
6 kap. 39 § KL 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

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

11 § 1 st LVU 
 
11 § 3 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

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

11 § 2 st LVU 
 
11 § 3 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.8  Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden, i den mån beslutet inte är 
att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socsekr  

     

18.9  Övervägande om vård med stöd av 2 § 
LVU fortfarande behövs 

13 § 1 st LVU MyndUtskott  

     

18.10  Prövning om vård med stöd av 3 § LVU 
ska upphöra 

13 § 2 st LVU MyndUtskott  

     

18.11  Övervägande om vårdnadsöverflyttning 
jml 6 kap. 8 § FB 

13 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart övervägande. Beslut att ansöka 
om vårdnadsöverflyttning ska tas av 
nämnd. 

     

18.12  Övervägande av beslut jml 14 § 2 st 1 
LVU om umgängesbegränsning 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart när inga ändringar föreslås eller 
begärs av part 

     

Page 198 of 394



Innehållsförteckning  23

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

18.13  Övervägande av beslut jml 14 § 2 st 2 
LVU om hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart när inga ändringar föreslås eller 
begärs av part 

     

18.14  Beslut om att vården ska upphöra 21 § LVU MyndUtskott  

     

18.15  Beslut om regelbunden kontakt med en 
särskilt kvalificerad kontaktperson 

22 § 1 st 1 LVU MyndUtskott  

     

18.16  Beslut om att delta i behandling i öppna 
former 

22 § 1 st 2 LVU MyndUtskott  

     

18.17  Prövning om beslut jml 22 § 1 st 1 och 2 
LVU ska upphöra 

22 § 3 st LVU MyndUtskott  

     

18.18  Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om flyttningsförbud 

24 § LVU MyndUtskott  

     

18.19  Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § 1 st LVU MyndUtskott  

     

18.20  Beslut om att flyttningsförbud ska 
upphöra 

26 § 2 st LVU MyndUtskott  

     

18.21  Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st LVU 
 
27 § 2 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
18.22  Beslut om upphörande av tillfälligt 

flyttningsförbud 
30 § 2 st LVU 
 
6 kap. 39 § KL 

Myndutskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden 
förordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.23  Beslut om ansökan hos förvaltnings-rätten 
om utreseförbud 

31 b § LVU  MyndUtskott  
 
 

     

18.24  Prövning om utreseförbud ska upphöra 31 c § LVU 
 

MyndUtskott  
 
 

     

18.25  Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU 
 

MyndUtskott  
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-

 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

ordnad 
ledamot 

     

18.26  Beslut om att tillfälligt utreseförbud ska 
upphöra 

31 g § 2 st LVU MyndUtskott  

     

18.27  Beslut om tillfälligt undantag från ett 
utreseförbud 

31 i § LVU MyndUtskott  

     

18.28  Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

32 § LVU ECH  

     

18.29  Beslut om begäran om handräckning från 
polis för läkarundersökning 

43 § 1 st 1 LVU 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. 

Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.30  Beslut om begäran om handräckning från 
polis för genomförande av vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 1 st 2 LVU 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden 
för-ordnad 
ledamot 
eller 
tjänsteman 

Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

 

19 Föräldrabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

19.1  Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap. 4 § FB Socsekr 
SVL 

I det fall föräldrarna är överens om 
faderskapet 

     

19.2  Godkännande av föräldraskapsbekräftelse 1 kap. 9 § FB Socsekr 
SVL 

I det fall föräldrarna är överens om 
föräldraskapet 

     

19.3  Beslut om att inleda utredning om 
faderskap 

2 kap. 1 § FB Socsekr  

     

19.4  Beslut om att inleda utredning om 
föräldraskap 

2 kap. 9 § 1 st FB 
2 kap. 8 a § 1 st 
FB 

Socsekr  

     
19.5  Beslut om att väcka och föra talan i mål om 

faderskap 
3 kap. 5 § 2 st FB Socsekr  

     
19.6  Föra talan i anhängiggjort mål om 

faderskap i allmän domstol 
3 kap. 6 § 2 st FB 1:e Socsekr  

     

19.7  Utse utredare av adoptionsutredning 4 kap. 14 § FB 1:e Socsekr Uppdrag från allmän domstol 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     
19.8  Godkännande av avtal om vårdnad 6 kap. 6 § 2 st FB 1:e Socsekr  

     
19.9  Godkännande av avtal om barns boende då 

barnet står under vårdnad av båda 
föräldrarna 

6 kap. 14 a § 2 st 
FB 

Socsekr  

     
19.10  Godkännande av avtal om barns umgänge 

med föräldrar som barnet inte bor tillsam-
mans med 

6 kap. 15 a § 3 st 
FB 

Socsekr  

     
19.11  Utse person som umgängesstöd 6 kap. 15 c § 3 st FB Socsekr  

     

19.12  Utse utredare i frågor om vårdnad, boende 
eller umgänge 

6 kap. 19 § 3 st FB 1:e Socsekr Uppdrag från allmän domstol 

     

19.13  Godkännande av avtal om underhålls-
bidrag för längre perioder än tre månader 

7 kap. 7 § 2 st FB Socsekr  

 

20 Lagen om god man för ensamkommande barn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

20.1  Ansöka om behov av god man, jml 2 §, hos 
överförmyndare 

3 § Lgeb Socsekr  

     
20.2  Väcka talan om eller anmälan om behov av 

särskilt förordnad vårdnadshavare hos 
allmän domstol 

10 § Lgeb Socsekr  

     
20.3  Beslut om ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare för ensamkommande barn 
 ECH  

 

21 Brottsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

21.1  Yttrande till allmän domstol gällande över-
lämnande till vård eller annan åtgärd 

32 kap. 1 § BrB 
 

MyndUtskott 
ECH  

Enligt LVU 
Enligt SoL 

 

22 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

22.1  Begäran hos polis om utredning av brott 31 § 2 st LUL ECH  

     
22.2  Beslut om framställan till åklagare om 

väckande av bevistalan 
38 § LUL ECH  
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23 Äktenskapsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

23.1  Yttrande till åklagare i fråga om underårigs 
äktenskapsskillnad 

5 kap. 5 § 3 st 
ÄktB 

1:e Socsekr  

     
23.2  Lämna upplysningar på begäran från 

annan socialnämnd i fråga om underårigs 
äktenskapsskillnad 

5 kap. 5 § 3 st 
ÄktB 

Socsekr  

 

24 Utlänningslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

24.1  Ansökan om tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd hos Migrationsverket, avseende 
barn placerade jml 6 kap. 11 a § SoL 

5 kap. 15 c § UtlL 1:e Socsekr  

     
24.2  Ansökan om permanent uppehållstillstånd 

hos Migrationsverket, avseende barn 
placerade jml 6 kap. 11 a § SoL 

5 kap. 16 b § UtlL MyndUtskott I de fall barnet beviljats tidsbegränsat 
uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 15 c 
§ 

 

25 Passlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

25.1  Yttrande till passmyndighet om utfärdande 
av pass utan vårdnadshavares medgivande 

11 a § passlagen  Socsekr  

 

26 Socialtjänstförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

26.1  Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § 1 st SoF Socsekr  

 

27 Lagen om personnamn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

27.1  Yttrande avseende barns namnbyte 44–45 §§ lagen 
om personnamn 

Socsekr  

 

28 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

28.1  Yttrande till åklagarmyndighet eller 
förundersökningsledare 

10–12 §§ LUL 1:e Socsekr  
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29 Folkbokföringslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

29.1  Ansökan om skyddad folkbokföring 30 § FOL ECH För barn under 18 år som vårdas med stöd 
av 2 § LVU 

     
29.2  Överklagande av Skatteverkets beslut 

avseende skyddad folkbokföring 
40 § FOL ECH  

     
29.3  Anmälan till Skatteverket om att skyddad 

folkbokföring inte längre behövs 
17 § FOL ECH  
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Verksamheten Hälsa och bistånd 
Vuxenenheten 

30 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

30.1  Beslut om bistånd i form av vård, placering 
i hem för vård eller boende, i skyddat 
boende, i familjehem 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 
MyndUtskott  

Upp till 4 veckor 
Upp till 3 + 3 mån 
Utöver 6 mån 

     

30.2  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt 
stöd för omkostnader i samband med 
placering i vårdboende 

4 kap. 1 § SoL ECH Upp till 25 % av pbb 

     

30.3  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

30.4  Beslut om bistånd till insats i form av 
öppenvård 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi 

     

30.5  Beslut om bistånd i form av kontaktperson/ 
kontaktfamilj, jml 3 kap. 6 b § 1 st SoL, 
samt förordnande och entledigande 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

30.6  Beslut om bistånd i form av korttidsplats 
med inriktning psykiatri 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

30.7  Beslut om bistånd i form av boendestöd  Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

30.8  Beslut om bistånd i form av boende  4 kap. 1 § SoL ECH I bostad med särskild service,  
jml 5 kap. 7 § SoL 

     

30.9  Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson/kontaktfamilj  

3 kap. 6 b § SoL Socsekr Vid byte i pågående insats 

     

30.10  Beslut om bistånd i form av särskilt 
kvalificerad kontaktperson, jml 3 kap. 6 b § 
2 st SoL 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

30.11  Beslut om ersättning från den enskilde 
avseende uppehälle vid vård eller 
behandling 

8 kap. 1 § 1 st SoL ECH Se även 6 kap. 1 § SoF 

     

30.12  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
jml 8 kap. 1 § 1 st SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

 

31 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

31.1  Beslut om att inleda utredning  7 § LVM ECH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     
31.2  Beslut om att inte inleda utredning eller att 

inledd utredning ska avslutas 
7 § LVM ECH  

     
31.3  Beslut om läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen 
9 § LVM Socsekr  

     
31.4  Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten 

om tvångsvård 
11 § LVM MyndUtskott  

     
31.5  Beslut om omedelbart omhändertagande 13 § 1 LVM 

 
13 § 2 LVM 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan, av 
nämnden, för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
31.6  Beslut om upphörande av omedelbart 

omhändertagande 
18 b § LVM 
 
6 kap. 39 § KL 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan, av 
nämnden, för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
31.7  Beslut om att begära polismyndighets hjälp 

för att föra missbrukare till 
läkarundersökning 

45 § 1 LVM Socsekr  

     
31.8  Beslut om att begära polismyndighets hjälp 

för att föra den enskilde till vårdinstitution 
45 § 2 LVM Socsekr  

     
31.9  Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM ECH  

 

32 Brottsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

32.1  Yttrande till allmän domstol vid prövning 
om överlämnande till vård 

31 kap. 2 § BrB ECH  

 

Handläggarenheten 
33 Socialtjänstlagen  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

33.1  Beslut om bistånd i form av hemtjänst-
insatser i ordinärt boende, omfattande 
omsorg, service och trygghet 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.2  Beslut om bistånd i form av ledsagar-
service 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

33.3  Beslut om bistånd i form av avlösarservice 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.4  Beslut om bistånd i form av plats i dag-
verksamhet, med inriktning demens 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.5  Beslut om bistånd i form av plats i dag-
verksamhet, med inriktning somatik 

4 kap. 2 § SoL HL  

     

33.6  Beslut om bistånd i form av boendestöd 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.7  Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.8  Beslut om bistånd i form av korttidsplats 4 kap. 1 § SoL   

 Med inriktning somatik eller demens  HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

 Med inriktning hospice  ECH  

     

33.9  Beslut om bistånd till ekonomiskt bidrag i 
form av anhörigbidrag  

4 kap. 2 § SoL HL Enligt kommunens riktlinjer 

     

33.10  Beslut om bistånd i form av boende 4 kap. 1 § SoL   
 

 I särskild boendeform,  
jml 5 kap. 5 § SoL 

 HL  

 I bostad med särskild service,  
jml 5 kap. 7 § SoL 

 HL  

     

33.11  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

33.12  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt 

4 kap. 1 § SoL ECH 
 
 
 
MyndUtskott 

Max 50 % av pbb (avser ärenden som ej 
är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt) 
 
Utöver 50 % av pbb (avser ärenden som 
ej är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt) 

     

33.13  Beslut om den enskildes avgifter för 
hemtjänstinsatser m.m. 

8 kap. 3–9 §§ SoL AHL Enligt kommunens riktlinjer 

 

34 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

34.1  Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS HL Beslutet är en del av beslut om 
insatser, jml 9 § LSS, och fattas 
därmed inte särskilt. 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

34.2  Beslut om insats i form av biträde av 
personlig assistent eller ekonomiskt stöd 
till skäliga kostnader för sådan assistans 

9 § 2 LSS HL 
MHL 
ECH 

Upp till 40 timmar/vecka 
Upp till 60 timmar/vecka 
Upp till 336 timmar/vecka 

     

34.3  Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för merkostnader vid ordinarie 
assistents sjukdom 

9 § 2 LSS ECH  

     

34.4  Beslut om insats i form av ledsagarservice 9 § 3 LSS HL  

     

34.5  Beslut om insats i form av biträde av 
kontaktperson 

9 § 4 LSS HL  

     

34.6  Beslut om insats i form av avlösarservice i 
hemmet 

9 § 5 LSS HL  

     

34.7  Beslut om insats i form av korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet 

9 § 6 LSS HL  

     

34.8  Beslut om insats i form av korttidstillsyn 
för skolungdom över 12 år 

9 § 7 LSS HL  
 

     

34.9  Beslut om insats för barn och unga i form 
av boende utanför föräldrahemmet 

9 § 8 LSS ECH Placering i familjehem kräver 
medgivande enligt 6 kap.  
6 § SoL 

     

34.10  Beslut om insats för vuxna i form av 
bostad med särskild service eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna 

9 § 9 LSS HL  

     

34.11  Beslut om insats i form av daglig 
verksamhet 

9 § 10 LSS HL  

     

34.12  Beslut om utbetalning av assistans-
ersättning till annan person än den stöd-
berättigade 

11 § LSS VCH  

     

34.13  Beslut om återbetalning av ekonomiskt 
stöd lämnat med stöd av 9 § 2 LSS 

12 § LSS VCH  

     

34.14  Anmälan till Försäkringskassan om behov 
av assistansersättning 

15 § 8 LSS HL  

     

34.15  Anmälan till Försäkringskassan om 
antagande av missbruk av assistans-
ersättning 

15 § 10 LSS VCH  

     

34.16  Anmälan till IVO om antagande att ifråga-
sätta lämplighet hos tillståndshavare att 
bedriva verksamhet med pers. ass. 

15 § 11 LSS VCH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

34.17  Förhandsbesked på ansökan om rätten till 
insatser jml 9 § 

16 § 2–3 st LSS HL  

     

34.18  Beslut om insatser akut uppkomna vid 
tillfällig vistelse i Härryda kommun 

16 § 4 st LSS HL  

     

34.19  Beslut om ersättning i form av underhålls-
bidrag från föräldrar vars underåriga barn 
får omvårdnad i annat hem än det egna 

20 § LSS HL Se även 5 § förordningen 
(1993:1090) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade jml 6 
kap. 2-4 §§ SoF 
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Verksamheten Härryda Framtid 
Försörjningsstöd 

35 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

35.1  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 1 SoL 

Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Enligt riksnorm 
Enligt riksnorm + 25 % av pbb 
Utöver riksnorm + 25 % av pbb 

 Med villkor om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärd 

4 kap. 4 § SoL 
 

Socsekr 
 

 

 Med vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 

4 kap. 5 § SoL Socsekr 
 

 

     

35.2  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd för skäliga kostnader 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 2 SoL 

  

 Skäliga kostnader utöver riksnorm  Socsekr 
 
MyndUtskott 

Enligt kommunens norm och 
handläggarrutiner 
Utöver kommunens norm 

 Boendekostnader utöver kommunens  norm  Socsekr 
ECH 

Upp till 4 mån 
Över 4 mån med 1 mån förlängning 
efter omprövning 

 Tillfälligt boende  Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 2 veckor 
Upp till 3 + 3 mån 
Utöver 6 mån 

     

35.3  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 1 § SoL  Kommunens normer och  
handläggarrutiner 

 Tandvård, akut och nödvändig  Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hälso- och sjukvård  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Glasögon, nödvändiga  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hemutrustning  Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Flyttkostnader  MHL 
MyndUtskott 

Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Umgängesresa, ID-kort och annat övrigt  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

     

35.4  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 1 § SoL  Kommunens normer och 
handläggarrutiner 

 Elskulder 
 

 Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hyresskulder  Socsekr 
MHL 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Övriga skulder  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

35.5  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 2 § SoL   

 Deponering av hyra vid nytecknade kontrakt  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 3 mån hyreskostnad 
Utöver 3 mån hyreskostnad 

     

35.6  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 2 § SoL  Kommunens normer och hand-
läggarrutiner. Avslagsbeslut med 
stöd av 4 kap. 1 § SoL 

 Begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

 Assistent 
MyndUtskott 

Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

     

35.7  Beslut om bistånd i form av förmedling av 
privata medel 

4 kap. 1 § SoL Socsekr  

     

35.8  Beslut om att ställa villkor om återkrav vid 
beslut om bistånd jml 4 kap. 1 och 2 §§ SoL 

 Socsekr  

     

35.9  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd, jml 4 kap. 1 och 2 SoL, som utgått 
obehörigen eller med för högt belopp 

9 kap. 1 § SoL MyndUtskott  

     

35.10  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd, jml 4 kap. 1 SoL 

9 kap. 2 § 1 st SoL Socsekr  

     

35.11  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd utöver 4 kap. 1 § SoL 

9 kap. 2 § 2 st SoL Socsekr Gäller bistånd som har beviljats med 
villkor om återbetalning 

     

35.12  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
i ärenden om återkrav jml 9 kap. 2 § SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

     

35.13  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

 

36 Ärvdabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

36.1  Fullgöra nämndens skyldigheter som 
föreskrivs i 18 kap. 2 § 1 st ÄB 

18 kap. 2 § 2 st 
ÄB 

Assistent  

     
36.2  Dödsboanmälan till tingsrätten 20 kap. 8 a § ÄB Assistent  
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Enheten för nyanlända 
37 Socialtjänstlagen  

 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

37.1  Beslut om bistånd i form av vård, 
placering/omplacering, i stödboendet 
Näckrosvägen för unga 18–20 år 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     
37.2  Beslut om bistånd i form av kommunalt 

kontrakt till lägenhet 
4 kap. 1 § SoL ECH  

 
38 Vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

38.1  Beslut om upphörande av utbildning för 
elev vid gymnasial och grundläggande 
vuxenutbildning, särskild utbildning på 
gymnasial eller grundläggande nivå, samt 
utbildning i svenska för invandrare 

20 kap. 9 § SkolL ECH  

     

38.2  Beslut om att på nytt bereda utbildning  
för elev vid gymnasial och grundläggande 
vuxenutbildning, särskild utbildning på 
gymnasial eller grundläggande nivå, samt 
utbildning i svenska för invandrare 

20 kap. 9 § SkolL ECH  

     

38.3  Mottagande till grundläggande vuxen-
utbildning eller särskild utbildning på 
grundläggande nivå 

20 kap. 13 § SkolL ECH  

     

38.4  Beslut om ansökan om interkommunala 
ersättningar inom gymnasial och grund-
läggande vuxenutbildning eller särskild 
utbildning på grundläggande nivå 

20 kap. 14 § SkolL 
20 kap. 21 § SkolL 

ECH  

     

38.5  Antagning till utbildning på gymnasial nivå 
eller särskild utbildning på gymnasial nivå 

20 kap. 23 § SkolL ECH  

     

38.6  Mottagande till utbildning i svenska för 
invandrare 

20 kap. 33 § SkolL ECH  

     

38.7  Fastställande av plan mot kränkande 
behandling och diskriminering 

6 kap. 8 § SkolL ECH  

     

38.8  Rutiner för klagomål 4 kap. 8 § SkolL VCH  

     

38.9  Beslut om anställning av lärare och utan 
behörighet och legitimation för längre tid än 
6 månader, dock högst ett år i sänder 

2 kap. 19 § SkolL ECH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

38.10  Avtal om utbildningsplats  VCH  

     

38.11  Avtal om upplåtelse av skollokaler avseende 
schemabokning över period inom 
verksamhetstid. 

 ECH Avtal under maximalt ett läsår. 
Samråd ska ske med 
fastighetschef 

     

38.12  Ta emot anmälan om att barn/elev anser sig 
ha blivit utsatt för kränkande behandling 
eller trakasserier/sexuella trakasserier på 
sätt som avses i diskrimineringslagen 

6 kap. 10 § SkolL MyndUtskott  

     

38.13  Utreda och vidta åtgärder vid anmälan om 
att barn/elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling eller 
trakasserier/sexuella trakasserier av annat 
barn/elev eller personal   

6 kap. 10 § SkolL och 2 
kap. 7 § DL 

ECH Om anmälan gäller ECH ska 
utredning och vidtagande av 
åtgärder ske på närmast högre 
nivå 
 

     

38.14  Avge yttrande till Skolinspektionen, DO 
och BEO avseende inspektioner och  
anmälningar i barn- och elevärenden 

 AC  

     

38.15  Yttrande till Skolväsendets 
överklagandenämnd över överklagade 
beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

38.16  Tillträdesförbud för utomstående till 
skolområde 

 VCH Förbud för annan än elev och 
personal.  
OBS! Tidsbegränsas 
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Verksamheten Funktionsstöd 
39 Förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

39.1  Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson jml 9 § 4 LSS 

4 § förordningen 
om stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade 

VCH  

     

39.2  Beslut om arvode och ersättning till 
kontaktperson jml 9 § 4 LSS, enligt SKR:s 
riktlinjer 

 ECH  
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Verksamheten Hälso- och sjukvård 
40 Allmänt 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

40.1  Fastställa rutiner som säkerställer ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete 

 MAS/MAR  

     

40.2  Anmälan till IVO om allvarlig vårdskada, 
enligt lex Maria 

3 kap. 5 § PSL MAS HSLF-FS 2017:41 
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Socialtjänstjour 
Socialjouren Göteborgs Stad 
Härryda kommun och Socialjouren i Göteborgs Stad har upprättat avtal om socialtjänstjour. Socialjouren åtar sig att 
tillhandahålla socialtjänstjour enligt SoL, LVU och LVM under vardagar utanför kontorstid, veckoslut, helgdagar eller andra tider 
som avtalats. Socialtjänstjouren omfattar inte insatser som rör hemtjänstärenden eller familjerätts-ärenden. Beslut av 
Socialjouren under jourtid tas med stöd av relevant lagstiftning samt Härryda kommuns delegationsordning. 

41 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

41.1  Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § 1 st SoF Socsekr SJ  

     
41.2  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 

försörjningsstöd för skäliga kostnader 
4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 2 SoL 

Socsekr SJ  

 Enligt riksnorm  Socsekr SJ  

 Skäliga kostnader utöver riksnorm  Socsekr SJ  

     
41.3  Beslut om bistånd i form av tillfällig 

placering i HVB-hem 
4 kap. 1 § SoL Socsekr SJ Upp till en vecka 

 
42 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

42.1  Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden, i den mån beslutet inte är att 
hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socsekr SJ  

     
42.2  Beslut om läkarundersökning, att utse 

läkare samt plats för läkarundersökningen 
32 § LVU Socsekr SJ  

     
42.3  Beslut om begäran om handräckning från 

polis för genomförande av vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 1 st 2 LVU Socsekr SJ Kräver att tjänstemannen har getts 
beslutanderätt i ett särskilt 
förordnande 

 
43 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

43.1  Beslut om att inleda utredning  7 § LVM Socsekr SJ  

     
43.2  Beslut om läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen  
9 § LVM Socsekr SJ  

     
43.3  Beslut om att begära polismyndighets 

hjälp för att föra den enskilde till 
vårdinstitution 

45 § 2 st LVM Socsekr SJ  

     
43.4  Beslut om att begära polismyndighets 

hjälp för att föra missbrukare till 
läkarundersökning  

45 § 1 st LVM Socsekr SJ  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

43.5  Beslut om att vård enligt LVM ska inledas 
på sjukhus  

24 § LVM Socsekr SJ  

DELEGATIONSÄRENDEN INOM SEKTORN FÖR UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID 

44 Utbildning - Allmänt 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

44.1  Avge yttrande till Skolinspektionen, DO 
och BEO avseende inspektioner och  
anmälningar i barn- och elevärenden 

 AC  

     

44.2  Tillträdesförbud för utomstående till 
förskole- och skolområde 

 VCH Förbud för annan än elev och 
personal.  
OBS! Tidsbegränsas 

     

44.3  Fastställande av plan mot kränkande 
behandling och diskriminering 

6 kap. 8 § SkolL ECH  

     

44.4  Rutiner för klagomål 4 kap. 8 § SkolL VCH  

     

44.5  Beslut om anställning av lärare och 
förskollärare utan behörighet och 
legitimation för längre tid än 6 månader, 
dock högst ett år i sänder 

2 kap. 19 § SkolL ECH  

     

44.6  Avtal om utbildningsplats  VCH  

     

44.7  Avtal om upplåtelse av förskole- och skol-
lokaler avseende schemabokning över 
period inom verksamhetstid. 

 ECH Avtal under maximalt ett läsår. 
Samråd ska ske med 
fastighetschef 

     

44.8  Ta emot anmälan om att barn/elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling eller trakasserier/sexuella 
trakasserier på sätt som avses i 
diskrimineringslagen  

6 kap. 10 § SkolL MyndUtskott  

     

44.9  Utreda och vidta åtgärder vid anmälan om 
att barn/elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling eller 
trakasserier/sexuella trakasserier av annat 
barn/elev eller personal   

6 kap. 10 § SkolL och 
2 kap. 7 § DL 

ECH Om anmälan gäller ECH ska 
utredning och vidtagande av 
åtgärder ske på närmast högre 
nivå 

     

44.10  Ta emot anmälan om att utredning om 
elevs frånvaro har inletts av rektor 

7 kap. 19 a § 3 st SkolL MyndUtskott  

     

44.11  Ta emot anmälan från skolenhet med 
annan huvudman än hemkommunen 
(Härryda kommun) om att det inletts 
utredning om elevs frånvaro jml 7 kap. 19 a 
§ SkolL 

7 kap. 22 § 2 st SkolL MyndUtskott  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     

44.12  Mottagande av elev i särskolan 7 kap. 5, 8 och 9 §§ 
samt 18 kap. 5 § SkolL 

ECH  
Elevhälsa 

 

     

44.13  Beslut om att elev inte tillhör särskolans 
målgrupp 

7 kap. 5 b § och  
18 kap. 7 § SkolL 

ECH  
Elevhälsa 

 

     

44.14  Beslut om bidrag avseende grundbelopp 8 kap. 21–22 §§,  
9 kap. 19–20 §§,  
10 kap. 37–38 §§,  
11 kap. 36 och 37 §§,  
14 kap. 15 och 16 §§,  
16 kap. 52 och 53 §§,  
17 kap. 31, 32 och 35 §§ 
19 kap. 25–26 §§  
25 kap. 11–12 §§ SkolL 

VCH  

     

44.15  Beslut om bidrag avseende tilläggsbelopp 8 kap. 23 §,  
9 kap. 21 §, 
11 kap. 38 §,  
10 kap. 39 §,  
14 kap. 17 §,  
16 kap. 54 §, 
17 kap. 34 § och 
19 kap. 47 § SkolL 

VCH  

     

44.16  Avtal om korttidstillsyn för elev inom 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasie-
skolan eller gymnasiesärskolan i annan 
kommun än hemkommunen 

 VCH  

 

45 Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

45.1  Beslut om plats inom förskola och 
pedagogisk omsorg för barn som fyllt ett år 

8 kap. 5–6 samt 
14-15 §§ SkolL 
25 kap. 2 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

45.2  Beslut om plats inom fritidshem eller 
öppen fritidsverksamhet 

14 kap. 5 § SkolL 
25 kap. 4 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

45.3  Beslut om plats inom förskola och fritids-
hem då barnet behöver särskilt stöd 

8 kap. 7 SkolL 
14 kap. 6 § SkolL 

VCH  

     

45.4  Överenskommelse för barn om mottagande 
i förskola i annan kommun än hem-
kommunen om särskilda skäl föreligger 

8 kap. 12 SkolL PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

45.5  Inhämta och avge yttrande samt fatta 
beslut om mottagande av barn i annan 
kommun än hemkommunen 

8 kap. 13 § SkolL PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

45.6  Uppsägning av plats inom förskola, peda-
gogisk omsorg, fritidshem och öppen 
fritidshemsverksamhet 

 VCH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     

45.7  Beslut om nedsättning av platsavgift  VCH  

 

46 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

46.1  Beslut om att elev ej omfattas av skolplikt 7 kap. 2 § SkolL VCH  

     

46.2  Beslut om uppskjuten skolplikt 7 kap. 10 § SkolL VCH  

     

46.3  Beslut om mottagande av barn i förskole-
klass redan höstterminen det år då barnet 
fyller fem år 

7 kap. 11 § SkolL VCH  

     

46.4  Beslut om mottagande av barn i grund-
särskola redan höstterminen det år då 
barnet fyller sex år om vårdnadshavare 
begär det 

7 kap. 11 a § 1 st 2 
SkolL 

VCH  

     

46.5  Beslut om skolpliktens upphörande 7 kap. 13 och 14 §§ 
SkolL 

VCH  

     

46.6  Fullfölja utbildningen efter att skolplikten 
upphört 

7 kap. 15 och 16 §§ 
SkolL 

VCH  

     

46.7  Medgivande att fullgöra skolplikten på 
annat sätt samt återkallande av sådant 
medgivande 

24 kap. 25 § SkolL Rektor 
 
 
 
 
PCH Planering 
och tillsyn 

För elever som är folkbokförda 
i Härryda kommun och som 
går i kommunal skola i 
Härryda kommun 
 
För elever som är folkbokförda 
i Härryda kommun, men som 
ej går i kommunal skola i 
Härryda kommun 

     

46.8  Överenskommelse för elev att fullgöra skol-
gång i annan kommun än hemkommunen 
om särskilda skäl föreligger 

9 kap. 12 § SkolL 
10 kap. 24 § SkolL 
11 kap. 24 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Elevhälsa 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

46.9  Inhämta och avge yttrande samt beslut om 
mottagande av elev i annan kommun än 
hemkommunen 

9 kap. 13 § SkolL 
10 kap. 25 § SkolL 
11 kap. 25 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Elevhälsa 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

46.10  Placering av elev vid skolenhet 9 kap. 15 § SkolL 
10 kap. 30 § SkolL 
11 kap. 29 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Elevhälsa 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

46.11  Beslut om skolskjuts förskoleklass, grund-
skola och grundsärskola 

9 kap. 15 b-15 d §§ 
SkolL  

PCH Planering 
och tillsyn 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

10 kap. 32–33 §§ SkolL  
11 kap. 31 § SkolL 

     

46.12  Beslut om utbildning i grundskolan eller i 
grundsärskolan för integrerade elever 

7 kap. 9 § SkolL Rektor  

     

46.13  Beslut om att elev som fullgör sin skolgång 
i Härryda kommun ska läsa ämnen eller 
ämnesområden inom grundsärskolan 

11 kap. 8 § SkolL ECH  
Elevhälsa 

Grundsärskola 

 

47 Gymnasieskola och gymnasiesärskola 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

47.1  Beslut om stöd till inackordering 15 kap. 32 § SkolL 
18 kap. 32 § SkolL 

Intendent 
gymnasieskola 

 

     
47.2  Avvikelse från ett nationellt programs 

innehåll 
16 kap. 14 § SkolL ECH  

     
47.3  Överenskommelse med annan huvudman 

om behörighet och mottagande av elev 
utanför GR-området samt inom  
GR-området i de fall behörighet och motta-
gande ej följer av GR:s samverkansavtal 

16 kap. 36, 42–44 samt 
47–48 §§ SkolL 

VCH  

     
47.4  Överenskommelse för elev att fullgöra 

skolgång i annan kommun än hem-
kommunen om särskilda skäl föreligger 

16 kap. 42–44 §§ SkolL 
19 kap. 12–14 §§ SkolL 

VCH  

     
47.5  Antagning till yrkesintroduktion och 

individuellt alternativ p.g.a. synnerliga skäl 
17 kap. 11 § SkolL ECH  

     
47.6  Beslut om skolskjuts gymnasiesärskola 18 kap. 30 och 35 §§ 

SkolL 
Intendent 
gymnasieskola 

 

     
47.7  Beslut om att bekosta elevresor i 

gymnasieskola 
Lagen (1991:1110) om 
kommunernas skyldig-
het att svara för vissa 
elevresor  

Intendent  

     
47.8  Antagning av elev vid senare tidpunkt 7 kap. 8 § Gf ECH  

     
47.9  Byte av studieväg 7 kap. 9 § Gf ECH  

     
47.10  Förlängd undervisning 9 kap. 7 § Gf ECH  

     
47.11  Beslut om ersättning vid gymnasiestudier 

utomlands 
 Intendent Se riktlinjer dnr 2015KS38 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

47.12  Plan för utbildning på 
introduktionsprogram 

17 kap. 7 § SkolL VCH 
ECH 

För programmens upplägg 
Individuell studieplan för elev 

     
47.13  Undervisningstid på nationella program 4 kap. 22 § Gf ECH  

     
47.14  Arbetsplatsförlagt lärande 4 kap. 12 och 13 §§ Gf ECH  

 

48 Besvärsärenden 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

48.1  Omprövning av överklagat beslut 37-39 §§ FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

48.2  Rättidsprövning av överklagat beslut samt 
avvisande av för sent inkommet över-
klagande 

45 § FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

48.3  Beslut om att utse ombud för VFN i 
ärenden eller mål vid allmän domstol eller 
allmän förvaltningsdomstol 

 SCH  

     

48.4  Yttrande till förvaltningsdomstol över 
överklagade beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

48.5  Yttrande till Skolväsendets 
överklagandenämnd över överklagade 
beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

 

49 Fristående förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem med enskild huvudman  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

49.1  Beslut om att avsluta tillsyn  SCH  

 

50 Beviljande av kommunala bidrag till ideella organisationer 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

50.1  Bidrag till föreningar inom fritidsområdet  ECH 
 
VCH 

Bidrag enligt 
bidragsbestämmelser 
Övriga bidrag 

     

50.2  Kulturbidrag  VHC  
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INLEDNING 
Allmänt om delegering 
Delegering enligt kommunallagen innebär att man överför befogenheten att fatta beslut till någon annan.  
 
Delegering från fullmäktige till välfärdsnämnden via reglemente 
Ytterst är det kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut på kommunens vägnar. Enda möjligheten till 
undantag från denna regel är när det framgår av lag eller förordning att annan ska fatta beslut, exempelvis har 
en kommuns socialnämnd rätt att fatta vissa beslut enligt socialtjänstlagen eller rektor enligt skolförordningen. 
I Härryda kommun utgör välfärdsnämnden socialnämnd i lagens mening. 
 
Om kommunfullmäktige ska fatta samtliga beslut blir fullmäktigemötena tämligen ohanterliga. Kommunallagen 
ger därför möjlighet att föra ned rätten att fatta beslut till nämnder (5 kap 2 § KL). Välfärdsnämnden är en 
sådan nämnd.  
 
Formellt sett delegerar fullmäktige ärendena och rätten att fatta beslut genom att upprätta reglementen för 
nämnderna. Välfärdsnämndens rätt att fatta beslut (utöver det som framgår direkt av lag) framgår därmed av 
välfärdsnämndens reglemente. 
 
Vissa beslut kan fullmäktige inte föra ned till nämnd, dessa anges i 5 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen 
(2017:725), KL. Av lagtexten framgår att ärenden som anges i 5 kap. 1 § första stycket inte får delegeras till 
nämnderna. Inte heller kan nämnd besluta i de fall det i lagtext står att kommunfullmäktige fattar beslut (5 kap 
2 § KL). Följaktligen kan fullmäktige delegera ärenden om det i lagen står att kommunen ska fatta beslut, så 
länge det inte rör sig om sådana beslut som anges i 5 kap. 1 § KL. 
 
Delegering från välfärdsnämnden via delegationsordning 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder kan i sin tur delegera rätten att fatta beslut i ärenden inom det egna 
verksamhetsområdet till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare samt till anställd hos kommunen, se 6 kap. 
37-40 §§ och 7 kap. 5-7 §§ KL. Möjligheten att delegera beslutanderätten är dock begränsad enligt 6 kap. 38 § 
KL samt annan lagstiftning.  
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder delegerar viss beslutanderätt bland annat genom att fastställa en 
delegationsordning. De beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas, se 6 kap. 37-40 §§ KL. 
 
Genom delegering kan fullmäktige, styrelsen och nämnderna avlastas rutinärenden. Av förarbeten till lagstift-
ningen framgår även att delegering bör ske för att öka de anställdas roll, förbättra servicen och effektiviteten.  
 
Rätten att delegera får inte utnyttjas på ett sätt som kan rubba styrelsens och nämndernas övergripande 
ansvar för verksamheterna. 
 
Vilka kommunala beslut som är möjliga att delegera 
Vilka ärenden och beslut som är möjliga att delegera kan åskådliggöras enligt följande. 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE Befogenhet att fatta beslut inom den kommunala kompetensen. 
Delegerar genom att fatta beslut om reglementen. Får inte delegera beslut som 
faller inom 5 kap. 1 § KL eller beslut som fullmäktige enligt lag eller förordning 
explicit ska fatta beslut om.  

NÄMND Befogenhetsområdet anges i nämndens reglemente samt lagstiftning inom 
verksamhetsområdet. 
Får inte delegera beslut enligt 6 kap. 38 § KL. Får inte delegera beslut om det 
framgår i särlagstiftning. Kan inte delegera beslut som är ren verkställighet eller 
förberedande åtgärd.  
Delegerar genom att fatta beslut om delegationsordning.  

FÖRVALTNINGSCHEF Befogenhet framgår av delegationsordningen. Har rätt att vidarebefordra om 
detta framgår av delegationsordningen. I Härryda kommun är det kommun-
direktör som är förvaltningschef. 
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Delegering eller ren verkställighet/förberedande åtgärder 
Beslut efter delegation i kommunallagens mening ska skiljas från rent verkställande eller förberedande 
åtgärder och beslut fattade med stöd av ställningsfullmakt. 
 
Gränsen mellan delegation och ren verkställighet/förberedande åtgärder är svår att fastställa. Med 
delegeringsbeslut brukar avses att det föreligger alternativa lösningar samt att beslutsfattaren måste göra vissa 
överväganden och bedömningar. Vidare bör man beakta om det från allmänhetens synvinkel är angeläget att 
kunna överklaga beslutet. Beslut av rent verkställande art eller förberedande åtgärder betraktas däremot inte 
som beslut i lagens mening, och därmed finns det inga beslut att delegera formellt sett. Det kan till exempel 
röra sig om debitering av avgift enligt en fastställd taxa. Rätten för anställda att fatta denna typ av verkställig-
hetsbeslut eller om förberedande åtgärder grundar sig på den arbetsfördelning mellan förtroendevalda och 
anställda som måste finnas för att verksamheten ska fungera. Beslut som kategoriseras som ren verkställighet 
eller förberedande åtgärder kan inte överklagas. 
 
Ställningsfullmakt 
Ställningsfullmakt innebär att det med anställningen följer en behörighet att företa rättshandlingar med 
bindande verkan för huvudmannens räkning. 
 

Utdrag ur Kommunallagen 
Fullmäktiges uppgifter 
5 kap. 1 §  
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller landstinget, främst 
1) mål och riktlinjer för verksamheten, 
2) budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
3) nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
4) val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
5) val av revisorer  
6) grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
7) årsredovisning och ansvarsfrihet, 
8) folkomröstning i kommunen eller landstinget och, 
9) extra val till fullmäktige 
 
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar. 
 
5 kap. 2 §  
Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av 
fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.  
 
Delegering av ärenden  
6 kap. 37 §  
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-
8 §§ KL.  
 
6 kap. 38 §  
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller: 

1)  ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

2)  framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3)  ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt, 

4)  ärende som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 

5)  ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 
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6 kap. 39 §  
En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut 
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 
6 kap. 40 §  
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet inte får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap.  
 
7 kap. 5 §  
En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §.  
 
7 kap. 6 §  
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta 
beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen 
eller landstinget att fatta beslutet.  
 
7 kap. 7 §  
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden ställa upp 
villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, 
innan beslutet fattas.  
 
Nämnden får också besluta att en annan anställd får fatta beslut endast om företrädare för brukarna har 
tillstyrkt beslutet.  
 
7 kap. 8 §  
Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap.  
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Välfärdsnämndens delegationsordning  
Välfärdsnämndens uppdrag och rätt att fatta beslut på kommunens vägnar framgår av reglementet för 
välfärdsnämnden. Av reglementet följer att välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur 
och fritid samt för socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden är även 
kommunens social- och arbetslöshetsnämnd. Därutöver får välfärdsnämnden fatta beslut som framgår direkt i 
lag, inom det av fullmäktige tilldelade verksamhetsområdet, vilket till exempel är fallet när det i lag anges att 
socialnämnden ska fatta vissa beslut.  
 
Delegationsförbud 
Utöver vad som angetts angående de begränsningar som följer av kommunallagen när det gäller en nämnds 
möjlighet att delegera beslutanderätt finns motsvarande begränsningar i annan lagstiftning. Sådana begräns-
ningar följer av socialtjänstlagen (2001:453), SoL. I 10 kap. 4 och 5 §§ SoL har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl 
undantagit vissa beslut från delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa 
frågor. Därutöver följer det av rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen att vissa LVU-ärenden omfattas av 
delegationsförbudet i 6 kap. 38 § KL.  
Delegationsförbudet gäller följande beslut/ärenden:  

 Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning, 2 kap. 3 § föräldrabalken, FB  
 Beslut om nedläggning av faderskapsutredning, 2 kap. 7 och 9 §§ FB  
 Beslut att inte påbörja faderskapsutredning, 2 kap. 9 § FB  
 Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och förmyndarskap, 6 kap. FB  
 Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp, 7 kap. 7 § FB  
 Förbud eller begränsning av möjligheterna för en person som har sitt hem inom kommunen att i  

hemmet ta emot andras barn, 5 kap. 2 § SoL  
 Framställan om att barnbidrag ska betalas ut till den andra föräldern, någon annan lämplig person  

eller nämnden, 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken, SFB.  
 Framställan om att underhållsstöd ska betalas ut till någon annan lämplig person eller till nämnden, 18  

kap. 19 § SFB 
 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare och föräldrar med umgängesrätt ska utövas,  

14 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare, 14 § LVU 
 
Vidare ska beslutanderätt om avstängning av elev i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxen-
utbildning och särskild utbildning för vuxna enligt 5 kap. 15-19 §§ skollagen (2010:800) inte delegeras i den 
mån det anges att besluten ska fattas av huvudmannen. Detta med hänsyn till ärendena kan anses innefatta 
myndighetsutövning mot enskild av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 6 kap. 38 § 3 KL.  
 
Därutöver finns det begränsningar när det gäller delegation till tjänstepersoner. Bland annat följer av 10 kap. 4 
och 5 §§ SoL att vissa ärenden inte kan delegeras till tjänstepersoner. När det framgår i lag att ett ärende inte 
kan delegeras till tjänstepersoner och i de fall välfärdsnämnden bedömer att beslut ska fattas av utskott är det 
angivet vid delegationspunkten att myndighetsutskottet är lägsta beslutsnivå.  
 
Beslut i brådskande ärenden 
Välfärdsnämndens uppdrag avseende beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas enligt 6 kap. 39 § KL anges i punkt 8 allmänna bestämmelser för 
välfärdsnämndens delegationsordning.  
 
Anmälan av beslut 
Beslut som är fattade med stöd av delegation ska anmälas i enlighet punkt 12–15 i allmänna bestämmelser för 
välfärdsnämndens delegationsordning. 
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Delegater 

KD* Kommundirektör – i denna egenskap som förvaltningschef 

VFN ordf. Välfärdsnämndens ordförande 

VFN förste vice ordf. Välfärdsnämndens förste vice ordförande     

SCH  Sektorschef 

VCH  Verksamhetschef 

AC Administrativ chef 

ECH Enhetschef 

PCH Planeringschef 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

HL Handläggare 

Socsekr Socialsekreterare (social-, familjehems-, mottagnings-, familjerätts-, 
integrationssekreterare, integrationshandläggare) 

1:e Socsekr Förste socialsekreterare 

Socsekr SJ Socialsekreterare Socialjouren Göteborg 

MHL Metodhandledare 

SVL Servicevägledare, sektorn för teknik och förvaltningsstöd 

 Kommunjurist 

 Assistent, SOC 

 Intendent, Hulebäcksgymnasiet 

 
   
 
*Kommundirektören är förvaltningschef.  
T.f. kommundirektör är också t.f. förvaltningschef 
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Allmänna bestämmelser för välfärdsnämndens delegationsordning  

Gemensamma allmänna bestämmelser 
1)  Frågor av principiell eller prejudicerande natur eller annars av slag som anges i 6 kap. 38 § och 7 kap. 5 

§ KL ska underställas välfärdsnämnden. 

2)  Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för av välfärdsnämnden antagen budget 
eller kostnadskalkyl för visst projekt. Detta gäller dock inte i individärenden där rättigheten till en viss 
insats följer av lag. 

3)  Beslut i andra ärenden, som till art och betydelse är jämförbara med nedan angivna, får fattas av 
samma delegat. 

4)  Delegat är behörig att ingå de avtal som har direkt samband med utövandet av den delegerade 
beslutanderätten om inte annat sägs, vilket även inbegriper rätten att ingå personuppgiftsbiträdes-
avtal (PUB-avtal). 

5)  Delegerad beslutanderätt får inte utnyttjas om delegaten är jävig, 6 kap. 28 § och 7 kap. 4 § KL. Jäv ska 
anmälas till närmaste högre chef. 

 
Delegerad beslutanderätt 

6)  Med tillämpning av 6 kap. 37 § KL delegeras beslutanderätten till myndighetsutskottet i individärenden 
inom socialtjänstens och det offentliga utbildningsväsendets område där det råder delegationsförbud 
för tjänsteperson, till den del nämndens möjlighet att delegera inte begränsas i lag. Delegationen 
framgår av delegationsordningen.  

7)  Med tillämpning av 6 kap. 37 § KL delegeras beslutanderätten till ordföranden enligt vad som följer av 
delegationsordningen. 

8)  Med tillämpning av 6 kap. 39 § KL delegeras till ordföranden eller vid förfall för honom/henne till förste 
vice ordföranden att besluta på välfärdsnämndens vägnar i ärenden (dock inte i individärenden), som 
är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. När det gäller beslut i brådskande 
individärenden delegerar välfärdsnämnden sådan beslutanderätt genom ett separat uppdrag. 

9)  Med tillämpning av 7 kap. 5 § KL delegeras beslutanderätten till förvaltningschefen i sektors-
övergripande ärenden, angivna i avsnitt 8-38, i den mån de ska fattas på tjänstemannanivå. 
Förvaltningschef äger rätt att till annan av kommunens tjänstepersoner vidaredelegera denna 
beslutanderätt enligt 7 kap. 6 § KL. 

10)  Med tillämpning av 7 kap. 5 § KL delegeras beslutanderätten i övrigt till tjänstepersoner enligt vad som 
följer av delegationsordningen. 

11)  Viss beslutanderätt inom SoL, LVU och LVM som enligt 7 kap. 5 § KL delegeras till tjänstepersoner inom 
Härryda kommun delegeras också till tjänstepersoner inom Socialjouren i Göteborgs Stad. 
Delegationen avser socialtjänstjour vardagar utanför kontorstid, veckoslut, helgdagar eller andra tider 
som avtalats. Den avtalade socialtjänstjouren omfattar inte hemtjänstärenden eller 
familjerättsärenden. Delegationen framgår av delegationsordningen. 

 
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation 

12)  Beslut som ordföranden eller en annan ledamot fattat i brådskande ärenden med stöd av 6 kap. 39 § 
KL ska anmälas vid välfärdsnämndens nästa sammanträde. 

13)  Beslut i individärenden som tjänsteperson fattat med stöd av 7 kap. 5 § KL ska anmälas vid 
myndighetsutskottets ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över beslutade 
ärenden. För löpande ärenden av mängdkaraktär kan anmälan samlas till två tillfällen per termin. 

14)  Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation enligt 7 kap. 6 § KL ska anmälas vid välfärds-
nämndens ordinarie nästkommande sammanträde. 

15)  Beslut som tjänsteperson fattat med stöd av vidaredelegation enligt 7 kap. 5 och 6 §§ KL ska anmälas 
vid välfärdsnämndens ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över 
beslutade ärenden. För löpande ärenden av mängdkaraktär kan anmälan samlas till två tillfällen per 
termin. 
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Ersättare för delegat 

16)  Vid förfall för ordföranden får förste vice ordföranden inträda som delegat. Med förfall avses såväl 
frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel när det 
föreligger jäv. 

17)  Vid förfall för förvaltningschef får tillförordnad förvaltningschef inträda som delegat. Med förfall avses 
såväl frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel 
när det föreligger jäv. 

18)  Vid förfall för delegat i övrigt träder i första hand tillförordnad eller vikarie in som delegat om inte 
annat anges. Om inte tillförordnad eller vikarie är utsedd, eller om även den personen har förfall och 
beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av vidaredelegatens närmaste chef, om inget annat anges 
under respektive punkt. Om även denne chef är frånvarande beslutar dennes närmsta överordnade. 
Med förfall avses såväl frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad 
beslutanderätt, till exempel när det föreligger jäv. 

 
Generell begränsning av delegation inom socialtjänstens område 

19)  Rätten att fatta beslut med stöd av delegationsförteckningen gäller endast efter tre månaders 
anställning eller särskild prövning vad avser beslut enligt SoL, LVU, LVM, LSS och LMA.  

 
 

Förkortningar, lagar och övrigt 
BEO  Barn- och elevombudet 
BF  Barn och Familj, Sektorn för socialtjänst 
DO  Diskrimineringsombudsmannen 
FS  Funktionsstöd, Sektorn för socialtjänst 
HB  Hälsa och Bistånd, Sektorn för socialtjänst 
IA  Integration och Arbetsmarknad, Sektorn för socialtjänst 
IVO   Inspektionen för vård och omsorg 
MyndUtskott  Myndighetsutskottet 
SKL   Sveriges Kommuner och Landsting 
VFN   Välfärdsnämnden 
VO  Vård och Omsorg, Sektorn för socialtjänst 
 
BrB   Brottsbalken (1962:700) 
DL  Diskrimineringslagen (2008:567) 
FB   Föräldrabalken (1949:381) 
FL   Förvaltningslagen (1986:223) 
Gf   Gymnasieförordningen (2010:2039) 
HSL   Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
KL  Kommunallagen (2017:725) 
KörkF  Körkortsförordningen (1998:980) 
Lgeb  Lagen(2005:429) om god man för ensamkommande barn 
LSS   Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LUL   Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM   Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU   Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
LOfB  Lagen 1996:1620) om offentligt biträde 
  Lagen (2016:1013) om personnamn 
OSL  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
  Passlagen (1978:302) 
PSL   Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
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Sf   Skolförordningen (2011:185) 
SFB  Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
SkolL   Skollagen (2010:800) 
SoL   Socialtjänstlagen (2001:453) 
SoF  Socialtjänstförordningen (2001:937) 
TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
UtlL  Utlänningslagen (2015:716) 
ÄB   Ärvdabalken (1958:637) 
ÄktB  Äktenskapsbalken (1987:230) 
   
 
pbb  Prisbasbelopp 
 
Benämningen ”allmän domstol” avser att omfatta allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol. 
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Med tillämpning av 6 kap. 37 § samt 7 kap. 5 och 6 §§ KL delegeras följande ärenden i 
enlighet med nedan angivna anvisningar. 

SEKTORSÖVERGRIPANDE DELEGATIONSÄRENDEN 

1 Organisationsförändringar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

1.1  Organisations-
förändringar inom 
förvaltningen 

 KD*  Dock ej organisations-
förändringar som faller 
inom 5 kap. 1§, 6 kap. 
38 § KL 

   

         

1.2  Organisations-
förändringar inom 
sektorerna  

 KD*  Dock ej organisations- 
förändringar som faller 
inom 5 kap. 1§, 6 kap. 
38 § KL 

ECH  Efter samråd med 
SCH 

 

2 Ekonomi 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

2.1  Skadestånd och 
annan ersättning 

       

2.1.1  ≥ 5000 kr < 6 pbb  KD*      

2.1.2  ≥ 5000 kr < 4 pbb  KD*   VCH   

         

2.2  Avstängning m.m. 
från service vid 
utebliven betalning 
från kund 

 KD*   VCH  Enligt resp. 
verksamhets rutiner 
och riktlinjer  

 

3 Allmänna handlingar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

3.1  Beslut om att inte 
lämna ut handlingar 
samt uppställande av 
förbehåll vid 
utlämnande 

2 kap. 
14 § TF 
och 6 
kap. 3 § 
OSL 

KD* Kommun-
jurist 

 VCH  VCH för resp. 
verksamhet  

 

4 Rättegång och förrättningar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

4.1  Beslut om att inleda 
rättegång eller 
förrättning, till den del 
inte annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   SCH   
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 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

4.2  Beslut om att över-
klaga dom eller beslut 
samt begära ompröv-
ning, till den del inte 
annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   SCH  Om tvistbeloppet 
understiger 5 pbb 
och frågan ej är av 
principiell 
beskaffenhet 

         
4.3  Befullmäktiga ombud 

att föra kommunens 
talan vid rättegång 
eller förrättning, till 
den del inte annat 
följer av delegations-
ordningen 

 KD*   SCH   

         
4.4  Avvisande av för sent 

inkommet 
överklagande, till den 
del inte annat följer av 
delegationsordningen 

45 § FL KD*   VCH   

         
4.5  Omprövning av 

tidigare beslut, till den 
del inte annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   Resp. 
besluts-
fattare 

 Efter samråd med 
överordnad chef. 
Gäller så länge 
överklagandet och 
övriga handlingar inte 
har överlämnats till den 
högre instans som ska 
pröva överklagandet 

         
4.6  Avvisande av enskilds 

ombud, till den del 
inte annat följer av 
delegations-
ordningen 

14 § FL KD*   SCH  Efter samråd med 
kommunjurist 
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5 Yttrande 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

5.1  Avge yttrande med 
undantag av yttranden 
i ärenden som 
omfattas av 6 kap. 38 
§ KL 

45 § FL KD*      

 
6 Avtal 

 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

6.1  Träffa avtal till den del 
detta ingår i VFN:s 
behörighetsområde 

 KD*  1) Under förutsättning att 
rätten att träffa avtal ej: 

2) Strider mot 5 kap. 1 § 
eller 6 kap. 38 § KL 

3) Följer särskilt av 
befattningsbeskrivning el. 
liknande överstiger 50 pbb 

   

         

6.2  Träffa avtal inom 
sektorns verksam-
hetsområde till den 
del detta ingår i VFN:s 
behörighetsområde 

 KD*   SCH  1) Under förutsättning att 
rätten att träffa avtal ej: 

2) Strider mot 5 kap. 1 § 
eller 6 kap. 38 § KL 

3) Följer särskilt av 
befattningsbeskrivning el. 
liknande överstiger 50 pbb 

 
7 Övrigt 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

7.1  Beslut i övriga ärenden 
som till art och omfatt-
ning är av samma 
betydelse som ovan 
delegerade frågor 

 KD*      

         
7.2  Representation av 

större omfattning 
inom välfärds-
nämnden 

 VFN 
ordf. 

VFN förste 
vice ordf. 

    

         
7.3  Resor utomlands för 

förtroendevalda inom 
välfärdsnämnden 

 VFN 
ordf. 

VFN förste 
vice ordf. 
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DELEGATIONSÄRENDEN INOM SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 

Allmänt – Sektorsövergripande 

8 Sociala föreningsbidrag 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

8.1  Beslut om bidrag till sociala ideella 
organisationer 

 SCH  

 
Gemensamt – Handläggning och övrigt i individärenden 

9 Socialtjänstlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

9.1  Beslut om framställan till annan kommun 
om överflyttning av ärende 

2 kap. 10 § SoL 1:e Socsekr BF 
MHL HB 

 

     
9.2  Beslut om mottagande av ärende från 

annan kommun 
2 kap. 10 § SoL ECH BF 

ECH HB 
 

     
 
9.3  

Ansökan till IVO om överflyttning av 
ärende till annan kommun 

2 kap. 11 § SoL VCH BF 
VCH HB 

 

     
9.4  Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Socsekr BF 

Socsekr IA 
Socsekr HB 
HL HB 

 

     
9.5  Beslut om att inte inleda utredning samt 

att inledd utredning ska avslutas 
11 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr BF 

ECH IA 
ECH HB Vuxen 
HL HB 

 

     
9.6  Beslut om att utredning inte ska 

föranleda någon åtgärd 
11 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr BF 

ECH BF 
ECH IA 
ECH HB 

 

     
9.7  Beslut om förlängning av utredningstiden 11 kap. 2 § 2 st 

SoL 
ECH BF 
ECH IA 

 

     
9.8  Beslut om uppföljning av ett barns 

situation 
11 kap. 4 a och  
4 b §§ SoL 

1:e Socsekr BF 
ECH IA 

 

     
9.9  Beslut om att avslå ansökan om bistånd  Samma delegat 

som har rätt att 
bevilja ansökan 

 

     
9.10  Utseende av ombud och utställande av 

fullmakt till ombud att företräda VFN i 
individärenden i allmän domstol, utom 
högsta instans 

10 kap. 2 § SoL VCH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

9.11  Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans och därmed begära inhibition 

10 kap 2 § SoL 
  

MyndUtskott Avser ärenden beslutande av 
Myndighetsutskottet 

     

9.12  Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans, och därmed begära inhibition 

10 kap. 2 § SoL VCH Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

      

9.13  Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans, och i samband därmed begära 
inhibition, avseende: 

10 kap 2 § SoL   

 Ärende om ekonomiskt bistånd jml 4 kap. 1 
och 3 §§ SoL 

10 kap 2 § SoL ECH BF 
ECH IA 

Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 Ärende om bistånd för livsföring i övrigt, jml 
4 kap. 1 och 2 §§ SoL, med undantag för 
ärenden om särskilt boende där sökanden är 
över 90 år 

10 kap 2 § SoL ECH BF 
ECH IA 
ECH HB 

Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 Ärende om insats jml LSS 10 kap 2 § SoL ECH HB Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

     

9.14  Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans, avseende: 

10 kap 2 § SoL   

 Återkrav av beviljat ekonomiskt bistånd, jml 
9 kap. 1 och 2 §§ SoL 

9 kap. 3 § SoL MyndUtskott  

 Kostnader, jml 8 kap. 1 § 1 och 2 st SoL 9 kap. 3 § SoL MyndUtskott  

     

9.15  Yttrande till allmän domstol i ärende eller 
mål som överklagats av den enskilde 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

9.16  Beslut om polisanmälan vid misstänkt 
brott i form av: 

12 kap. 10 § SoL  Sekretessbrytande regler i 10 kap. 
OSL 

 Barnmisshandel  ECH BF 
ECH IA 

BrB 3,4 och 6 kap. och lagen 
(1982:316) med förbud om 
könsstympning av kvinnor 

 Bidragsbedrägeri  ECH BF 
ECH IA 

6 § bidragsbrottslagen (2007:612) 

 I övriga individärenden  MyndUtskott  

     

9.17  Anmälan till IVO om allvarligt 
missförhållande enligt lex Sarah 

14 kap. 7 § SoL VCH BF 
VCH FS 
VCH HB 
VCH IA 
VCH VO 

 

 
10 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

10.1  Beslut om att avslå ansökan om insats  Samma delegat 
som har rätt att 
bevilja ansökan 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

10.2  Anmälan till överförmyndare om behov av 
hjälp från god man, förvaltare eller 
förmyndare 
 

15 § 6 LSS HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr IA 

Avser person som omfattas av 1 § LSS 

     

10.3  Anmälan till överförmyndare om 
upphörande av godman-, förvaltar- samt 
förmyndarskap 

15 § 6 LSS HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr IA 

Avser person som omfattas av 1 § LSS 

     
10.4  Anmälan till IVO om allvarligt 

missförhållande enligt lex Sarah 
24 b § LSS VCH BF 

VCH FS 
VCH HB 
VCH IA 
VCH VO 

 

 

11 Socialtjänstförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

11.1  Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § 1 SoF Socsekr BF 
Socsekr IA 

 

     
11.2  Anmälan till överförmyndare om behov av 

hjälp från god man, förvaltare, 
förmyndare  

5 kap. 3 § 1 och 2 
SoF 

HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr IA 
Socsekr HB 

 

     
11.3  Anmälan till överförmyndare om 

upphörande av godman-, förvaltar- samt 
förmyndarskap 

5 kap. 3 § 1 och 2 
SoF 

HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr IA 
Socsekr HB 

 

     
11.4  Anmälan till överförmyndare om 

förhållanden tyder på att en förälder inte 
förvaltar sitt barns egendom på ett 
betryggande sätt 

5 kap. 3 § 3 SoF ECH BF 
ECH FS 
ECH IA 
ECH HB 

 

 
12 Föräldrabalken 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

12.1  Yttrande till allmän domstol i ärende om 
anordnande av godmanskap eller 
förvaltarskap samt till överförmyndare vid 
förordnande av god man eller förvaltare 

11 kap. 16 § 2 st 
FB 

Socsekr HB 
HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr IA 
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13 Lagen om offentligt biträde 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

13.1  Anmälan samt yttrande om behov av 
offentligt biträde 

3 kap LOfB Socsekr BF 
Socsekr HB 

 

 

14 Förvaltningslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

14.1  Beslut om att avslå begäran om att 
ärende ska avgöras 

12 § FL Chef till 
delegat som 
ska avgöra 
ärendet 

 

     

14.2  Avvisande av ombud eller biträde 14 § FL VCH BF 
VCH HB 
VCH IA 
VCH FS 
VCH VO 

Efter samråd med kommunjurist 

     
14.3  Rättelse av skrivfel och liknande 36 § FL Delegat som 

beslutat i 
ärendet  

 

     
14.4  Omprövning av beslut 37-39 §§ FL Delegat som 

beslutat i 
ärendet 

 

     
14.5  Rättidsprövning av överklagat beslut 

samt avvisande av för sent inkommet 
överklagande 

45 § FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

 

15 Körkortsförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

15.1  Yttrande till Transportstyrelsen 3 kap 8 § KörkF Socsekr BF 
Socsekr IA 
Socsekr HB 

 

 

16 Lagen om personnamn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

16.1  Yttrande till domstol 44-45 §§ lagen om 
personnamn 

Socsekr BF 
ECH IA 

 

 

17 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

17.1  Yttrande till åklagarmyndighet 10-12 §§ LUL 1:e Socsekr BF 
ECH IA 
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18 Övrigt 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

18.1  Uthyrning av lägenhet för bostads-
ändamål i fastighet som ägs av 
kommunen 

 ECH BF 
ECH IA 
ECH HB 
ECH FS 
ECH FS 
ECH VO 

Med avseende på enskilda med beslut 
enligt SoL eller LSS. Se även KS 
delegationsordning 
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Verksamheten Barn och familj 
Barn och unga upp till 21 år 

19 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

19.1  Beslut om bistånd i form av öppna insatser, 
utan vårdnadshavarens samtycke, för barn 
som har fyllt 15 år, jml 3 kap. 6a § SoL 

4 kap. 1 § SoL MyndUtskott  

     
19.2  Beslut om bistånd till insats i form av familje-

behandling/strukturerat öppenvårdsprogram  
4 kap. 1 § SoL Socsekr 

ECH 
I egen regi - i samråd med MHL 
I extern regi - max 6 mån 

     

19.3  Beslut om bistånd i form av stöd vid 
umgänge 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  

     

19.4  Beslut om bistånd i form av kontakt-
person/kontaktfamilj, jml 3 kap. 6 b § 1 st 
SoL, samt förordnande och entledigande 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr Max 6 mån 

     

19.5  Beslut om förordnande och entledigande av 
kontaktperson/kontaktfamilj 

3 kap. 6 b § SoL Socsekr Vid byte i pågående insats 

     

19.6  Beslut om bistånd i form av särskilt kvalifice-
rad kontaktperson, jml 3 kap. 6 b § 2 st SoL  

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi 

     

19.7  Beslut om bistånd i form av stöd och 
avlastning 

4 kap. 1 § SoL ECH 70 dygn/år/sökande 

     

19.8  Beslut om bistånd i form av vård, 
placering/omplacering i familjehem, i hem för 
vård eller boende, i SiS-hem samt i 
stödboende 

4 kap. 1 § SoL MyndUtskott 
 

 

     

19.9  Beslut om bistånd i form av vård, tillfällig 
placering/omplacering 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  
 
 
1:e Socsekr 
 
 
ECH 
 
 
ECH 
 
ECH 
 
1:e Socsekr  
 
 
ECH 

Jourfamilj ”egna avtalade”,  
max 4+2 mån 
 
Familjehem ”egna avtalade”,  
max 4+2 mån 
 
Familjehem ”konsulentstödda”,  
max 4+2 mån 
 
HVB-hem, max 4+2 mån 
 
SiS-hem, max 4+2 mån 
 
Stödboende ”egen regi”,  
max 4+2 mån 
 
Stödboende ”extern regi”,  
max 4+2 mån 

     

19.10  Beslut om bistånd åt nyplacerade i familje-
hem i form av basgarderob, basutrustning 
samt övrig utrustning 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
1:e Socsekr 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

19.11  Beslut om bistånd åt placerade i familjehem i 
form av särskild utrustning varierande över tid 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

19.12  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt 
bistånd i samband med umgängesresor 
barn-föräldrar 

4 kap. 1 § SoL Socsekr  

     

19.13  Beslut om bistånd i form av tillfälligt boende 
med anledning av våld i nära relation 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 
 
1:e Socsekr 
ECH 

I skyddat boende – max 2 veckor 
I skyddat boende – utöver 2 veckor 
 
I annat boende – max 2 veckor 
I annat boende – utöver 2 veckor 

     

19.14  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt stöd 
för omkostnader i samband med boende 
med anledning av våld i nära relation 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 
 

Upp till 25 % av pbb 
Utöver 25 % av pbb 

     

19.15  Beslut om bistånd i form av samtalsstöd 
med anledning av våld i nära relation 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
1:e Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi – upp till 25 % av pbb 
I extern regi – utöver 25 % av pbb 

     

19.16  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

19.17  Beslut om upphörande av bistånd i förtid 4 kap. 1 § SoL ECH  

     

19.18  Beslut om arvode och ersättning till familje-
hem samt upprättande av avtal 

6 kap. 6 b § SoL ECH 
MyndUtskott 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

19.19  Beslut om arvode och ersättning till kontakt-
person/kontaktfamilj jml 3 kap. 6b § 1 st SoL, 
enligt SKL:s rekommendationer 

 Socsekr  

     

19.20  Medgivande eller beslut om vård att ta emot 
ett barn för stadigvarande vård och fostran 

6 kap. 6 § SoL MyndUtskott  

     

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

6 kap. 8 § 1 st 
SoL 

MyndUtskott  

     

19.22  Särskilt övervägande om överflyttning av 
vårdnaden jml 6 kap. 8 § FB 

6 kap. 8 § 2 st 
SoL 

MyndUtskott Endast övervägande. Beslut att 
ansöka om vårdnadsöverflyttning tas 
av nämnd 

     

19.23  Beslut om arvode och ersättning till särskilt 
förordnade vårdnadshavare, enligt 
kommunens riktlinjer 

6 kap. 11 § SoL ECH  

     

19.24  Godkännande av att en utländsk myndighet 
placerar ett barn i Sverige 

6 kap. 11 a § 
SoL 

MyndUtskott  

     

19.25  Beslut om placering av barn i utlandet 6 kap. 11 b § 
SoL 

MyndUtskott  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

19.26  Medgivande till adoption 6 kap. 12 § SoL MyndUtskott  

     

19.27  Återkallande av lämnat medgivande till 
adoption 

6 kap. 13 § 2 st 
SoL 

MyndUtskott  

     

19.28  Samtycke till att adoptionsförfarande får 
fortsätta 

6 kap. 14 § SoL ECH  

     

19.29  Beslut att neka samtycke till att adoptions-
förfarande får fortsätta 

6 kap. 14 § SoL MyndUtskott  

     

19.30  Beslut om ersättning i form av underhålls-
bidrag från föräldrar vars underåriga barn får 
omvårdnad i annat hem än det egna 

8 kap. 1 § 2 st 
SoL 

Socsekr Se även 6 kap. 2-4 §§ SoF 

     

19.31  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
jml 8 kap 1 § 2 st SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

 

20 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

20.1  Beslut om ansökan hos förvaltnings-
rätten om vård 

4 § LVU MyndUtskott  
 
 

     
20.2  Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § 1 st LVU 

 
6 § 2 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

20.3  Beslut om omedelbart omhändertagande 
för tillfällig vård för den som är under 18 år 

6 a § LVU 
 
 
6 a § 2 st jml 6 § 
2 st LVU  

MyndUtskott 
 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

I ärenden då svensk domstol inte är 
behörig 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

20.4  Begäran om förlängd tid för ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 

8 § LVU ECH  

     

20.5  Beslut om upphörande av omedelbart 
omhändertagande 

9 § LVU 
 
6 kap. 39 § KL 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

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

11 § 1 st LVU 
 
11 § 3 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

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

11 § 2 st LVU 
 
11 § 3 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

20.8  Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden, i den mån beslutet inte är 
att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socsekr  

     

20.9  Övervägande om vård med stöd av 2 § 
LVU fortfarande behövs 

13 § 1 och 2 st 
LVU 

MyndUtskott  

     

20.10  Prövning om vård med stöd av 3 § LVU 
ska upphöra 

13 § 1 och 3 st 
LVU 

MyndUtskott  

     

20.11  Övervägande om vårdnadsöverflyttning 
jml 6 kap. 8 § FB 

13 § 1 och 4 st 
LVU 

MyndUtskott Enbart övervägande. Beslut att ansöka 
om vårdnadsöverflyttning ska tas av 
nämnd. 

     

20.12  Övervägande av beslut jml 14 § 2 st 1 
LVU om umgängesbegränsning 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart när inga ändringar föreslås eller 
begärs av part 

     

20.13  Övervägande av beslut jml 14 § 2 st 2 
LVU om hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart när inga ändringar föreslås eller 
begärs av part 

     

20.14  Beslut om att vården ska upphöra 21 § LVU MyndUtskott  

     

20.15  Beslut om regelbunden kontakt med en 
särskilt kvalificerad kontaktperson 

22 § 1 st 1 LVU MyndUtskott  

     

20.16  Beslut om att delta i behandling i öppna 
former 

22 § 1 st 2 LVU MyndUtskott  

     

20.17  Prövning om beslut jml 22 § 1 st 1 och 2 
LVU ska upphöra 

22 § 3 st LVU MyndUtskott  

     

20.18  Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om flyttningsförbud 

24 § LVU MyndUtskott  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

20.19  Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § 1 st LVU MyndUtskott  

     

20.20  Beslut om att flyttningsförbud ska 
upphöra 

26 § 2 st LVU MyndUtskott  

     

20.21  Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st LVU 
 
27 § 2 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

20.22  Beslut om ansökan hos förvaltnings-rätten 
om utreseförbud 

31 b § LVU  MyndUtskott  
 
 

     

20.23  Prövning om utreseförbud 31 c § LVU 
 

MyndUtskott  
 
 

     

20.24  Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU 
 

MyndUtskott  
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
 

     

20.25  Beslut om att tillfälligt utreseförbud ska 
upphöra 

31 g § 2 st LVU MyndUtskott  

     

20.26 Beslut om tillfälligt undantag från ett 
utreseförbud 

31 i § LVU MyndUtskott  

     

20.27 Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

32 § LVU MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. 

Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

20.28 Beslut om begäran om handräckning från 
polis för läkarundersökning 

43 § 1 st 1 LVU 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. 

Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

20.29 Beslut om begäran om handräckning från 
polis för genomförande av vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 1 st 2 LVU 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden 
för-ordnad 
ledamot 
eller 
tjänsteman 

Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
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21 Föräldrabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

21.1  Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap. 4 § FB Socsekr 
SVL 

I det fall föräldrarna är överens om 
faderskapet 

     

21.2  Godkännande av föräldraskapsbekräftelse 1 kap. 9 § FB Socsekr 
SVL 

I det fall föräldrarna är överens om 
föräldraskapet 

     

21.3  Beslut om att inleda utredning om 
faderskap 

2 kap. 1 § FB Socsekr  

     

21.4  Beslut om att inleda utredning om 
föräldraskap 

2 kap. 9 § 1 st FB Socsekr  

     
21.5  Beslut om att väcka och föra talan i mål om 

faderskap 
3 kap. 5 § 2 st FB Socsekr  

     
21.6  Föra talan i anhängiggjort mål om 

faderskap i allmän domstol 
3 kap. 6 § 2 st FB 1:e Socsekr  

     

21.7  Utse utredare av adoptionsutredning 4 kap. 14 § FB 1:e Socsekr Uppdrag från allmän domstol 

     
21.8  Godkännande av avtal om vårdnad 6 kap. 6 § 2 st FB 1:e Socsekr  

21.9  Beslut om att vidta åtgärd till stöd för 
barnet, vid endast den ene vårdnads-
havarens samtycke 

6 kap. 13 a § FB MyndUtskott  

     
21.10  Godkännande av avtal om barns boende då 

barnet står under vårdnad av båda 
föräldrarna 

6 kap. 14 a § 2 st 
FB 

Socsekr  

     
21.11  Godkännande av avtal om barns umgänge 

med föräldrar som barnet inte bor tillsam-
mans med 

6 kap. 15 a § 3 st 
FB 

Socsekr  

     
21.12  Utse person som umgängesstöd 6 kap. 15 c § 3 st FB Socsekr  

     

21.13  Utse utredare i frågor om vårdnad, boende 
eller umgänge 

6 kap. 19 § 3 st FB 1:e Socsekr Uppdrag från allmän domstol 

     

21.14  Godkännande av avtal om underhålls-
bidrag för längre perioder än tre månader 

7 kap. 7 § 2 st FB Socsekr  
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22 Lagen om god man för ensamkommande barn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

22.1  Ansöka om behov av god man, jml 2 §, hos 
överförmyndare 

3 § Lgeb Socsekr  

     
22.2  Väcka talan om eller anmälan om behov av 

särskilt förordnad vårdnadshavare hos 
allmän domstol 

10 § Lgeb Socsekr  

 

23 Brottsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

23.1  Yttrande till allmän domstol gällande över-
lämnande till vård eller annan åtgärd 

32 kap. 1 § BrB 
 

MyndUtskott 
ECH  

Enligt LVU 
Enligt SoL, max 3 mån 

 

24 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

24.1  Begäran hos polis om utredning av brott 31 § 2 st LUL MyndUtskott  

     
24.2  Beslut om framställan till åklagare om 

väckande av bevistalan 
38 § LUL MyndUtskott  

     
 

25 Äktenskapsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

25.1  Yttrande till åklagare i fråga om underårigs 
äktenskapsskillnad samt att lämna upplys-
ningar på begäran från annan socialnämnd 

5 kap. 5 § 3 st 
ÄktB 

Socsekr  

 

26 Utlänningslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

26.1  Ansökan om tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd hos Migrationsverket, avseende 
barn placerade jml 6 kap. 11a § SoL 

5 kap. 15 c § UtlL 1:e Socsekr  

 

27 Passlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

27.1  Yttrande till passmyndighet om utfärdande 
av pass utan vårdnadshavares medgivande 

11 a § Passlagen  Socsekr  
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Verksamheten Hälsa och bistånd 
Vuxenenheten 

28 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

28.1  Beslut om bistånd i form av vård, placering 
i hem för vård eller boende, i skyddat 
boende, i familjehem 

4 kap 1 § SoL MyndUtskott 
ECH 

 
Max 3 + 3 mån 

     

28.2  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt 
stöd för omkostnader i samband med 
placering i vårdboende 

4 kap. 1 § SoL ECH Upp till 25 % av pbb 

     

28.3  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

28.4  Beslut om bistånd till insats i form av 
öppenvård 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi - max 6 mån. 

     

28.5  Beslut om bistånd i form av kontaktperson/ 
kontaktfamilj, jml 3 kap. 6 b § 1 st SoL, 
samt förordnande och entledigande 

4 kap. 1 § SoL ECH Max 6 mån. 

     

28.6  Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson/kontaktfamilj  

3 kap. 6 b § SoL Socsekr Vid byte i pågående insats 

     

28.7  Beslut om bistånd i form av särskilt 
kvalificerad kontaktperson, jml 3 kap. 6 b § 
2 st SoL 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

28.8  Beslut om ersättning från den enskilde 
avseende uppehälle vid vård eller 
behandling 

8 kap. 1 § 1 st SoL ECH Se även 6 kap. 1 § SoF 

     

28.9  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
jml 8 kap. 1 § 1 st SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

 

29 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

29.1  Beslut om att inleda utredning  7 § LVM ECH  

     
29.2  Beslut om att inte inleda utredning eller att 

inledd utredning ska avslutas 
7 § LVM ECH  

     
29.3  Beslut om läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen 
9 § LVM Socsekr  

     
29.4  Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten 

om tvångsvård 
11 § LVM MyndUtskott  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

29.5  Beslut om omedelbart omhändertagande 13 § 1 LVM 
 
13 § 2 LVM 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan, av 
nämnden, för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
29.6  Beslut om upphörande av omedelbart 

omhändertagande 
18 b § LVM 
 
6 kap. 39 § KL 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan, av 
nämnden, för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
29.7  Beslut om att begära polismyndighets hjälp 

för att föra missbrukare till 
läkarundersökning 

45 § 1 LVM ECH  

     
29.8  Beslut om att begära polismyndighets hjälp 

för att föra den enskilde till vårdinstitution 
45 § 2 LVM Socsekr  

     
29.9  Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM ECH  

 

30 Brottsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

30.1  Yttrande till allmän domstol vid prövning 
om överlämnande till vård 

31 kap. 2 § BrB ECH  

     
 

Handläggarenheten 
31 Socialtjänstlagen  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

31.1  Beslut om bistånd i form av hemtjänst-
insatser i ordinärt boende, omfattande 
omsorg, service och trygghet 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

31.2  Beslut om bistånd i form av yttre 
hemtjänstinsatser 

4 kap. 2 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

31.3  Beslut om bistånd i form av ledsagar-
service 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

31.4  Beslut om bistånd i form av avlösarservice 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

31.5  Beslut om bistånd i form av plats i dag-
verksamhet, med inriktning demens 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

31.6  Beslut om bistånd i form av plats i dag-
verksamhet, med inriktning somatik 

4 kap. 2 § SoL HL  

     

31.7  Beslut om bistånd i form av boendestöd 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

31.8  Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

31.9  Beslut om bistånd i form av korttidsplats 4 kap. 1 § SoL   

 Med inriktning somatik eller demens  HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

 Med inriktning psykiatri  ECH  

 Med inriktning hospice  ECH  

     

31.10  Beslut om bistånd till ekonomiskt bidrag i 
form av anhörigbidrag  

4 kap. 2 § SoL HL Enligt kommunens riktlinjer 

     

31.11  Beslut om bistånd i form av boende 4 kap. 1 § SoL HL 
 
 
HL 

I särskild boendeform,  
jml 5 kap 5 § SoL 
 
I bostad med särskild service,  
jml 5 kap. 7 § SoL 

     

31.12  Beslut om bistånd i form av bostad med 
god tillgänglighet 

4 kap. 2 § SoL HL  

     

31.13  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

31.14  Beslut om nedsättning av avgift för 
hemtjänst 

8 kap. 8 § SoL ECH 
VCH 

Enligt riktlinjer 
Utöver riktlinjer 

 

32 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

32.1  Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS HL Beslutet är en del av beslut om 
insatser, jml 9 § LSS, och fattas 
därmed inte särskilt. 

     

32.2  Beslut om insats i form av biträde av 
personlig assistent eller ekonomiskt stöd 
till skäliga kostnader för sådan assistans 

9 § 2 LSS HL 
MHL 
ECH 

Upp till 40 timmar/vecka 
Upp till 60 timmar/vecka 
Upp till 336 timmar/vecka 

     

32.3  Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för merkostnader vid ordinarie 
assistents sjukdom 

9 § 2 LSS ECH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

32.4  Beslut om insats i form av ekonomiskt stöd 
till skäliga kostnader för personlig 
assistans 

9 § 2 LSS ECH  

     

32.5  Beslut om insats i form av ledsagarservice 9 § 3 LSS HL  

     

32.6  Beslut om insats i form av biträde av 
kontaktperson 

9 § 4 LSS HL  

     

32.7  Beslut om insats i form av avlösarservice i 
hemmet 

9 § 5 LSS HL  

     

32.8  Beslut om insats i form av korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet 

9 § 6 LSS HL  

     

32.9  Beslut om insats i form av korttidstillsyn 
för skolungdom över 12 år 

9 § 7 LSS HL  
 

     

32.10  Beslut om insats för barn och unga i form 
av boende utanför föräldrahemmet 

9 § 8 LSS 
 
 

 
 
 

 
 

 I familjehem  MyndUtskott Kräver medgivande enligt 6 kap.  
6 § FB 

 I bostad med särskild service  ECH  

     

32.11  Beslut om insats för vuxna i form av 
bostad med särskild service eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna 

9 § 9 LSS HL  

     

32.12  Beslut om insats i form av daglig 
verksamhet 

9 § 10 LSS HL  

     

32.13  Beslut om utbetalning av assistans-
ersättning till annan person än den stöd-
berättigade 

11 § LSS VCH  

     

32.14  Beslut om återbetalning av ekonomiskt 
stöd lämnat med stöd av 9 § 2 LSS 

12 § LSS VCH  

     

32.15  Anmälan till Försäkringskassan om behov 
av assistansersättning 

15 § 8 LSS HL  

     

32.16  Anmälan till Försäkringskassan om 
antagande av missbruk av assistans-
ersättning 

15 § 10 LSS VCH  

     

32.17  Anmälan till IVO om antagande att ifråga-
sätta lämplighet hos tillståndshavare att 
bedriva verksamhet med pers. ass. 

15 § 11 LSS VCH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

32.18  Förhandsbesked på ansökan om rätten till 
insatser jml 9 § 

16 § 2 st 3 LSS HL  

     

32.19  Beslut om insatser akut uppkomna vid 
tillfällig vistelse i Härryda kommun 

16 § 4 st LSS HL  

     

32.20  Beslut om ersättning i form av underhålls-
bidrag från föräldrar vars underåriga barn 
får omvårdnad i annat hem än det egna 

20 § LSS HL Se även 5 § förordningen 
(1993:1090) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade jml 6 
kap. 2-4 §§ SoF 
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Verksamheten Integration och arbetsmarknad 
Försörjningsstöd 

33 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

33.1  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 1 SoL 

Socsekr 
ECH 
MyndUtskott 

Enligt riksnorm 
Enligt riksnorm + 25 % av pbb 
Utöver riksnorm + 25 % av pbb 

 Med villkor om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärd 

4 kap 4 § SoL 
 

Socsekr 
 

 

 Med vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 

4 kap. 5 § SoL Socsekr 
 

 

     

33.2  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd för skäliga kostnader 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 2 SoL 

  

 Skäliga kostnader utöver riksnorm  Socsekr 
MyndUtskott 

Enligt kommunens norm 
Utöver kommunens norm 

 Boendekostnader utöver kommunens norm  Socsekr 
ECH 

Upp till 4 mån 
Över 4 mån med 1 mån förlängning 
efter omprövning 

 Tillfälligt boende  ECH 
MyndUtskott 

Upp till 3 + 3 mån 
Utöver 6 mån 

     

33.3  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 1 § SoL  Kommunens normer och  
handläggarrutiner 

 Tandvård, akut och nödvändig  Socsekr 
ECH 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hälso- och sjukvård  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Glasögon, nödvändiga  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hemutrustning  Socsekr 
ECH 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Flyttkostnader  ECH 
MyndUtskott 

Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Umgängesresa, ID-kort och annat övrigt  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

     

33.4  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 1 § SoL  Kommunens normer och 
handläggarrutiner 

 Elskulder 
 

 Socsekr 
ECH 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hyresskulder  Socsekr 
ECH 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Övriga skulder  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

33.5  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 2 § SoL   

 Deponering av hyra vid nytecknade kontrakt  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 3 mån hyreskostnad 
Utöver 3 mån hyreskostnad 

     

33.6  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 2 § SoL  Kommunens normer och hand-
läggarrutiner. Avslagsbeslut med 
stöd av 4 kap 1 § SoL 

 Begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

 Assistent 
MyndUtskott 

Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

     

33.7  Beslut om bistånd i form av förmedling av 
privata medel 

4 kap. 1 § SoL Socsekr  

     

33.8  Beslut om att ställa villkor om återkrav vid 
beslut om bistånd jml 4 kap. 1 och 2 §§ SoL 

 Socsekr  

     

33.9  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd, jml 4 kap. 1 och 2 SoL, som utgått 
obehörigen eller med för högt belopp 

9 kap. 1 § SoL MyndUtskott  

     

33.10  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd, jml 4 kap. 1 SoL 

9 kap. 2 § 1 st SoL ECH  

     

33.11  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd utöver 4 kap. 1 § SoL 

9 kap. 2 § 2 st SoL ECH Gäller bistånd som har beviljats med 
villkor om återbetalning 

     

33.12  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
i ärenden om återkrav jml 9 kap. 2 § SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

     

33.13  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

 

34 Ärvdabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

34.1  Fullgöra nämndens skyldigheter som 
föreskrivs i 18 kap. 2 § 1 st ÄB 

18 kap. 2 st 2 ÄB Assistent  

     
34.2  Dödsboanmälan till tingsrätten 20 kap. 8 a § ÄB Assistent  
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Nyanlända och ensamkommande barn 
35 Socialtjänstlagen  

 

35.1  Alla beslut om bistånd enligt SoL som delegerats till Myndighetsutskottet i ärenden inom verksamheten Barn 
och Familj får på motsvarande sätt fattas av Myndighetsutskottet i ärenden inom verksamheten Integration 
och Arbetsmarknad. 

35.2  Alla beslut om bistånd enligt SoL som delegerats till verksamhetschef i ärenden inom verksamheten Barn 
och familj får på motsvarande sätt fattas av verksamhetschef i ärenden inom verksamheten Integration och 
Arbetsmarknad.  

35.3  Alla beslut om bistånd enligt SoL som delegerats till enhetschef och 1:e socialsekreterare i ärenden inom 
verksamheten Barn och familj får på motsvarande sätt fattas av enhetschef i ärenden inom verksamheten 
Integration och Arbetsmarknad.  

35.4  Alla beslut om bistånd enligt SoL som delegerats till socialsekreterare i ärenden inom verksamheten Barn 
och familj får på motsvarande sätt fattas av socialsekreterare i ärenden inom verksamheten Integration och 
Arbetsmarknad.  

 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

35.5  Beslut om bistånd i form av vård, 
placering/omplacering, i stödboendet 
Näckrosvägen för unga 18-20 år 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

35.6  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

 

36 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga  
 

36.1  Alla beslut om insatser enligt LVU som delegerats till Myndighetsutskottet i ärenden inom verksamheten Barn 
och Familj får på motsvarande sätt fattas av Myndighetsutskottet i ärenden inom verksamheten Integration 
och Arbetsmarknad. 

36.2  Alla beslut om insatser enligt LVU som delegerats till verksamhetschef i ärenden inom verksamheten Barn 
och familj får på motsvarande sätt fattas av verksamhetschef i ärenden inom verksamheten Integration och 
Arbetsmarknad.  

36.3  Alla beslut om insatser enligt LVU som delegerats till enhetschef och 1:e socialsekreterare i ärenden inom 
verksamheten Barn och familj får på motsvarande sätt fattas av enhetschef i ärenden inom verksamheten 
Integration och Arbetsmarknad.  

36.4  Alla beslut om bistånd enligt LVU som delegerats till socialsekreterare i ärenden inom verksamheten Barn 
och familj får på motsvarande sätt fattas av socialsekreterare i ärenden inom verksamheten Integration och 
Arbetsmarknad.  

36.5   
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Verksamheten Vård och omsorg 

37 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

37.1  Beslut om nedsättning av avgift för särskilt 
boende 

8 kap. 8 § SoL ECH 
VCH 

Enligt riktlinjer 
Utöver riktlinjer 

 

37b Förordningen om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att 
förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

37b.1 Beslut om undantag från förbudet mot 
besök i särskilda boendeformer för äldre 

4 § förordningen 
om tillfälligt förbud 
mot besök i 
särskilda 
boendeformer för 
äldre  

ECH  

 

Verksamheten Funktionsstöd 
38 Förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

38.1  Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson jml 9 § 4 LSS 

4 § förordningen 
om stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade 

VCH  

     

38.2  Beslut om arvode och ersättning till 
kontaktperson jml 9 § 4 LSS, enligt SKL:s 
riktlinjer 

 ECH  

Verksamheten Hälso- och sjukvård 
39 Allmänt 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

39.1  Fastställa rutiner för egenvård inom hälso- 
och sjukvården 

 MAS/MAR  

     

39.2  Fastställa rutiner för hantering och använd-
ning av medicintekniska produkter inom 
hälso- och sjukvården 

 MAS/MAR  

     

39.3  Anmälan till IVO om allvarlig vårdskada, 
enligt lex Maria 

3 kap. 5 § PSL MAS HSLF-FS 2017:41 
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Socialtjänstjour 
Socialjouren Göteborgs Stad 
Härryda kommun och Socialjouren inom Social resursförvaltning i Göteborgs Stad har upprättat avtal om socialtjänstjour. 
Socialjouren åtar sig att tillhandahålla socialtjänstjour enligt SoL, LVU och LVM under vardagar utanför kontorstid, veckoslut, 
helgdagar eller andra tider som avtalats. Socialtjänstjouren omfattar inte insatser som rör hemtjänstärenden eller familjerätts-
ärenden. Beslut av Socialjouren under jourtid tas med stöd av relevant lagstiftning samt Härryda kommuns delegationsordning. 

40 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

40.1  Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § 1 SoF Socsekr SJ  

     
40.2  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 

försörjningsstöd för skäliga kostnader 
4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 2 SoL 

Socsekr SJ  

 Enligt riksnorm  Socsekr SJ  

 Skäliga kostnader utöver riksnorm  Socsekr SJ  

     
40.3  Beslut om bistånd i form av tillfällig 

placering i HVB-hem 
4 kap 1 § SoL Socsekr SJ Upp till en vecka 

 
41 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

41.1  Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden, i den mån beslutet inte är att 
hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socsekr SJ  

41.2  Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för läkarundersökningen 

32 § LVU Socsekr SJ  

41.3  Beslut om begäran om handräckning från 
polis för genomförande av vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 1 st 2 LVU 

 

Socsekr SJ  

 
42 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

42.1  Beslut om att inleda utredning  7 § LVM Socsekr SJ  

     
42.2  Beslut om läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen  
9 § LVM Socsekr SJ  

     
42.3  Beslut om att begära polismyndighets 

hjälp för att föra den enskilde till 
vårdinstitution 

45 § 2 LVM Socsekr SJ  

     
42.4  Beslut om att begära polismyndighets 

hjälp för att föra missbrukare till 
läkarundersökning  

45 § 1 LVM Socsekr SJ  

     
42.5  Beslut om att vård enligt LVM ska inledas 

på sjukhus  
24 § LVM Socsekr SJ  
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DELEGATIONSÄRENDEN INOM SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 

43 Utbildning - Allmänt 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

43.1  Avge yttrande till Skolinspektionen, DO 
och BEO avseende inspektioner och  
anmälningar i barn- och elevärenden 

 AC  

     

43.2  Tillträdesförbud för utomstående till 
förskole- och skolområde 

 VCH Förbud för annan än elev och 
personal.  
OBS! Tidsbegränsas 

     

43.3  Fastställande av likabehandlingsplan och 
plan mot diskriminering och kränkande 
behandling 

6 kap. 8 § SkolL ECH  

     

43.4  Rutiner för klagomål 4 kap. 8 § SkolL VCH  

     

43.5  Beslut om anställning av lärare och 
förskollärare utan behörighet och 
legitimation för längre tid än 6 månader, 
dock högst ett år i sänder 

2 kap. 19 § SkolL ECH  

     

43.6  Avtal om utbildningsplats  VCH  

     

43.7  Avtal om upplåtelse av förskole- och skol-
lokaler avseende schemabokning över 
period inom verksamhetstid. 

 ECH Avtal under maximalt ett läsår. 
Samråd ska ske med 
fastighetschef 

     

43.8  Ta emot anmälan om att barn/elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling eller trakasserier/sexuella 
trakasserier på sätt som avses i 
diskrimineringslagen  

6 kap. 10 § SkolL MyndUtskott  

     

43.9  Utreda och vidta åtgärder vid anmälan om 
att barn/elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling eller 
trakasserier/sexuella trakasserier av annat 
barn/elev eller personal   

6 kap. 10 § SkolL och 2 
kap. 7 § DL 

ECH Om anmälan gäller ECH ska 
utredning och vidtagande av 
åtgärder ske på närmast högre 
nivå 

     

43.10  Ta emot anmälan om att utredning om 
elevs frånvaro har inletts av rektor 

7 kap. 19a § 3 st SkolL MyndUtskott  

     

43.11  Ta emot anmälan från skolenhet med 
annan huvudman än hemkommunen 
(Härryda kommun) om att det inletts 
utredning om elevs frånvaro jml 7 kap 19 a 
§ SkolL 

7 kap. 22 § 2 st SkolL MyndUtskott  

     

43.12  Mottagande av elev i särskolan 7 kap. 5, 8 och 9 §§ 
samt 18 kap. 5 § SkolL 

ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 

 

     

Page 258 of 394



Innehållsförteckning  38

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

43.13  Beslut om att elev inte tillhör särskolans 
målgrupp 

7 kap. 5 b § och  
18 kap. 7 § SkolL 

ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 

 

     

43.14  Beslut om bidrag avseende grundbelopp 8 kap. 21-22 §§,  
9 kap. 19-20 §§,  
10 kap. 37-38 §§,  
11 kap. 36 och 37 §§,  
14 kap. 15 och 16 §§,  
16 kap. 52 och 53 §§,  
17 kap. 31, 32 och 35 §§ 
19 kap. 25-26 §§  
25 kap. 11-12 §§ SkolL 

VCH  

     

43.15  Beslut om bidrag avseende tilläggsbelopp 8 kap. 23 §,  
9 kap. 21 §, 
11 kap. 38 §,  
10 kap. 39 §,  
14 kap. 17 §,  
16 kap. 54 §, 
17 kap. 34 § och 
19 kap. 47 § SkolL 

VCH  

     

43.16  Avtal om korttidstillsyn för elev inom 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasie-
skolan eller gymnasiesärskolan i annan 
kommun än hemkommunen 

 VCH  

 

44 Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

44.1  Beslut om plats inom förskola och 
pedagogisk omsorg för barn som fyllt ett år 

8 kap. 5-6 samt 14-
15 §§ SkolL 
25 kap. 2 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

44.2  Beslut om plats inom fritidshem eller 
öppen fritidsverksamhet 

14 kap. 5 § SkolL 
25 kap. 4 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

44.3  Beslut om plats inom förskola och fritids-
hem då barnet behöver särskilt stöd 

8 kap. 7 SkolL 
14 kap. 6 § SkolL 

VCH  

     

44.4  Överenskommelse för barn om mottagande 
i förskola i annan kommun än hem-
kommunen om särskilda skäl föreligger 

8 kap. 12 SkolL PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

44.5  Inhämta och avge yttrande samt fatta 
beslut om mottagande av barn i annan 
kommun än hemkommunen 

8 kap. 13 § SkolL PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

44.6  Uppsägning av plats inom förskola, peda-
gogisk omsorg, fritidshem och öppen 
fritidshemsverksamhet 

 VCH  

     

44.7  Beslut om nedsättning av platsavgift  VCH  
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45 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

45.1  Beslut om att elev ej omfattas av skolplikt 7 kap. 2 § SkolL VCH  

     

45.2  Beslut om uppskjuten skolplikt 7 kap. 10 § SkolL VCH  

     

45.3  Beslut om mottagande av barn i förskole-
klass redan höstterminen det år då barnet 
fyller fem år 

7 kap. 11 § SkolL VCH  

     

45.4  Beslut om mottagande av barn i grund-
särskola redan höstterminen det år då 
barnet fyller sex år om vårdnadshavare 
begär det 

7 kap. 11 a § första 
stycket 2 SkolL 

VCH  

     

45.5  Beslut om skolpliktens upphörande 7 kap. 13 och 14 §§ 
SkolL 

VCH  

     

45.6  Fullfölja utbildningen efter att skolplikten 
upphört 

7 kap. 15 och 16 §§ 
SkolL 

VCH  

     

45.7  Medgivande att fullgöra skolplikten på 
annat sätt samt återkallande av sådant 
medgivande 

24 kap. 25 § SkolL Rektor 
 
 
 
 
PCH Planering 
och tillsyn 

För elever som är folkbokförda 
i Härryda kommun och som 
går i kommunal skola i 
Härryda kommun 
 
För elever som är folkbokförda 
i Härryda kommun och som 
går i skola med annan 
huvudman än Härryda 
kommun 

     

45.8  Överenskommelse för elev att fullgöra skol-
gång i annan kommun än hemkommunen 
om särskilda skäl föreligger 

9 kap. 12 § SkolL 
10 kap. 24 § SkolL 
11 kap. 24 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

45.9  Inhämta och avge yttrande samt beslut om 
mottagande av elev i annan kommun än 
hemkommunen 

9 kap. 13§ SkolL 
10 kap. 25 § SkolL 
11 kap. 25 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

45.10  Placering av elev vid skolenhet 9 kap. 15 § SkolL 
10 kap. 30 § SkolL 
11 kap. 29 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

45.11  Beslut om skolskjuts förskoleklass, grund-
skola och grundsärskola 

9 kap. 15 § b-d SkolL  
10 kap. 32-33 §§ SkolL  
11 kap. 31 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

45.12  Beslut om utbildning i grundskolan eller i 
grundsärskolan för integrerade elever 

Skollagen 7 kap. 9 § Rektor  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

45.13  Beslut om att elev som fullgör sin skolgång 
i Härryda kommun ska läsa ämnen eller 
ämnesområden inom grundsärskolan 

11 kap. 8 § SkolL ECH  
Utvecklings- 
och stöd-
enheten 

Grundsärskola 

 

46 Gymnasieskola och gymnasiesärskola 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

46.1  Beslut om stöd till inackordering 15 kap. 32 § SkolL 
18 kap. 32 § SkolL 

Intendent 
gymnasieskola 

 

     
46.2  Avvikelse från ett nationellt programs 

innehåll 
16 kap. 14 § SkolL ECH  

     
46.3  Överenskommelse med annan huvudman 

om behörighet och mottagande av elev 
utanför GR-området samt inom  
GR-området i de fall behörighet och motta-
gande ej följer av GR:s samverkansavtal 

16 kap. 36, 42-44 samt 
47-48 §§ SkolL 

VCH  

     
46.4  Överenskommelse för elev att fullgöra 

skolgång i annan kommun än hem-
kommunen om särskilda skäl föreligger 

16 kap. 42-44 §§ SkolL 
19 kap. 12-14 §§ SkolL 

VCH  

     
46.5  Antagning till yrkesintroduktion och 

individuellt alternativ p.g.a. synnerliga skäl 
17 kap. 11 § SkolL ECH  

     
46.6  Beslut om skolskjuts gymnasiesärskola 18 kap. 30 och 35 §§ 

SkolL 
Intendent 
gymnasieskola 

 

     
46.7  Beslut om att bekosta elevresor i 

gymnasieskola 
Lagen (1991:1110) om 
kommunernas skyldig-
het att svara för vissa 
elevresor  

VCH  

     
46.8  Antagning av elev vid senare tidpunkt 7 kap. 8 § Gf ECH  

     
46.9  Byte av studieväg 7 kap. 9 § Gf ECH  

     
46.10  Förlängd undervisning 9 kap. 7 § Gf ECH 

 
 
 
VCH 

Beslut avseende elev vid 
Hulebäcksgymnasiet som är 
folkbokförd i kommunen 
 
Beslut avseende elev som går i 
gymnasieskola hos annan 
huvudman och är folkbokförd i 
kommunen 

     
46.11  Beslut om ersättning vid gymnasiestudier 

utomlands 
 VCH Se riktlinjer dnr 2015KS38 

     
46.12  Plan för utbildning på 

introduktionsprogram 
17 kap. 7 § SkolL VCH  
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     
46.13  Undervisningstid på nationella program 4 kap. 22 § Gf ECH  

     
46.14  Arbetsplatsförlagt lärande 4 kap. 12 och 13 §§ Gf ECH  

47 Vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

47.1  Beslut om att böcker och andra lärverktyg, 
som varje elev inom kommunal vuxen-
utbildning och särskild utbildning för 
vuxna har för eget bruk och får behålla 
som sin egendom, ska anskaffas av 
eleverna själva eller erbjudas mot avgifter 
som högst motsvarar huvudmannens 
anskaffningskostnader 

20 kap. 7 § SkolL 
 

ECH  

     

47.2  Beslut om att elever inom utbildning i 
svenska för invandrare ska hålla sig med 
enstaka egna lärverktyg 

21 kap. 6 § SkolL ECH  
 

     

47.3  Beslut om upphörande av utbildning för 
elev vid gymnasial och grundläggande 
vuxenutbildning samt utbildning i svenska 
för invandrare 

20 kap. 9 § SkolL ECH  

     

47.4  Beslut om att på nytt bereda utbildning  
för elev vid gymnasial och grundläggande 
vuxenutbildning samt utbildning i svenska 
för invandrare 

20 kap. 9 § SkolL ECH  

     

47.5  Mottagande till grundläggande vuxen-
utbildning 

20 kap. 13 § SkolL ECH  

     

47.6  Beslut om ansökan om interkommunala 
ersättningar inom gymnasial och grund-
läggande vuxenutbildning 

20 kap. 14 § SkolL 
20 kap. 21 § SkolL 

ECH  

     

47.7  Antagning gymnasialt 20 kap. 23 § SkolL ECH  

     

47.8  Mottagande till utbildning i svenska för 
invandrare 

20 kap. 33 § SkolL ECH  

     

47.9  Mottagande, antagning och beslut om 
interkommunal ersättning för elev inom 
särskild utbildning för vuxna 

21 kap. 7 § SkolL ECH  

     

47.10  Beslut om upphörande av utbildning  
för elev vid särskild utbildning för vuxna 

21 kap. 9 § SkolL ECH  

     

47.11  Beslut om att på nytt bereda utbildning  
för elev vid särskild utbildning för vuxna 

21 kap. 9 § SkolL ECH  
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48 Besvärsärenden 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

48.1  Omprövning av överklagat beslut 37-39 §§ FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

48.2  Rättidsprövning av överklagat beslut samt 
avvisande av för sent inkommet över-
klagande 

45 § FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

48.3  Beslut om att utse ombud för VFN i 
ärenden eller mål vid allmän domstol eller 
allmän förvaltningsdomstol 

 SCH  

     

48.4  Yttrande till förvaltningsdomstol över 
överklagade beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

48.5  Yttrande till Skolväsendets 
överklagandenämnd över överklagade 
beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

 

49 Fristående förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem med enskild huvudman  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

49.1  Beslut om att avsluta tillsyn  SCH  

 

50 Beviljande av kommunala bidrag till ideella organisationer 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

50.1  Bidrag till föreningar inom fritidsområdet  ECH 
 
VCH 

Bidrag enligt 
bidragsbestämmelser 
Övriga bidrag 

     

50.2  Kulturbidrag  VHC  
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INLEDNING 
Allmänt om delegering 
Delegering enligt kommunallagen innebär att man överför befogenheten att fatta beslut till någon annan.  
 
Delegering från fullmäktige till välfärdsnämnden via reglemente 
Ytterst är det kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut på kommunens vägnar. Enda möjligheten till 
undantag från denna regel är när det framgår av lag eller förordning att annan ska fatta beslut, exempelvis har 
en kommuns socialnämnd rätt att fatta vissa beslut enligt socialtjänstlagen eller rektor enligt skolförordningen. 
I Härryda kommun utgör välfärdsnämnden socialnämnd i lagens mening. 
 
Om kommunfullmäktige ska fatta samtliga beslut blir fullmäktigemötena tämligen ohanterliga. Kommunallagen 
ger därför möjlighet att föra ned rätten att fatta beslut till nämnder (5 kap. 2 § KL). Välfärdsnämnden är en 
sådan nämnd.  
 
Formellt sett delegerar fullmäktige ärendena och rätten att fatta beslut genom att upprätta reglementen för 
nämnderna. Välfärdsnämndens rätt att fatta beslut (utöver det som framgår direkt av lag) framgår därmed av 
välfärdsnämndens reglemente. 
 
Vissa beslut kan fullmäktige inte föra ned till nämnd, dessa anges i 5 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen 
(2017:725), KL. Av lagtexten framgår att ärenden som anges i 5 kap. 1 § första stycket inte får delegeras till 
nämnderna. Inte heller kan nämnd besluta i de fall det i lagtext står att kommunfullmäktige fattar beslut (5 
kap. 2 § KL). Följaktligen kan fullmäktige delegera ärenden om det i lagen står att kommunen ska fatta beslut, 
så länge det inte rör sig om sådana beslut som anges i 5 kap. 1 § KL. 
 
Delegering från välfärdsnämnden via delegationsordning 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder kan i sin tur delegera rätten att fatta beslut i ärenden inom det egna 
verksamhetsområdet till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare samt till anställd hos kommunen, se 6 kap. 
37-40 §§ och 7 kap. 5-7 §§ KL. Möjligheten att delegera beslutanderätten är dock begränsad enligt 6 kap. 38 § 
KL samt annan lagstiftning.  
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder delegerar viss beslutanderätt bland annat genom att fastställa en 
delegationsordning. De beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas, se 6 kap. 37-40 §§ KL. 
 
Genom delegering kan fullmäktige, styrelsen och nämnderna avlastas rutinärenden. Av förarbeten till lagstift-
ningen framgår även att delegering bör ske för att öka de anställdas roll, förbättra servicen och effektiviteten.  
 
Rätten att delegera får inte utnyttjas på ett sätt som kan rubba styrelsens och nämndernas övergripande 
ansvar för verksamheterna. 
 
Vilka kommunala beslut som är möjliga att delegera 
Vilka ärenden och beslut som är möjliga att delegera kan åskådliggöras enligt följande. 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE Befogenhet att fatta beslut inom den kommunala kompetensen. 
Delegerar genom att fatta beslut om reglementen. Får inte delegera beslut som 
faller inom 5 kap. 1 § KL eller beslut som fullmäktige enligt lag eller förordning 
explicit ska fatta beslut om.  

NÄMND Befogenhetsområdet anges i nämndens reglemente samt lagstiftning inom 
verksamhetsområdet. 
Får inte delegera beslut enligt 6 kap. 38 § KL. Får inte delegera beslut om det 
framgår i särlagstiftning. Kan inte delegera beslut som är ren verkställighet eller 
förberedande åtgärd.  
Delegerar genom att fatta beslut om delegationsordning.  

FÖRVALTNINGSCHEF Befogenhet framgår av delegationsordningen. Har rätt att vidarebefordra om 
detta framgår av delegationsordningen. I Härryda kommun är det kommun-
direktör som är förvaltningschef. 
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Delegering eller ren verkställighet/förberedande åtgärder 
Beslut efter delegation i kommunallagens mening ska skiljas från rent verkställande eller förberedande 
åtgärder och beslut fattade med stöd av ställningsfullmakt. 
 
Gränsen mellan delegation och ren verkställighet/förberedande åtgärder är svår att fastställa. Med 
delegeringsbeslut brukar avses att det föreligger alternativa lösningar samt att beslutsfattaren måste göra vissa 
överväganden och bedömningar. Vidare bör man beakta om det från allmänhetens synvinkel är angeläget att 
kunna överklaga beslutet. Beslut av rent verkställande art eller förberedande åtgärder betraktas däremot inte 
som beslut i lagens mening, och därmed finns det inga beslut att delegera formellt sett. Det kan till exempel 
röra sig om debitering av avgift enligt en fastställd taxa. Rätten för anställda att fatta denna typ av verkställig-
hetsbeslut eller om förberedande åtgärder grundar sig på den arbetsfördelning mellan förtroendevalda och 
anställda som måste finnas för att verksamheten ska fungera. Beslut som kategoriseras som ren verkställighet 
eller förberedande åtgärder kan inte överklagas. 
 
Ställningsfullmakt 
Ställningsfullmakt innebär att det med anställningen följer en behörighet att företa rättshandlingar med 
bindande verkan för huvudmannens räkning. 
 

Utdrag ur Kommunallagen 
Fullmäktiges uppgifter 
5 kap. 1 §  
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller landstinget, främst 
1) mål och riktlinjer för verksamheten, 
2) budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
3) nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
4) val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, 
5) val av revisorer  
6) grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 
7) årsredovisning och ansvarsfrihet, 
8) folkomröstning i kommunen eller landstinget och, 
9) extra val till fullmäktige 
 
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar. 
 
5 kap. 2 §  
Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av 
fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna.  
 
Delegering av ärenden  
6 kap. 37 §  
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-
8 §§ KL.  
 
6 kap. 38 §  
Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller: 

1)  ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

2)  framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3)  ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt, 

4)  ärende som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 

5)  ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 
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6 kap. 39 §  
En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut 
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 
6 kap. 40 §  
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 6 kap. 37 § ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet inte får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap.  
 
7 kap. 5 §  
En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §.  
 
7 kap. 6 §  
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta 
beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen 
eller landstinget att fatta beslutet.  
 
7 kap. 7 §  
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden ställa upp 
villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, 
innan beslutet fattas.  
 
Nämnden får också besluta att en annan anställd får fatta beslut endast om företrädare för brukarna har 
tillstyrkt beslutet.  
 
7 kap. 8 §  
Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap.  
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Välfärdsnämndens delegationsordning  
Välfärdsnämndens uppdrag och rätt att fatta beslut på kommunens vägnar framgår av reglementet för 
välfärdsnämnden. Av reglementet följer att välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur 
och fritid samt för socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden är även 
kommunens social- och arbetslöshetsnämnd. Därutöver får välfärdsnämnden fatta beslut som framgår direkt i 
lag, inom det av fullmäktige tilldelade verksamhetsområdet, vilket till exempel är fallet när det i lag anges att 
socialnämnden ska fatta vissa beslut.  
 
Delegationsförbud 
Utöver vad som angetts angående de begränsningar som följer av kommunallagen när det gäller en nämnds 
möjlighet att delegera beslutanderätt finns motsvarande begränsningar i annan lagstiftning. Sådana begräns-
ningar följer av socialtjänstlagen (2001:453), SoL. I 10 kap. 4 och 5 §§ SoL har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl 
undantagit vissa beslut från delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa 
frågor. Därutöver följer det av rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen att vissa LVU-ärenden omfattas av 
delegationsförbudet i 6 kap. 38 § KL.  
Delegationsförbudet gäller följande beslut/ärenden:  

 Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning, 2 kap. 3 § föräldrabalken, FB  
 Beslut om nedläggning av faderskapsutredning, 2 kap. 7 och 9 §§ FB  
 Beslut att inte påbörja faderskapsutredning, 2 kap. 9 § FB  
 Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och förmyndarskap, 6 kap. FB  
 Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp, 7 kap. 7 § FB  
 Förbud eller begränsning av möjligheterna för en person som har sitt hem inom kommunen att i  

hemmet ta emot andras barn, 5 kap. 2 § SoL  
 Framställan om att barnbidrag ska betalas ut till den andra föräldern, någon annan lämplig person  

eller nämnden, 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken, SFB.  
 Framställan om att underhållsstöd ska betalas ut till någon annan lämplig person eller till nämnden, 18  

kap. 19 § SFB 
 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare och föräldrar med umgängesrätt ska utövas,  

14 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 
 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare, 14 § LVU 
 
Vidare ska beslutanderätt om avstängning av elev i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxen-
utbildning och särskild utbildning för vuxna enligt 5 kap. 15-19 §§ skollagen (2010:800) inte delegeras i den 
mån det anges att besluten ska fattas av huvudmannen. Detta med hänsyn till ärendena kan anses innefatta 
myndighetsutövning mot enskild av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 6 kap. 38 § 3 KL.  
 
Därutöver finns det begränsningar när det gäller delegation till tjänstepersoner. Bland annat följer av 10 kap. 4 
och 5 §§ SoL att vissa ärenden inte kan delegeras till tjänstepersoner. När det framgår i lag att ett ärende inte 
kan delegeras till tjänstepersoner och i de fall välfärdsnämnden bedömer att beslut ska fattas av utskott är det 
angivet vid delegationspunkten att myndighetsutskottet är lägsta beslutsnivå.  
 
Beslut i brådskande ärenden 
Välfärdsnämndens uppdrag avseende beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas enligt 6 kap. 39 § KL anges i punkt 8 allmänna bestämmelser för 
välfärdsnämndens delegationsordning.  
 
Anmälan av beslut 
Beslut som är fattade med stöd av delegation ska anmälas i enlighet punkt 12–15 i allmänna bestämmelser för 
välfärdsnämndens delegationsordning. 

 

  

Page 270 of 394



Innehållsförteckning  7

 
Delegater 

KD* Kommundirektör – i denna egenskap som förvaltningschef 

VFN ordf. Välfärdsnämndens ordförande 

VFN förste vice ordf. Välfärdsnämndens förste vice ordförande     

SCH  Sektorschef 

VCH  Verksamhetschef 

AC Administrativ chef 

ECH Enhetschef 

PCH Planeringschef 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

HL Handläggare 

Socsekr Socialsekreterare (social-, familjehems-, mottagnings-, familjerätts-, 
integrationssekreterare, integrationshandläggare) 

1:e Socsekr Förste socialsekreterare 

Socsekr SJ Socialsekreterare Socialjouren Göteborg 

MHL Metodhandledare 

SVL Servicevägledare, sektorn för teknik och förvaltningsstöd 

 Kommunjurist 

 Assistent, SOC 

 
AHL 

Intendent, Hulebäcksgymnasiet 
Avgiftshandläggare 

 
   
 
*Kommundirektören är förvaltningschef.  
T.f. kommundirektör är också t.f. förvaltningschef 

 
  

Kommentar [TM1]:  Ny delegat 
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Allmänna bestämmelser för välfärdsnämndens delegationsordning  

Gemensamma allmänna bestämmelser 
1)  Frågor av principiell eller prejudicerande natur eller annars av slag som anges i 6 kap. 38 § och 7 kap. 5 

§ KL ska underställas välfärdsnämnden. 

2)  Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för av välfärdsnämnden antagen budget 
eller kostnadskalkyl för visst projekt. Detta gäller dock inte i individärenden där rättigheten till en viss 
insats följer av lag. 

3)  Beslut i andra ärenden, som till art och betydelse är jämförbara med nedan angivna, får fattas av 
samma delegat. 

4)  Delegat är behörig att ingå de avtal som har direkt samband med utövandet av den delegerade 
beslutanderätten om inte annat sägs, vilket även inbegriper rätten att ingå personuppgiftsbiträdes-
avtal (PUB-avtal). 

5)  Delegerad beslutanderätt får inte utnyttjas om delegaten är jävig, 6 kap. 28 § och 7 kap. 4 § KL. Jäv ska 
anmälas till närmaste högre chef. 

 
Delegerad beslutanderätt 

6)  Med tillämpning av 6 kap. 37 § KL delegeras beslutanderätten till myndighetsutskottet i individärenden 
inom socialtjänstens och det offentliga utbildningsväsendets område där det råder delegationsförbud 
för tjänsteperson, till den del nämndens möjlighet att delegera inte begränsas i lag. Delegationen 
framgår av delegationsordningen.  

7)  Med tillämpning av 6 kap. 37 § KL delegeras beslutanderätten till ordföranden enligt vad som följer av 
delegationsordningen. 

8)  Med tillämpning av 6 kap. 39 § KL delegeras till ordföranden eller vid förfall för honom/henne till förste 
vice ordföranden att besluta på välfärdsnämndens vägnar i ärenden (dock inte i individärenden), som 
är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. När det gäller beslut i brådskande 
individärenden delegerar välfärdsnämnden sådan beslutanderätt genom ett separat uppdrag. 

9)  Med tillämpning av 7 kap. 5 § KL delegeras beslutanderätten till förvaltningschefen i sektors-
övergripande ärenden, angivna i avsnitt 8-38, i den mån de ska fattas på tjänstemannanivå. 
Förvaltningschef äger rätt att till annan av kommunens tjänstepersoner vidaredelegera denna 
beslutanderätt enligt 7 kap. 6 § KL. 

10)  Med tillämpning av 7 kap. 5 § KL delegeras beslutanderätten i övrigt till tjänstepersoner enligt vad som 
följer av delegationsordningen.  

11)  Viss beslutanderätt inom SoL, LVU och LVM som enligt 7 kap. 5 § KL delegeras till tjänstepersoner inom 
Härryda kommun delegeras också till tjänstepersoner inom Socialjouren i Göteborgs Stad. 
Delegationen avser socialtjänstjour vardagar utanför kontorstid, veckoslut, helgdagar eller andra tider 
som avtalats. Den avtalade socialtjänstjouren omfattar inte hemtjänstärenden eller 
familjerättsärenden. Delegationen framgår av delegationsordningen. 

 
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation 

12)  Beslut som ordföranden eller en annan ledamot fattat i brådskande ärenden med stöd av 6 kap. 39 § 
KL ska anmälas vid välfärdsnämndens nästa sammanträde. 

13)  Beslut i individärenden som tjänsteperson fattat med stöd av 7 kap. 5 § KL ska anmälas vid 
myndighetsutskottets ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över beslutade 
ärenden. För löpande ärenden av mängdkaraktär kan anmälan samlas till två tillfällen per termin. 

14)  Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation enligt 7 kap. 6 § KL ska anmälas vid välfärds-
nämndens ordinarie nästkommande sammanträde. 

15)  Beslut som tjänsteperson fattat med stöd av vidaredelegation enligt 7 kap. 5 och 6 §§ KL ska anmälas 
vid välfärdsnämndens ordinarie nästkommande sammanträde i form av en förteckning över 
beslutade ärenden. För löpande ärenden av mängdkaraktär kan anmälan samlas till två tillfällen per 
termin. 
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Ersättare för delegat 

16)  Vid förfall för ordföranden får förste vice ordföranden inträda som delegat. Med förfall avses såväl 
frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel när det 
föreligger jäv. 

17)  Vid förfall för förvaltningschef får tillförordnad förvaltningschef inträda som delegat. Med förfall avses 
såväl frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad beslutanderätt, till exempel 
när det föreligger jäv. 

18)  Vid förfall för delegat i övrigt träder i första hand tillförordnad eller vikarie in som delegat om inte 
annat anges. Om inte tillförordnad eller vikarie är utsedd, eller om även den personen har förfall och 
beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av vidaredelegatens närmaste chef, om inget annat anges 
under respektive punkt. Om även denne chef är frånvarande beslutar dennes närmsta överordnade. 
Med förfall avses såväl frånvaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja delegerad 
beslutanderätt, till exempel när det föreligger jäv.  

I de fall det i lag eller annan författning ställs krav på viss kompetens eller utbildning får endast den 
som uppfyller dessa krav besluta i ärendet. 

 
Generell begränsning av delegation inom socialtjänstens område 

19)  Rätten att fatta beslut med stöd av delegationsförteckningen gäller endast efter tre månaders 
anställning eller särskild prövning vad avser beslut enligt SoL, LVU, LVM, LSS och LMA.  

 
 

Förkortningar, lagar och övrigt 
BEO  Barn- och elevombudet 
BF  Barn och Familj, Sektorn för socialtjänst 
DO  Diskrimineringsombudsmannen 
FS  Funktionsstöd, Sektorn för socialtjänst 
HB  Hälsa och Bistånd, Sektorn för socialtjänst 
IA HF  Integration och Arbetsmarknad Härryda framtid, Sektorn för socialtjänst 
IVO   Inspektionen för vård och omsorg 
MyndUtskott  Myndighetsutskottet 
SKL  SKR  Sveriges Kommuner och Landsting Regioner 
VFN   Välfärdsnämnden 
VO  Vård och Omsorg, Sektorn för socialtjänst 
 
BrB   Brottsbalken (1962:700) 
DL  Diskrimineringslagen (2008:567) 
FOL  Folkbokföringslagen (1991:481) 
FB   Föräldrabalken (1949:381) 
FL   Förvaltningslagen (1986:223) (2017:900) 
Gf   Gymnasieförordningen (2010:2039) 
HSL   Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
KL  Kommunallagen (2017:725) 
KörkF  Körkortsförordningen (1998:980) 
Lgeb  Lagen(2005:429) om god man för ensamkommande barn 
LSS   Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LUL   Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM   Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU   Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
LOfB  Lagen 1996:1620) om offentligt biträde 
  Lagen (2016:1013) om personnamn 
OSL  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Kommentar [TM2]:  Förtydligande 

Kommentar [TM3]:  Verksamheten har bytt namn 

Kommentar [TM4]:  Redaktionell ändring 

Kommentar [TM5]:  Ny delegation 

Kommentar [TM6]:  Redaktionell ändring 
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  Passlagen (1978:302) 
PSL   Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
Sf   Skolförordningen (2011:185) 
SFB  Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
SkolL   Skollagen (2010:800) 
SoL   Socialtjänstlagen (2001:453) 
SoF  Socialtjänstförordningen (2001:937) 
TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
UtlL  Utlänningslagen (2015:716) 
ÄB   Ärvdabalken (1958:637) 
ÄktB  Äktenskapsbalken (1987:230) 
   
 
pbb  Prisbasbelopp 
 
Benämningen ”allmän domstol” avser att omfatta allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol. 
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Med tillämpning av 6 kap. 37 § samt 7 kap. 5 och 6 §§ KL delegeras följande ärenden i 
enlighet med nedan angivna anvisningar. 

SEKTORSÖVERGRIPANDE DELEGATIONSÄRENDEN 

1 Organisationsförändringar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

1.1  Organisations-
förändringar inom 
förvaltningen 

 KD*  Dock ej organisations-
förändringar som faller 
inom 5 kap. 1§, 6 kap. 
38 § KL 

   

         

1.2  Organisations-
förändringar inom 
sektorerna  

 KD*  Dock ej organisations- 
förändringar som faller 
inom 5 kap. 1§, 6 kap. 
38 § KL 

ECH  Efter samråd med 
SCH 

 

2 Ekonomi 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

2.1  Skadestånd och 
annan ersättning 

       

2.1.1  ≥ 5000 kr < 6 pbb  KD*      

2.1.2  ≥ 5000 kr < 4 pbb  KD*   VCH   

         

2.2  Avstängning m.m. 
från service vid 
utebliven betalning 
från kund 

 KD*   VCH  Enligt resp. 
verksamhets rutiner 
och riktlinjer  

 

3 Allmänna handlingar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

3.1  Beslut om att inte 
lämna ut handlingar 
samt uppställande av 
förbehåll vid 
utlämnande 

2 kap. 
14 § TF 
och 6 
kap. 3 § 
OSL 

KD* Kommun-
jurist 

 VCH  VCH för resp. 
verksamhet  

 

4 Rättegång och förrättningar 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

4.1  Beslut om att inleda 
rättegång eller 
förrättning, till den del 
inte annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   SCH   
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 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

4.2  Beslut om att över-
klaga dom eller beslut 
samt begära ompröv-
ning, till den del inte 
annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   SCH  Om tvistbeloppet 
understiger 5 pbb 
och frågan ej är av 
principiell 
beskaffenhet 

         
4.3  Befullmäktiga ombud 

att föra kommunens 
talan vid rättegång 
eller förrättning, till 
den del inte annat 
följer av delegations-
ordningen 

 KD*   SCH   

         
4.4  Avvisande av för sent 

inkommet 
överklagande, till den 
del inte annat följer av 
delegationsordningen 

45 § FL KD*   VCH   

         
4.5  Omprövning av 

tidigare beslut, till den 
del inte annat följer av 
delegationsordningen 

 KD*   Resp. 
besluts-
fattare 

 Efter samråd med 
överordnad chef. 
Gäller så länge 
överklagandet och 
övriga handlingar inte 
har överlämnats till den 
högre instans som ska 
pröva överklagandet 

         
4.6  Avvisande av enskilds 

ombud, till den del 
inte annat följer av 
delegations-
ordningen 

14 § FL KD*   SCH  Efter samråd med 
kommunjurist 
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5 Yttrande 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

5.1  Avge yttrande med 
undantag av yttranden 
i ärenden som 
omfattas av 6 kap. 38 
§ KL 

45 § FL KD*      

 
6 Avtal 

 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-
delegat 

Ersättare Villkor 

6.1  Träffa avtal till den del 
detta ingår i VFN:s 
behörighetsområde 

 KD*  1) Under förutsättning att 
rätten att träffa avtal ej: 

2) a) Strider mot 5 kap. 1 § 
eller 6 kap. 38 § KL 

3) b) Följer särskilt av 
befattningsbeskrivning el. 
liknande överstiger 50 pbb 

   

         

6.2  Träffa avtal inom 
sektorns verksam-
hetsområde till den 
del detta ingår i VFN:s 
behörighetsområde 

 KD*   SCH  1) Under förutsättning att 
rätten att träffa avtal ej: 

2) a) Strider mot 5 kap. 1 § 
eller 6 kap. 38 § KL 

3) b) Följer särskilt av 
befattningsbeskrivning el. 
liknande överstiger 50 pbb 

 
7 Övrigt 
 Ärende/beslut Lagrum Delegat Ersättare Villkor Vidare-

delegat 
Ersättare Villkor 

7.1  Beslut i övriga ärenden 
som till art och omfatt-
ning är av samma 
betydelse som ovan 
delegerade frågor 

 KD*      

         
7.2  Representation av 

större omfattning 
inom välfärds-
nämnden 

 VFN 
ordf. 

VFN förste 
vice ordf. 

    

         
7.3  Resor utomlands för 

förtroendevalda inom 
välfärdsnämnden 

 VFN 
ordf. 

VFN förste 
vice ordf. 

    

 

  

Kommentar [TM7]:  Redaktionell ändring 

Kommentar [TM8]:  Redaktionell ändring 
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DELEGATIONSÄRENDEN INOM SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 

Allmänt – Sektorsövergripande 

8 Sociala föreningsbidrag 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

8.1  Beslut om bidrag till sociala ideella 
organisationer 

 SCH  

 
Gemensamt – Handläggning och övrigt i individärenden 

9 Socialtjänstlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

9.1  Beslut om framställan till annan kommun 
om överflyttning av ärende 

2 a kap. 10 § SoL 1:e Socsekr BF 
MHL HB 

 

     
9.2  Beslut om mottagande av ärende från 

annan kommun 
2 a kap. 10 § SoL ECH BF 

ECH HB 
 

     
 
9.3  

Ansökan till IVO om överflyttning av 
ärende till annan kommun 

2 a kap. 11 § SoL VCH BF 
VCH HB 

 

     
9.4  Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § SoL Socsekr BF 

Socsekr IA HF 
Socsekr HB 
HL HB 

 

     
9.5  Beslut om att inte inleda utredning samt 

att inledd utredning ska avslutas 
11 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr BF 

ECH IA HF 
ECH HB 
Vuxen 
HL HB 
Socsekr BF 

 
 
 
 
 
Ärenden som rör våld i nära relation enligt 
SoL där den enskilde är över 18 år 

     
9.6  Beslut om att utredning inte ska 

föranleda någon åtgärd 
11 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr BF 

ECH BF 
ECH IA HF 
ECH HB 
Socsekr BF 

 
 
 
 
Ärenden som rör våld i nära relation enligt 
SoL där den enskilde är över 18 år 

     
9.7  Beslut om förlängning av utredningstiden 11 kap. 2 § 2 st 

SoL 
ECH BF 
ECH IA HF 

 

     
9.8  Beslut om att avslå ansökan om bistånd  Samma delegat 

som har rätt att 
bevilja ansökan 

Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden, eller som hör till 
välfärdsnämndens ansvarsområde 

     
9.9  Utseende av ombud och utställande av 

fullmakt till ombud att företräda VFN i 
individärenden i allmän domstol, utom 
högsta instans 

10 kap. 2 § SoL VCH Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden 

     

Kommentar [TM9]:  Förändring i delegationsnivå för 
effektivare handläggning 

Kommentar [TM10]:  Beslutstypen är sedan tidigare 
delegerad till 1:e Socsekr BF 

Kommentar [TM11]:  Förändring i delegationsnivå för 
effektivare handläggning 

Kommentar [TM12]:  Förtydligande 

Kommentar [TM13]:  Förtydligande 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

9.10  Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans och därmed begära inhibition 

10 kap. 2 § SoL 
  

 Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden 

 I ärenden beslutade av myndighetsutskottet  MyndUtskott  

 I ärende om ekonomiskt bistånd jml 4 kap. 1 
och 3 §§ SoL 

 ECH BF 
ECH IA HF 

Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 I ärende om bistånd för livsföring i övrigt, jml 
4 kap. 1 och 2 §§ SoL, med undantag för 
ärenden om särskilt boende där sökanden är 
över 90 år 

 ECH BF 
ECH IA HF 
ECH HB 

Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 I ärende om särskilt boende där sökanden är 
över 90 år 

 MyndUtskott  

 I ärende om insats jml LSS  ECH HB Avser ärenden beslutade av 
tjänsteperson 

 I övriga ärenden beslutade av tjänsteperson  VCH  

     

9.11  Beslut om att föra talan i ärenden eller 
mål vid allmän domstol, utom högsta 
instans, avseende: 

10 kap. 2 § SoL   

 Återkrav av beviljat ekonomiskt bistånd, jml 
9 kap. 1 och 2 §§ SoL 

9 kap. 3 § SoL MyndUtskott  

 Kostnader, jml 8 kap. 1 § 1 och 2 st SoL 9 kap. 3 § SoL MyndUtskott  

     

9.12  Yttrande till allmän domstol i ärende eller 
mål som överklagats av den enskilde 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

Avser mål och ärenden som enligt lag 
eller andra författningar ankommer på 
socialnämnden, eller som hör till 
välfärdsnämndens ansvarsområde 

     

9.13  Beslut om polisanmälan vid misstänkt 
brott i form av: 

12 kap. 10 § SoL  Sekretessbrytande regler i 10 kap. 
OSL 

 Barnmisshandel Vissa brott riktade mot 
någon som inte har fyllt 18 år 

 ECH BF 
ECH IA HF 

3,4 och 6 kap. BrB och lagen 
(1982:316) med förbud om 
könsstympning av kvinnor 

 Bidragsbedrägeri  ECH BF 
ECH IA HF 

6 § bidragsbrottslagen (2007:612) 

 I övriga individärenden  MyndUtskott 
VCH BF 
VCH FS 
VCH HB 
VCH HF 
VCH VO 

 

     

9.14  Anmälan till IVO om allvarligt 
missförhållande eller påtaglig risk för ett 
allvarligt missförhållande, enligt lex 
Sarah 

14 kap. 7 § SoL 
 

VCH BF 
VCH FS 
VCH HB 
VCH IA HF 
VCH VO 

 

Kommentar [TM14]:  Förtydligande 

Kommentar [TM15]:  Ny delegation 

Kommentar [TM16]:  Förtydligande 

Kommentar [TM17]:  Förtydligande 

Kommentar [TM18]:  Förändring i delegationsnivå – 
effektivare handläggning och skyndsammare hantering 

Kommentar [TM19]:  Förtydligande 
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10 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

10.1  Beslut om att avslå ansökan om insats  Samma delegat 
som har rätt att 
bevilja ansökan 

 

     
10.2  Anmälan till överförmyndare om behov av 

hjälp från god man, förvaltare eller 
förmyndare 
 

15 § 6 LSS HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr IA HF 

Avser person som omfattas av 1 § LSS 

     

10.3  Anmälan till överförmyndare om 
upphörande av godman-, förvaltar- samt 
förmyndarskap 

15 § 6 LSS HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr IA HF 

Avser person som omfattas av 1 § LSS 

     
10.4  Anmälan till IVO om allvarligt 

missförhållande, eller påtaglig risk för 
allvarligt missförhållande, enligt lex 
Sarah 

24 b f § LSS VCH BF 
VCH FS 
VCH HB 
VCH IA HF 
VCH VO  

 

 

11 Socialtjänstförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

11.1  Anmälan till överförmyndare om behov av 
hjälp från god man, eller förvaltare, 
förmyndare  

5 kap. 3 § 1 och 2 
SoF 

HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr IA HF 
Socsekr HB 

 

     
11.2  Anmälan till överförmyndare om 

upphörande av godman-, förvaltar- samt 
förmyndarskap att någon inte längre bör 
ha förvaltare 

5 kap. 3 § 1 och 2 
SoF 

HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr IA HF 
Socsekr HB 

 

     
11.3  Anmälan till överförmyndare om 

förhållanden tyder på att en förälder inte 
förvaltar sitt barns egendom på ett 
betryggande sätt talar för att en förälder 
inte kommer förvalta sitt barns egendom 
på ett betryggande sätt 

5 kap. 3 § 3 SoF ECH BF 
ECH FS 
ECH IA HF 
ECH HB 

 

 
12 Föräldrabalken 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

12.1  Yttrande till allmän domstol i ärende om 
anordnande av godmanskap eller 
förvaltarskap samt till överförmyndare vid 
förordnande av god man eller förvaltare 

11 kap. 16 § 2 st 
FB 

Socsekr HB 
HL HB 
Socsekr BF 
ECH FS 
ECH VO 
Socsekr IA HF 

 

Kommentar [TM20]:  Förtydligande samt redaktionell 
ändring 

Kommentar [TM21]:  Förtydligande 

Kommentar [TM22]:  Förtydligande 

Kommentar [TM23]:  Förtydligande 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     
12.2  Beslut om att vidta åtgärd till stöd för 

barnet, vid endast den ene vårdnads-
havarens samtycke 

6 kap. 13 a § FB MyndUtskott  

 

13 Lagen om offentligt biträde 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

13.1  Anmälan Ansökan samt yttrande om 
behov av offentligt biträde 

3 kap § LOfB Socsekr BF 
Socsekr HB 

 

 

14 Förvaltningslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

14.1  Beslut om att avslå begäran om att 
ärende ska avgöras 

12 § FL Chef till 
delegat som 
ska avgöra 
ärendet 

 

     

14.2  Avvisande av ombud eller biträde 14 § FL VCH BF 
VCH HB 
VCH IA HF 
VCH FS 
VCH VO 

Efter samråd med kommunjurist 

     
14.3  Rättelse av skrivfel och liknande 36 § FL Delegat som 

beslutat i 
ärendet  

 

     
14.4  Omprövning av beslut 37–39 §§ FL Delegat som 

beslutat i 
ärendet 

 

     
14.5  Rättidsprövning av överklagat beslut 

samt avvisande av för sent inkommet 
överklagande 

45 § FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

 

15 Körkortsförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

15.1  Yttrande till Transportstyrelsen 3 kap. 8 § KörkF Socsekr BF 
Socsekr IA HF 
Socsekr HB 

 

 

16 Övrigt 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

16.1  Uthyrning av lägenhet för bostads-
ändamål i fastighet som ägs av 
kommunen 

 ECH BF 
ECH IA HF 
ECH HB 
ECH FS 

Med avseende på enskilda med beslut 
enligt SoL eller LSS. Se även KS 
delegationsordning 

Kommentar [TM24]:  Beslutstypen flyttas från Barn och 
Familj till Gemensamt – beslutstypen hanteras av flera 
verksamheter 

Kommentar [TM25]:  Förtydligande samt redaktionell 
ändring 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

ECH FS 
ECH VO 
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Verksamheten Barn och familj 
Barn och unga upp till 21 år 

17 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

17.1  Beslut om bistånd i form av öppna insatser, 
utan vårdnadshavarens samtycke, för barn 
som har fyllt 15 år, jml 3 kap. 6 a § 2 st SoL 

4 kap. 1 § SoL MyndUtskott  

     
17.2  Beslut om bistånd till insats i form av familje-

behandling/strukturerat öppenvårdsprogram  
4 kap. 1 § SoL Socsekr 

ECH 
I egen regi - i samråd med MHL 1:e 
Socsekr 
I extern regi - max 6 mån 

     
17.3  Beslut om bistånd till intern intensiv 

öppenvårdsbehandling 
4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 

ECH 
3+3 mån 
Utöver 6 mån 

     

17.4  Beslut om bistånd i form av stöd vid 
umgänge 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  

     

17.5  Beslut om bistånd i form av kontakt-
person/kontaktfamilj, jml 3 kap. 6 b § 1 st 
SoL, samt förordnande och entledigande 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr Max 6 mån 

     

17.6  Beslut om förordnande och entledigande av 
kontaktperson/kontaktfamilj 

3 kap. 6 b § SoL Socsekr Vid byte i pågående insats 

     

17.7  Beslut om bistånd i form av särskilt kvalifice-
rad kontaktperson, jml 3 kap. 6 b § 2 st SoL  

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi 

     

17.8  Beslut om bistånd i form av stöd och 
avlastning 

4 kap. 1 § SoL ECH 70 dygn/år/sökande 

     

17.9  Beslut om bistånd i form av vård, 
placering/omplacering i familjehem, i hem för 
vård eller boende, i SiS-hem, jourhem samt i 
stödboende 

4 kap. 1 § SoL MyndUtskott 
ECH 

 
Bistånd i form av placering i 
stödboende för unga i åldern 18–20 
år 

     

17.10  Beslut om bistånd i form av vård, tillfällig 
placering/omplacering 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr  
 
 
1:e Socsekr 
 
 
ECH 
 
 
ECH 
 
ECH 
 
1:e Socsekr  
 
 
ECH 

Jourfamilj ”egna avtalade”,  
max 4+2 mån 
 
Familjehem ”egna avtalade”,  
max 4+2 mån 
 
Familjehem ”konsulentstödda”,  
max 4+2 mån 
 
HVB-hem, max 4+2 mån 
 
SiS-hem, max 4+2 mån 
 
Stödboende ”egen regi”,  
max 4+2 mån 
 
Stödboende ”extern regi”,  
max 4+2 mån 

     

Kommentar [TM26]:  Redaktionell ändring 

Kommentar [TM27]:  Redaktionell ändring – 
metodhandledare har bytts mot 1:e socialsekreterare 

Kommentar [TM28]:  Ärendetypens art och antal 
ärenden innebär att den lämpar sig väl att hanteras på 
tjänstemannanivå 

Kommentar [TM29]:  Ny beslutstyp 

Kommentar [TM30]:  Ärendetypen omfattar ett stort 
antal ärenden och lämpar sig väl att hanteras på 
tjänstemannanivå 

Kommentar [TM31]:  Förtydligande, samt förändring i 
delegationsnivå – effektivare handläggning 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

17.11  Beslut om bistånd åt nyplacerade i familje-
hem i form av basgarderob, basutrustning 
samt övrig utrustning 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
1:e Socsekr 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

17.12  Beslut om bistånd åt placerade i familjehem i 
form av särskild utrustning varierande över 
tid, samt bistånd i form av ekonomiskt stöd 
för övriga omkostnader 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     
17.13  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt 

bistånd i samband med umgängesresor 
barn-föräldrar 

4 kap. 1 § SoL Socsekr  

     

17.14  Beslut om bistånd i form av tillfälligt boende 
med anledning av våld i nära relation 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 
 
1:e Socsekr 
ECH 

I skyddat boende – max 2 veckor 
I skyddat boende – utöver 2 veckor 
 
I annat boende – max 2 veckor 
I annat boende – utöver 2 veckor 

     

17.15  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt stöd 
för omkostnader i samband med boende 
med anledning av våld i nära relation 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 
 

Upp till 25 % av pbb/år/sökande 
Utöver 25 % av pbb/år/sökande 

     
17.16  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt stöd 

för omkostnader i samband med boende i 
HVB, SiS-hem eller stödboende 

4 kap. 1 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 

Upp till 25 % av pbb/år/sökande 
Utöver 25 % av pbb/år/sökande 

     

17.17  Beslut om bistånd i form av samtalsstöd 
med anledning av våld i nära relation 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
1:e Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi – upp till 25 % av pbb 
I extern regi – utöver 25 % av pbb 

     

17.18  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

17.19  Beslut om upphörande av bistånd i förtid 4 kap. 1 § SoL ECH  

     
17.20  Utse handledare, upprätta arbetsplan för 

ungdom som dömts till ungdomstjänst, samt 
kontrollera att arbetsplanen följs 

5 kap. 1 b § SoL Socsekr  

     

17.21  Beslut om arvode och ersättning till familje-
hem samt upprättande av avtal 

6 kap. 6 b § SoL ECH 1:e 
Socsekr 
MyndUtskott 
ECH 

 
Enligt kommunens SKR:s 
rekommendationer riktlinjer 
Utöver kommunens SKR:s 
rekommendationer riktlinjer 

     

17.22  Beslut om arvode och ersättning till kontakt-
person/kontaktfamilj jml 3 kap. 6 b § 1 st 
SoL, enligt SKL:s rekommendationer 

 Socsekr 
ECH 

Enligt SKR:s rekommendationer 
Utöver SKR:s rekommendationer 

     

17.23  Medgivande eller beslut om vård att ta emot 
ett barn för stadigvarande vård och fostran 

6 kap. 6 § SoL MyndUtskott  

     

Kommentar [TM32]:  Tillägg 

Kommentar [TM33]:  Förtydligande 

Kommentar [TM34]:  Ny beslutstyp 

Kommentar [TM35]:  Ny beslutstyp 

Kommentar [TM36]:  Förändring i delegationsnivå – 
effektivare handläggning 

Kommentar [TM37]:  Förändring i delegationsnivå – 
beslutstypens art lämpar sig för att hanteras på 
tjänstemannanivå 

Kommentar [TM38]:  Förtydligande 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

17.24  Godkännande av jourhem 6 kap. 6 § SoL MyndUtskott  

     

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

6 kap. 8 § 1 st 
SoL 

MyndUtskott  

     

17.26  Särskilt övervägande om överflyttning av 
vårdnaden jml 6 kap. 8 § FB 

6 kap. 8 § 2 st 
SoL 

MyndUtskott Endast övervägande. Beslut att 
ansöka om vårdnadsöverflyttning tas 
av nämnd 

     

17.27  Beslut om arvode och ersättning till särskilt 
förordnade vårdnadshavare, enligt 
kommunens riktlinjer 

6 kap. 11 § SoL 1:e Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

17.28  Godkännande av att en utländsk myndighet 
placerar ett barn i Sverige 

6 kap. 11 a § 
SoL 

MyndUtskott  

     

17.29  Beslut om placering av barn i utlandet 6 kap. 11 b § 
SoL 

MyndUtskott  

     

17.30  Medgivande till adoption att ta emot ett barn 
i syfte att adopteras 

6 kap. 12 § SoL MyndUtskott  

     

17.31  Återkallande av lämnat medgivande till 
adoption 

6 kap. 13 § 2 st 
SoL 

MyndUtskott  

     

17.32  Samtycke till att adoptionsförfarande får 
fortsätta 

6 kap. 14 § SoL ECH  

     

17.33  Beslut att neka samtycke till att adoptions-
förfarande får fortsätta 

6 kap. 14 § SoL MyndUtskott  

     

17.34  Beslut om ersättning i form av underhålls-
bidrag från föräldrar vars underåriga barn får 
omvårdnad i annat hem än det egna 

8 kap. 1 § 2 st 
SoL 

Socsekr Se även 6 kap. 2-4 §§ SoF 

     

17.35  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
jml 8 kap. 1 § 2 st SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

     
17.36  Beslut om uppföljning av ett barns situation 11 kap. 4 a och  

4 b §§ SoL 
1:e Socsekr BF 
ECH IA 

 

 

18 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

18.1  Beslut om ansökan hos förvaltnings-
rätten om vård 

4 § LVU MyndUtskott  
 
 

     
18.2  Beslut om omedelbart omhändertagande 6 § 1 st LVU 

 
MyndUtskott 
 

 
 

Kommentar [TM39]:  Ny beslutstyp 

Kommentar [TM40]:  Tillägg – effektivare handläggning 

Kommentar [TM41]:  Förtydligande 

Kommentar [TM42]:  Ärendetypen hanteras till följd av 
organisationsförändringar inte inom verksamheten IA/HF 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

6 § 2 st LVU Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.3  Beslut om omedelbart omhändertagande 
för tillfällig vård för den som är under 18 år 

6 a § LVU 
 
 
6 a § 2 st jml 6 § 
2 st LVU  

MyndUtskott 
 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

I ärenden då svensk domstol inte är 
behörig 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.4  Begäran om förlängd tid för ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 

8 § LVU ECH  

     

18.5  Beslut om upphörande av omedelbart 
omhändertagande 

9 § LVU 
 
6 kap. 39 § KL 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

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

11 § 1 st LVU 
 
11 § 3 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

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

11 § 2 st LVU 
 
11 § 3 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.8  Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden, i den mån beslutet inte är 
att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socsekr  

     

18.9  Övervägande om vård med stöd av 2 § 
LVU fortfarande behövs 

13 § 1 och 2 st 
LVU 

MyndUtskott  

     

18.10  Prövning om vård med stöd av 3 § LVU 
ska upphöra 

13 § 1 och 3 2 st 
LVU 

MyndUtskott  

     

18.11  Övervägande om vårdnadsöverflyttning 
jml 6 kap. 8 § FB 

13 § 1 och 4 3 st 
LVU 

MyndUtskott Enbart övervägande. Beslut att ansöka 
om vårdnadsöverflyttning ska tas av 
nämnd. 

     

Kommentar [TM43]:  Redaktionell ändring 

Kommentar [TM44]:  Redaktionell ändring 

Kommentar [TM45]:  Redaktionell ändring 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

18.12  Övervägande av beslut jml 14 § 2 st 1 
LVU om umgängesbegränsning 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart när inga ändringar föreslås eller 
begärs av part 

     

18.13  Övervägande av beslut jml 14 § 2 st 2 
LVU om hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs 

14 § 3 st LVU MyndUtskott Enbart när inga ändringar föreslås eller 
begärs av part 

     

18.14  Beslut om att vården ska upphöra 21 § LVU MyndUtskott  

     

18.15  Beslut om regelbunden kontakt med en 
särskilt kvalificerad kontaktperson 

22 § 1 st 1 LVU MyndUtskott  

     

18.16  Beslut om att delta i behandling i öppna 
former 

22 § 1 st 2 LVU MyndUtskott  

     

18.17  Prövning om beslut jml 22 § 1 st 1 och 2 
LVU ska upphöra 

22 § 3 st LVU MyndUtskott  

     

18.18  Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om flyttningsförbud 

24 § LVU MyndUtskott  

     

18.19  Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § 1 st LVU MyndUtskott  

     

18.20  Beslut om att flyttningsförbud ska 
upphöra 

26 § 2 st LVU MyndUtskott  

     

18.21  Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st LVU 
 
27 § 2 st LVU 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
18.22  Beslut om upphörande av tillfälligt 

flyttningsförbud 
30 § 2 st LVU 
 
6 kap. 39 § KL 

Myndutskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden 
förordnad 
ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.23  Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten 
om utreseförbud 

31 b § LVU  MyndUtskott  
 
 

     

18.24  Prövning om utreseförbud ska upphöra 31 c § LVU 
 

MyndUtskott  
 
 

     

Kommentar [TM46]:  Ny beslutstyp 

Kommentar [TM47]:  Förtydligande 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

18.25  Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU 
 
6 kap. 39 § KL 
 

MyndUtskott  
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden för-
ordnad 
ledamot 

 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 
 

     

18.26  Beslut om att tillfälligt utreseförbud ska 
upphöra 

31 g § 2 st LVU MyndUtskott  

     

18.27  Beslut om tillfälligt undantag från ett 
utreseförbud 

31 i § LVU MyndUtskott  

     

18.28  Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

32 § LVU MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. 
 
ECH 

Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.29  Beslut om begäran om handräckning från 
polis för läkarundersökning 

43 § 1 st 1 LVU 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. 

Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     

18.30  Beslut om begäran om handräckning från 
polis för genomförande av vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 1 st 2 LVU 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens 
ordf. eller 
annan av 
nämnden 
förordnad 
ledamot 
eller 
tjänsteman 

Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

 

19 Föräldrabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

19.1  Godkännande av faderskapsbekräftelse 1 kap. 4 § FB Socsekr 
SVL 

I det fall föräldrarna är överens om 
faderskapet 

     

19.2  Godkännande av föräldraskapsbekräftelse 1 kap. 9 § FB Socsekr 
SVL 

I det fall föräldrarna är överens om 
föräldraskapet 

     

19.3  Beslut om att inleda utredning om 
faderskap 

2 kap. 1 § FB Socsekr  

     

19.4  Beslut om att inleda utredning om 
föräldraskap 

2 kap. 9 § 1 st FB 
2 kap. 8 a § 1 st 
FB 

Socsekr  

     
19.5  Beslut om att väcka och föra talan i mål om 

faderskap 
3 kap. 5 § 2 st FB Socsekr  

     

Kommentar [TM48]:  Förändrad delegationsnivå - skapar 
förutsättningar för skyndsam hantering 

Kommentar [TM49]:  Tillägg – beslut kan tas även utifrån 
2 kap 8 a § 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

19.6  Föra talan i anhängiggjort mål om 
faderskap i allmän domstol 

3 kap. 6 § 2 st FB 1:e Socsekr  

     

19.7  Utse utredare av adoptionsutredning 4 kap. 14 § FB 1:e Socsekr Uppdrag från allmän domstol 

     
19.8  Godkännande av avtal om vårdnad 6 kap. 6 § 2 st FB 1:e Socsekr  

     
19.9  Godkännande av avtal om barns boende då 

barnet står under vårdnad av båda 
föräldrarna 

6 kap. 14 a § 2 st 
FB 

Socsekr  

     
19.10  Godkännande av avtal om barns umgänge 

med föräldrar som barnet inte bor tillsam-
mans med 

6 kap. 15 a § 3 st 
FB 

Socsekr  

     
19.11  Utse person som umgängesstöd 6 kap. 15 c § 3 st FB Socsekr  

     

19.12  Utse utredare i frågor om vårdnad, boende 
eller umgänge 

6 kap. 19 § 3 st FB 1:e Socsekr Uppdrag från allmän domstol 

     

19.13  Godkännande av avtal om underhålls-
bidrag för längre perioder än tre månader 

7 kap. 7 § 2 st FB Socsekr  

 

20 Lagen om god man för ensamkommande barn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

20.1  Ansöka om behov av god man, jml 2 §, hos 
överförmyndare 

3 § Lgeb Socsekr  

     
20.2  Väcka talan om eller anmälan om behov av 

särskilt förordnad vårdnadshavare hos 
allmän domstol 

10 § Lgeb Socsekr  

     
20.3  Beslut om ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare för ensamkommande barn 
 ECH  

 

21 Brottsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

21.1  Yttrande till allmän domstol gällande över-
lämnande till vård eller annan åtgärd 

32 kap. 1 § BrB 
 

MyndUtskott 
ECH  

Enligt LVU 
Enligt SoL, max 3 mån 

 

Kommentar [TM50]:  Ny beslutstyp 

Kommentar [TM51]:  Tidsbegränsningen bedöms inte 
ändamålsenligt 

Page 289 of 394



Innehållsförteckning  26

22 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

22.1  Begäran hos polis om utredning av brott 31 § 2 st LUL MyndUtskott 
ECH 

 

     
22.2  Beslut om framställan till åklagare om 

väckande av bevistalan 
38 § LUL MyndUtskott 

ECH 
 

 

23 Äktenskapsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

23.1  Yttrande till åklagare i fråga om underårigs 
äktenskapsskillnad samt att lämna upplys-
ningar på begäran från annan socialnämnd 

5 kap. 5 § 3 st 
ÄktB 

Socsekr 1:e 
Socsekr 

 

     
23.2  Lämna upplysningar på begäran från 

annan socialnämnd i fråga om underårigs 
äktenskapsskillnad 

5 kap. 5 § 3 st 
ÄktB 

Socsekr  

 

24 Utlänningslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

24.1  Ansökan om tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd hos Migrationsverket, avseende 
barn placerade jml 6 kap. 11 a § SoL 

5 kap. 15 c § UtlL 1:e Socsekr  

     
24.2  Ansökan om permanent uppehållstillstånd 

hos Migrationsverket, avseende barn 
placerade jml 6 kap. 11 a § SoL 

5 kap. 16 b § UtlL MyndUtskott I de fall barnet beviljats 
tidsbegränsat uppehållstillstånd med 
stöd av 5 kap. 15 c § 

 

25 Passlagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

25.1  Yttrande till passmyndighet om utfärdande 
av pass utan vårdnadshavares medgivande 

11 a § Ppasslagen  Socsekr  

 

26 Socialtjänstförordningen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

26.1  Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § 1 st SoF Socsekr BF 
Socsekr IA 

 

 

27 Lagen om personnamn 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

27.1  Yttrande till domstol avseende barns 
namnbyte 

44–45 §§ lagen 
om personnamn 

Socsekr BF 
ECH IA 

 

Kommentar [TM52]:  Förändring i beslutsnivå – skapar 
förutsättningar för skyndsam handläggning 

Kommentar [TM53]:  Förändring i beslutsnivå – skapar 
förutsättningar för skyndsam handläggning 

Kommentar [TM54]:  Förändring i beslutsnivå, samt 
uppdelning av punkt 

Kommentar [TM55]:  Ny beslutstyp 

Kommentar [TM56]:  Ärendetypen hanteras efter 
organisationsförändringar inte av verksamheten IA/HF 

Kommentar [TM57]:  Förtydligande samt delegation 
utgår – ärendetypen hanteras till följd av 
organisationsförändringar inte av verksamheten IA/HF 
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28 Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

28.1  Yttrande till åklagarmyndighet eller 
förundersökningsledare 

10–12 §§ LUL 1:e Socsekr BF 
ECH IA 

 

 

 

 

29 Folkbokföringslagen 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

29.1  Ansökan om skyddad folkbokföring 30 § FOL ECH För barn under 18 år som vårdas 
med stöd av 2 § LVU 

     
29.2  Överklagande av Skatteverkets beslut 

avseende skyddad folkbokföring 
40 § FOL ECH  

     
29.3  Anmälan till Skatteverket om att skyddad 

folkbokföring inte längre behövs 
17 § FOL ECH  

 

 

 

  

Kommentar [TM58]:  Förtydligande, samt delegation 
utgår – beslutstypen hanteras till följd av 
organisationsförändringar inte av verksamheten IA/HFt 

Kommentar [TM59]:  Ny beslutstyp 
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Verksamheten Hälsa och bistånd 
Vuxenenheten 

30 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

30.1  Beslut om bistånd i form av vård, placering 
i hem för vård eller boende, i skyddat 
boende, i familjehem 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 
Myndutskott 

Upp till 4 veckor 
Max Upp till 3 + 3 mån 
Utöver 6 mån 

     

30.2  Beslut om bistånd i form av ekonomiskt 
stöd för omkostnader i samband med 
placering i vårdboende 

4 kap. 1 § SoL ECH 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Utöver 25 % av pbb 

     

30.3  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

30.4  Beslut om bistånd till insats i form av 
öppenvård 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

I egen regi 
I extern regi - max 6 mån 

     

30.5  Beslut om bistånd i form av kontaktperson/ 
kontaktfamilj, jml 3 kap. 6 b § 1 st SoL, 
samt förordnande och entledigande 

4 kap. 1 § SoL Socsekr 
ECH 

Enligt kommunens riktlinjer 
Max 6 mån. Utöver kommunens 
riktlinjer 
 

     
30.6  Beslut om bistånd i form av korttidsplats 

med inriktning psykiatri 
4 kap. 1 § SoL ECH  

     
30.7  Beslut om bistånd i form av boendestöd 4 kap. 1 § SoL Socsekr 

ECH 
Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     
30.8  Beslut om bistånd i form av boende 4 kap. 1 § SoL ECH I bostad med särskild service,  

jml 5 kap. 7 § SoL 

     

30.9  Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson/kontaktfamilj  

3 kap. 6 b § SoL Socsekr Vid byte i pågående insats 

     

30.10  Beslut om bistånd i form av särskilt 
kvalificerad kontaktperson, jml 3 kap. 6 b § 
2 st SoL 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

30.11  Beslut om ersättning från den enskilde 
avseende uppehälle vid vård eller 
behandling 

8 kap. 1 § 1 st SoL ECH Se även 6 kap. 1 § SoF 

     

30.12  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
jml 8 kap. 1 § 1 st SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

 

31 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

31.1  Beslut om att inleda utredning  7 § LVM ECH  

Kommentar [TM60]:  Förändring i delegationsnivå – 
effektivare och skyndsam handläggning 

Kommentar [TM61]:  Utökning av delegation – 
effektivare handläggning 

Kommentar [TM62]:  Utökning av delegation – 
effektivare handläggning 

Kommentar [TM63]:  Ny ärendetyp för enheten till följd 
av organisationsförändringar 

Kommentar [TM64]:  Ny ärendetyp för enheten till följd 
av organisationsförändringar 

Kommentar [TM65]:  Ny ärendetyp för enheten till följd 
av organisationsförändringar 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     
31.2  Beslut om att inte inleda utredning eller att 

inledd utredning ska avslutas 
7 § LVM ECH  

     
31.3  Beslut om läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen 
9 § LVM Socsekr  

     
31.4  Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten 

om tvångsvård 
11 § LVM MyndUtskott  

     
31.5  Beslut om omedelbart omhändertagande 13 § 1 LVM 

 
13 § 2 LVM 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan, av 
nämnden, för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
31.6  Beslut om upphörande av omedelbart 

omhändertagande 
18 b § LVM 
 
6 kap. 39 § KL 
 

MyndUtskott 
 
Nämndens ordf. 
eller annan, av 
nämnden, för-
ordnad ledamot 

 
 
Vid brådskande ärenden, se särskilt 
förordnande. Beslut anmäls till 
nämndens nästa sammanträde 

     
31.7  Beslut om att begära polismyndighets hjälp 

för att föra missbrukare till 
läkarundersökning 

45 § 1 LVM ECH Socsekr  

     
31.8  Beslut om att begära polismyndighets hjälp 

för att föra den enskilde till vårdinstitution 
45 § 2 LVM Socsekr  

     
31.9  Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM ECH  

 

32 Brottsbalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

32.1  Yttrande till allmän domstol vid prövning 
om överlämnande till vård 

31 kap. 2 § BrB ECH  

     
 

Handläggarenheten 
33 Socialtjänstlagen  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

33.1  Beslut om bistånd i form av hemtjänst-
insatser i ordinärt boende, omfattande 
omsorg, service och trygghet 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

 Beslut om bistånd i form av yttre 
hemtjänstinsatser 

4 kap. 2 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

Kommentar [TM66]:  Förändring av delegationsnivå - 
effektivare handläggning 

Kommentar [TM67]:  Delegation utgår – insatsen ges inte 
längre 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     

33.2  Beslut om bistånd i form av ledsagar-
service 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.3  Beslut om bistånd i form av avlösarservice 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.4  Beslut om bistånd i form av plats i dag-
verksamhet, med inriktning demens 

4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.5  Beslut om bistånd i form av plats i dag-
verksamhet, med inriktning somatik 

4 kap. 2 § SoL HL  

     

33.6  Beslut om bistånd i form av boendestöd 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.7  Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap. 1 § SoL HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

     

33.8  Beslut om bistånd i form av korttidsplats 4 kap. 1 § SoL   

 Med inriktning somatik eller demens  HL 
MHL 

Enligt kommunens riktlinjer 
Utöver kommunens riktlinjer 

 Med inriktning psykiatri  ECH  

 Med inriktning hospice  ECH  

     

33.9  Beslut om bistånd till ekonomiskt bidrag i 
form av anhörigbidrag  

4 kap. 2 § SoL HL Enligt kommunens riktlinjer 

     

33.10  Beslut om bistånd i form av boende 4 kap. 1 § SoL  
 
 

 
 

 I särskild boendeform,  
jml 5 kap. 5 § SoL 

 

 HL 
 

 

 I bostad med särskild service,  
jml 5 kap. 7 § SoL 

 HL  

     

 Beslut om bistånd i form av bostad med 
god tillgänglighet 

4 kap. 2 § SoL HL  

     

33.11  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

33.12  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt 

4 kap. 1 § SoL ECH 
 
 
 
MyndUtskott 

Max 50 % av pbb (avser ärenden 
som ej är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt) 
 
Utöver 50 % av pbb (avser ärenden 
som ej är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt) 

     

Kommentar [TM68]:  Delegation utgår – insatsen flyttas 
till vuxenenheten till följd av organisationsförändringar 

Kommentar [TM69]:  Delegation utgår – insatsen ersätts 
av biståndsbedömt trygghetsboende som omfattas av 31.11 

Kommentar [TM70]:  Ny beslutstyp 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

 Beslut om nedsättning av avgift för 
hemtjänst  

8 kap. 8 § SoL ECH  
VCH 

 
Enligt riktlinjer 
Utöver riktlinjer 

     

33.13  Beslut om den enskildes avgifter för 
hemtjänstinsatser m.m. 

8 kap. 3–9 §§ SoL AHL Enligt kommunens riktlinjer 

 

34 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

34.1  Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§ LSS HL Beslutet är en del av beslut om 
insatser, jml 9 § LSS, och fattas 
därmed inte särskilt. 

     

34.2  Beslut om insats i form av biträde av 
personlig assistent eller ekonomiskt stöd 
till skäliga kostnader för sådan assistans 

9 § 2 LSS HL 
MHL 
ECH 

Upp till 40 timmar/vecka 
Upp till 60 timmar/vecka 
Upp till 336 timmar/vecka 

     

34.3  Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för merkostnader vid ordinarie 
assistents sjukdom 

9 § 2 LSS ECH  

     

 Beslut om insats i form av ekonomiskt stöd 
till skäliga kostnader för personlig 
assistans 

9 § 2 LSS ECH  

     

34.4  Beslut om insats i form av ledsagarservice 9 § 3 LSS HL  

     

34.5  Beslut om insats i form av biträde av 
kontaktperson 

9 § 4 LSS HL  

     

34.6  Beslut om insats i form av avlösarservice i 
hemmet 

9 § 5 LSS HL  

     

34.7  Beslut om insats i form av korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet 

9 § 6 LSS HL  

     

34.8  Beslut om insats i form av korttidstillsyn 
för skolungdom över 12 år 

9 § 7 LSS HL  
 

     

34.9  Beslut om insats för barn och unga i form 
av boende utanför föräldrahemmet 

9 § 8 LSS 
 
 

 
ECH 
 

 
Placering i familjehem kräver 
medgivande enligt 6 kap.  
6 § SoL 

 I familjehem  MyndUtskott Kräver medgivande enligt 6 kap.  
6 § FB 

 I bostad med särskild service  ECH  

     

Kommentar [TM71]:  Delegation utgår – beslutstypen 
anses utgöra verkställighet 

Kommentar [TM72]:  Ny beslutstyp – formalisering av 
bestämmelserna kring avgiftsberäkningen 

Kommentar [TM73]:  Delegation utgår – beslutstypen 
omfattas av 32.2 

Kommentar [TM74]:  Förändring av delegationsnivå – 
beslut som tas preciserar inte typ av boende 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

34.10  Beslut om insats för vuxna i form av 
bostad med särskild service eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna 

9 § 9 LSS HL  

     

34.11  Beslut om insats i form av daglig 
verksamhet 

9 § 10 LSS HL  

     

34.12  Beslut om utbetalning av assistans-
ersättning till annan person än den stöd-
berättigade 

11 § LSS VCH  

     

34.13  Beslut om återbetalning av ekonomiskt 
stöd lämnat med stöd av 9 § 2 LSS 

12 § LSS VCH  

     

34.14  Anmälan till Försäkringskassan om behov 
av assistansersättning 

15 § 8 LSS HL  

     

34.15  Anmälan till Försäkringskassan om 
antagande av missbruk av assistans-
ersättning 

15 § 10 LSS VCH  

     

34.16  Anmälan till IVO om antagande att ifråga-
sätta lämplighet hos tillståndshavare att 
bedriva verksamhet med pers. ass. 

15 § 11 LSS VCH  

     

34.17  Förhandsbesked på ansökan om rätten till 
insatser jml 9 § 

16 § 2–3 st 3 LSS HL  

     

34.18  Beslut om insatser akut uppkomna vid 
tillfällig vistelse i Härryda kommun 

16 § 4 st LSS HL  

     

34.19  Beslut om ersättning i form av underhålls-
bidrag från föräldrar vars underåriga barn 
får omvårdnad i annat hem än det egna 

20 § LSS HL Se även 5 § förordningen 
(1993:1090) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade jml 6 
kap. 2-4 §§ SoF 

 
  

Kommentar [TM75]:  Redaktionell ändring 
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Verksamheten Integration och arbetsmarknad Härryda Framtid 
Försörjningsstöd 

35 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

35.1  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 1 SoL 

Socsekr 
ECH MHL 
MyndUtskott 

Enligt riksnorm 
Enligt riksnorm + 25 % av pbb 
Utöver riksnorm + 25 % av pbb 

 Med villkor om praktik eller kompetenshöjande 
åtgärd 

4 kap. 4 § SoL 
 

Socsekr 
 

 

 Med vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 

4 kap. 5 § SoL Socsekr 
 

 

     

35.2  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd för skäliga kostnader 

4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 2 SoL 

  

 Skäliga kostnader utöver riksnorm  Socsekr 
 
MyndUtskott 

Enligt kommunens norm och 
handläggarrutiner 
Utöver kommunens norm 

 Boendekostnader utöver kommunens norm  Socsekr 
ECH 

Upp till 4 mån 
Över 4 mån med 1 mån förlängning 
efter omprövning 

 Tillfälligt boende  Socsekr 
ECH MHL 
MyndUtskott 

Upp till 2 veckor 
Upp till 3 + 3 mån 
Utöver 6 mån 

     

35.3  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 1 § SoL  Kommunens normer och  
handläggarrutiner 

 Tandvård, akut och nödvändig  Socsekr 
ECH MHL 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hälso- och sjukvård  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Glasögon, nödvändiga  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hemutrustning  Socsekr 
ECH MHL 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Flyttkostnader  ECH MHL 
MyndUtskott 

Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Umgängesresa, ID-kort och annat övrigt  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

     

35.4  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 1 § SoL  Kommunens normer och 
handläggarrutiner 

 Elskulder 
 

 Socsekr 
ECH MHL 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Hyresskulder  Socsekr 
ECH MHL 
MyndUtskott 

Upp till 25 % av pbb 
Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

 Övriga skulder  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 10 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

     

Kommentar [TM76]:  Verksamheten har bytt namn 

Kommentar [TM77]:  Förändring delegationsnivå – 
metodhandledare har införts som ny roll på enheten 

Kommentar [TM78]:  Förtydligande 

Kommentar [TM79]:  Förändring delegationsnivå – 
skapar förutsättningar för effektivare handläggning 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

35.5  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 2 § SoL   

 Deponering av hyra vid nytecknade kontrakt  Socsekr 
MyndUtskott 

Upp till 3 mån hyreskostnad 
Utöver 3 mån hyreskostnad 

     

35.6  Beslut om ekonomiskt bistånd, livsföring i 
övrigt, i form av 

4 kap. 2 § SoL  Kommunens normer och hand-
läggarrutiner. Avslagsbeslut med 
stöd av 4 kap. 1 § SoL 

 Begravningskostnader och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

 Assistent 
MyndUtskott 

Upp till 50 % av pbb 
Utöver kommunens norm 

     

35.7  Beslut om bistånd i form av förmedling av 
privata medel 

4 kap. 1 § SoL Socsekr  

     

35.8  Beslut om att ställa villkor om återkrav vid 
beslut om bistånd jml 4 kap. 1 och 2 §§ SoL 

 Socsekr  

     

35.9  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd, jml 4 kap. 1 och 2 SoL, som utgått 
obehörigen eller med för högt belopp 

9 kap. 1 § SoL MyndUtskott  

     

35.10  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd, jml 4 kap. 1 SoL 

9 kap. 2 § 1 st SoL ECH Socsekr  

     

35.11  Beslut om att återkräva beviljat ekonomiskt 
bistånd utöver 4 kap. 1 § SoL 

9 kap. 2 § 2 st SoL ECH Socsekrt Gäller bistånd som har beviljats med 
villkor om återbetalning 

     

35.12  Beslut om att efterge ersättningsskyldighet 
i ärenden om återkrav jml 9 kap. 2 § SoL 

9 kap. 4 § SoL ECH  

     

35.13  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

 

36 Ärvdabalken 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

36.1  Fullgöra nämndens skyldigheter som 
föreskrivs i 18 kap. 2 § 1 st ÄB 

18 kap. 2 § st 2 st 
ÄB 

Assistent  

     
36.2  Dödsboanmälan till tingsrätten 20 kap. 8 a § ÄB Assistent  

 
 

Kommentar [TM80]:  Förändring delegationsnivå – 
skapar förutsättningar effektivare handläggning 

Kommentar [TM81]:  Förändring delegationsnivå – 
skapar förutsättningar effektivare handläggning 

Kommentar [TM82]:  Redaktionell ändring 
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Nyanlända och ensamkommande barn Enheten för nyanlända 
37 Socialtjänstlagen  

 

 Alla beslut om bistånd enligt SoL som delegerats till Myndighetsutskottet i ärenden inom verksamheten Barn 
och Familj får på motsvarande sätt fattas av Myndighetsutskottet i ärenden inom verksamheten Integration 
och Arbetsmarknad. 

 Alla beslut om bistånd enligt SoL som delegerats till verksamhetschef i ärenden inom verksamheten Barn 
och familj får på motsvarande sätt fattas av verksamhetschef i ärenden inom verksamheten Integration och 
Arbetsmarknad.  

 Alla beslut om bistånd enligt SoL som delegerats till enhetschef och 1:e socialsekreterare i ärenden inom 
verksamheten Barn och familj får på motsvarande sätt fattas av enhetschef i ärenden inom verksamheten 
Integration och Arbetsmarknad.  

 Alla beslut om bistånd enligt SoL som delegerats till socialsekreterare i ärenden inom verksamheten Barn 
och familj får på motsvarande sätt fattas av socialsekreterare i ärenden inom verksamheten Integration och 
Arbetsmarknad.  

 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

37.1  Beslut om bistånd i form av vård, 
placering/omplacering, i stödboendet 
Näckrosvägen för unga 18–20 år 

4 kap. 1 § SoL ECH  

     

37.2  Beslut om bistånd i form av kommunalt 
kontrakt till lägenhet 

4 kap. 1 § SoL ECH  

 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga  
 

 Alla beslut om insatser enligt LVU som delegerats till Myndighetsutskottet i ärenden inom verksamheten Barn 
och Familj får på motsvarande sätt fattas av Myndighetsutskottet i ärenden inom verksamheten Integration 
och Arbetsmarknad. 

 Alla beslut om insatser enligt LVU som delegerats till verksamhetschef i ärenden inom verksamheten Barn 
och familj får på motsvarande sätt fattas av verksamhetschef i ärenden inom verksamheten Integration och 
Arbetsmarknad.  

 Alla beslut om insatser enligt LVU som delegerats till enhetschef och 1:e socialsekreterare i ärenden inom 
verksamheten Barn och familj får på motsvarande sätt fattas av enhetschef i ärenden inom verksamheten 
Integration och Arbetsmarknad.  

 Alla beslut om bistånd enligt LVU som delegerats till socialsekreterare i ärenden inom verksamheten Barn 
och familj får på motsvarande sätt fattas av socialsekreterare i ärenden inom verksamheten Integration och 
Arbetsmarknad.  

 

38 Vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

 Beslut om att böcker och andra lärverktyg, 
som varje elev inom kommunal vuxen-
utbildning och särskild utbildning för 
vuxna har för eget bruk och får behålla 
som sin egendom, ska anskaffas av 
eleverna själva eller erbjudas mot avgifter 

20 kap. 7 § SkolL 
 

ECH  

Kommentar [TM83]:  Enheten har bytt namn 

Kommentar [TM84]:  Delegation utgår – beslutstyperna 
hanteras till följd av organisationsförändringar inte av 
enheten 

Kommentar [TM85]:  Delegation utgår – beslutstyperna 
hanteras till följd av organisationsförändringar inte av 
enheten 

Kommentar [TM86]:  Enheten har flyttat från UKF till 
socialtjänsten 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

som högst motsvarar huvudmannens 
anskaffningskostnader 

     

 Beslut om att elever inom utbildning i 
svenska för invandrare ska hålla sig med 
enstaka egna lärverktyg 

21 kap. 6 § SkolL ECH  
 

     

38.1  Beslut om upphörande av utbildning för 
elev vid gymnasial och grundläggande 
vuxenutbildning, särskild utbildning på 
gymnasial eller grundläggande nivå, samt 
utbildning i svenska för invandrare 

20 kap. 9 § SkolL ECH  

     

38.2  Beslut om att på nytt bereda utbildning  
för elev vid gymnasial och grundläggande 
vuxenutbildning, särskild utbildning på 
gymnasial eller grundläggande nivå, samt 
utbildning i svenska för invandrare 

20 kap. 9 § SkolL ECH  

     

38.3  Mottagande till grundläggande vuxen-
utbildning eller särskild utbildning på 
grundläggande nivå 

20 kap. 13 § SkolL ECH  

     

38.4  Beslut om ansökan om interkommunala 
ersättningar inom gymnasial och grund-
läggande vuxenutbildning eller särskild 
utbildning på grundläggande nivå 

20 kap. 14 § SkolL 
20 kap. 21 § SkolL 

ECH  

     

38.5  Antagning gymnasialt till utbildning på 
gymnasial nivå eller särskild utbildning på 
gymnasial nivå 

20 kap. 23 § SkolL ECH  

     

38.6  Mottagande till utbildning i svenska för 
invandrare 

20 kap. 33 § SkolL ECH  

     

 Mottagande, antagning och beslut om 
interkommunal ersättning för elev inom 
särskild utbildning för vuxna 

21 kap. 7 § SkolL ECH  

     

 Beslut om upphörande av utbildning  
för elev vid särskild utbildning för vuxna 

21 kap. 9 § SkolL ECH  

     

 Beslut om att på nytt bereda utbildning  
för elev vid särskild utbildning för vuxna 

21 kap. 9 § SkolL ECH  

     

38.7  Fastställande av plan mot kränkande 
behandling och diskriminering 

6 kap. 8 § SkolL ECH  

     

38.8  Rutiner för klagomål 4 kap. 8 § SkolL VCH  

     

38.9  Beslut om anställning av lärare utan 
behörighet och legitimation för längre tid än 
6 månader, dock högst ett år i sänder 

2 kap. 19 § SkolL ECH  

Kommentar [TM87]:  Delegation utgår – beslutstypen 
anses utgöra verkställighet. Beslut tas i enlighet med 
riktlinjer utan självständig bedömning 

Kommentar [TM88]:  Delegation utgår – beslutstypen 
anses utgöra verkställighet. Beslut tas i enlighet med 
riktlinjer utan självständig bedömning 

Kommentar [TM89]:  Ändring till följd av lagändring - 
särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux 

Kommentar [TM90]:  Ändring till följd av lagändring - 
särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux 

Kommentar [TM91]:  Ändring till följd av lagändring - 
särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux 

Kommentar [TM92]:  Ändring till följd av lagändring - 
särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux 

Kommentar [TM93]:  Ändring till följd av lagändring - 
särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux 

Kommentar [TM94]:  Ändring till följd av lagändring - 
särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux 

Kommentar [TM95]:  Ändring till följd av lagändring - 
särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux 

Kommentar [TM96]:  Ändring till följd av lagändring - 
särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux 

Kommentar [TM97]:  Ärendetyper läggs till i enhetens 
kapitel  för att motsvara de som gäller för UKF. 
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 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

     

38.10  Avtal om utbildningsplats  VCH  

     

38.11  Avtal om upplåtelse av skollokaler avseende 
schemabokning över period inom 
verksamhetstid. 

 ECH Avtal under maximalt ett läsår. 
Samråd ska ske med 
fastighetschef 

     

38.12  Ta emot anmälan om att barn/elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling eller trakasserier/sexuella 
trakasserier på sätt som avses i 
diskrimineringslagen 

6 kap. 10 § SkolL MyndUtskott  

     

38.13  Utreda och vidta åtgärder vid anmälan om 
att barn/elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling eller 
trakasserier/sexuella trakasserier av annat 
barn/elev eller personal   

6 kap. 10 § SkolL och 2 
kap. 7 § DL 

ECH Om anmälan gäller ECH ska 
utredning och vidtagande av 
åtgärder ske på närmast högre 
nivå 
 

     

38.14  Avge yttrande till Skolinspektionen, DO 
och BEO avseende inspektioner och  
anmälningar i barn- och elevärenden 

 AC  

     

38.15  Yttrande till Skolväsendets 
överklagandenämnd över överklagade 
beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

38.16  Tillträdesförbud för utomstående till 
skolområde 

 VCH Förbud för annan än elev och 
personal.  
OBS! Tidsbegränsas 
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Verksamheten Vård och omsorg 

Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

 Beslut om nedsättning av avgift för särskilt 
boende 

8 kap. 8 § SoL ECH 
VCH 

Enligt riktlinjer 
Utöver riktlinjer 

Förordningen om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att 
förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

 Beslut om undantag från förbudet mot 
besök i särskilda boendeformer för äldre 

4 § förordningen 
om tillfälligt förbud 
mot besök i 
särskilda 
boendeformer för 
äldre  

ECH  

  

Kommentar [TM98]:  Delegation utgår – ärendetypen 
anses utgöra verkställighet 

Kommentar [TM99]:  Delegation utgår – förordningen 
har upphävts 
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Verksamheten Funktionsstöd 
39 Förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

39.1  Beslut om förordnande och entledigande 
av kontaktperson jml 9 § 4 LSS 

4 § förordningen 
om stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade 

VCH  

     

39.2  Beslut om arvode och ersättning till 
kontaktperson jml 9 § 4 LSS, enligt SKL:s 
SKR:s riktlinjer 

 ECH  
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Verksamheten Hälso- och sjukvård 
40 Allmänt 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

 Fastställa rutiner för egenvård inom hälso- 
och sjukvården 

 MAS/MAR  

     

 Fastställa rutiner för hantering och använd-
ning av medicintekniska produkter inom 
hälso- och sjukvården 

 MAS/MAR  

     

40.1  Fastställa rutiner som säkerställer ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete 

 MAS/MAR  

     

40.2  Anmälan till IVO om allvarlig vårdskada, 
enligt lex Maria 

3 kap. 5 § PSL MAS HSLF-FS 2017:41 

 

  

Kommentar [TM100]:  Redaktionell ändring – 39.3 
ersätter 39.1 och 39.2 
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Innehållsförteckning  41

Socialtjänstjour 
Socialjouren Göteborgs Stad 
Härryda kommun och Socialjouren inom Social resursförvaltning i Göteborgs Stad har upprättat avtal om socialtjänstjour. 
Socialjouren åtar sig att tillhandahålla socialtjänstjour enligt SoL, LVU och LVM under vardagar utanför kontorstid, veckoslut, 
helgdagar eller andra tider som avtalats. Socialtjänstjouren omfattar inte insatser som rör hemtjänstärenden eller familjerätts-
ärenden. Beslut av Socialjouren under jourtid tas med stöd av relevant lagstiftning samt Härryda kommuns delegationsordning. 

41 Socialtjänstlagen  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

41.1  Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 

5 kap. 2 § 1 st SoF Socsekr SJ  

     
41.2  Beslut om ekonomiskt bistånd i form av 

försörjningsstöd för skäliga kostnader 
4 kap. 1 § SoL 
4 kap. 3 § 2 SoL 

Socsekr SJ  

 Enligt riksnorm  Socsekr SJ  

 Skäliga kostnader utöver riksnorm  Socsekr SJ  

     
41.3  Beslut om bistånd i form av tillfällig 

placering i HVB-hem 
4 kap. 1 § SoL Socsekr SJ Upp till en vecka 

 
42 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

42.1  Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden, i den mån beslutet inte är att 
hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Socsekr SJ  

     

42.2  Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för läkarundersökningen 

32 § LVU Socsekr SJ  

     

42.3  Beslut om begäran om handräckning från 
polis för genomförande av vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 1 st 2 LVU 

 

Socsekr SJ Kräver att tjänstemannen har 
getts beslutanderätt i ett särskilt 
förordnande 

 
43 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

43.1  Beslut om att inleda utredning  7 § LVM Socsekr SJ  

     
43.2  Beslut om läkarundersökning samt utse 

läkare för undersökningen  
9 § LVM Socsekr SJ  

     
43.3  Beslut om att begära polismyndighets 

hjälp för att föra den enskilde till 
vårdinstitution 

45 § 2 st LVM Socsekr SJ  

     
43.4  Beslut om att begära polismyndighets 

hjälp för att föra missbrukare till 
läkarundersökning  

45 § 1 st LVM Socsekr SJ  

     

Kommentar [TM101]:  Omorganisering i Göteborg pågår 

Kommentar [TM102]:  Redaktionell ändring 

Kommentar [TM103]:  Förtydligande då det råder 
delegationsförbud till tjänsteman 

Kommentar [TM104]:  Redaktionell ändring 

Kommentar [TM105]:  Redaktionell ändring 
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Innehållsförteckning  42

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

43.5  Beslut om att vård enligt LVM ska inledas 
på sjukhus  

24 § LVM Socsekr SJ  

DELEGATIONSÄRENDEN INOM SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR, KULTUR OCH 
FRITID 

44 Utbildning - Allmänt 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

44.1  Avge yttrande till Skolinspektionen, DO 
och BEO avseende inspektioner och  
anmälningar i barn- och elevärenden 

 AC  

     

44.2  Tillträdesförbud för utomstående till 
förskole- och skolområde 

 VCH Förbud för annan än elev och 
personal.  
OBS! Tidsbegränsas 

     

44.3  Fastställande av likabehandlingsplan och 
plan mot diskriminering och kränkande 
behandling plan mot kränkande behandling 
och diskriminering 

6 kap. 8 § SkolL ECH  

     

44.4  Rutiner för klagomål 4 kap. 8 § SkolL VCH  

     

44.5  Beslut om anställning av lärare och 
förskollärare utan behörighet och 
legitimation för längre tid än 6 månader, 
dock högst ett år i sänder 

2 kap. 19 § SkolL ECH  

     

44.6  Avtal om utbildningsplats  VCH  

     

44.7  Avtal om upplåtelse av förskole- och skol-
lokaler avseende schemabokning över 
period inom verksamhetstid. 

 ECH Avtal under maximalt ett läsår. 
Samråd ska ske med 
fastighetschef 

     

44.8  Ta emot anmälan om att barn/elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling eller trakasserier/sexuella 
trakasserier på sätt som avses i 
diskrimineringslagen  

6 kap. 10 § SkolL MyndUtskott  

     

44.9  Utreda och vidta åtgärder vid anmälan om 
att barn/elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling eller 
trakasserier/sexuella trakasserier av annat 
barn/elev eller personal   

6 kap. 10 § SkolL och 
2 kap. 7 § DL 

ECH Om anmälan gäller ECH ska 
utredning och vidtagande av 
åtgärder ske på närmast högre 
nivå 

     

44.10  Ta emot anmälan om att utredning om 
elevs frånvaro har inletts av rektor 

7 kap. 19 a § 3 st SkolL MyndUtskott  

     

Kommentar [TM106]:  Sektorn har bytt namn 

Kommentar [TM107]:  Redaktionell ändring 
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Innehållsförteckning  43

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

44.11  Ta emot anmälan från skolenhet med 
annan huvudman än hemkommunen 
(Härryda kommun) om att det inletts 
utredning om elevs frånvaro jml 7 kap. 19 a 
§ SkolL 

7 kap. 22 § 2 st SkolL MyndUtskott  

     

44.12  Mottagande av elev i särskolan 7 kap. 5, 8 och 9 §§ 
samt 18 kap. 5 § SkolL 

ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 
Elevhälsa 

 

     

44.13  Beslut om att elev inte tillhör särskolans 
målgrupp 

7 kap. 5 b § och  
18 kap. 7 § SkolL 

ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 
Elevhälsa 

 

     

44.14  Beslut om bidrag avseende grundbelopp 8 kap. 21–22 §§,  
9 kap. 19–20 §§,  
10 kap. 37–38 §§,  
11 kap. 36 och 37 §§,  
14 kap. 15 och 16 §§,  
16 kap. 52 och 53 §§,  
17 kap. 31, 32 och 35 §§ 
19 kap. 25–26 §§  
25 kap. 11–12 §§ SkolL 

VCH  

     

44.15  Beslut om bidrag avseende tilläggsbelopp 8 kap. 23 §,  
9 kap. 21 §, 
11 kap. 38 §,  
10 kap. 39 §,  
14 kap. 17 §,  
16 kap. 54 §, 
17 kap. 34 § och 
19 kap. 47 § SkolL 

VCH  

     

44.16  Avtal om korttidstillsyn för elev inom 
grundskolan, grundsärskolan, gymnasie-
skolan eller gymnasiesärskolan i annan 
kommun än hemkommunen 

 VCH  

 

45 Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

45.1  Beslut om plats inom förskola och 
pedagogisk omsorg för barn som fyllt ett år 

8 kap. 5–6 samt 
14-15 §§ SkolL 
25 kap. 2 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

45.2  Beslut om plats inom fritidshem eller 
öppen fritidsverksamhet 

14 kap. 5 § SkolL 
25 kap. 4 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

45.3  Beslut om plats inom förskola och fritids-
hem då barnet behöver särskilt stöd 

8 kap. 7 SkolL 
14 kap. 6 § SkolL 

VCH  

     

45.4  Överenskommelse för barn om mottagande 
i förskola i annan kommun än hem-
kommunen om särskilda skäl föreligger 

8 kap. 12 SkolL PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

Kommentar [TM108]:  Ändring med anledning av 
omorganisation 

Kommentar [TM109]:  Ändring med anledning av 
omorganisation 
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Innehållsförteckning  44

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

45.5  Inhämta och avge yttrande samt fatta 
beslut om mottagande av barn i annan 
kommun än hemkommunen 

8 kap. 13 § SkolL PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

45.6  Uppsägning av plats inom förskola, peda-
gogisk omsorg, fritidshem och öppen 
fritidshemsverksamhet 

 VCH  

     

45.7  Beslut om nedsättning av platsavgift  VCH  

 

46 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

46.1  Beslut om att elev ej omfattas av skolplikt 7 kap. 2 § SkolL VCH  

     

46.2  Beslut om uppskjuten skolplikt 7 kap. 10 § SkolL VCH  

     

46.3  Beslut om mottagande av barn i förskole-
klass redan höstterminen det år då barnet 
fyller fem år 

7 kap. 11 § SkolL VCH  

     

46.4  Beslut om mottagande av barn i grund-
särskola redan höstterminen det år då 
barnet fyller sex år om vårdnadshavare 
begär det 

7 kap. 11 a § 1 st första 
stycket 2 SkolL 

VCH  

     

46.5  Beslut om skolpliktens upphörande 7 kap. 13 och 14 §§ 
SkolL 

VCH  

     

46.6  Fullfölja utbildningen efter att skolplikten 
upphört 

7 kap. 15 och 16 §§ 
SkolL 

VCH  

     

46.7  Medgivande att fullgöra skolplikten på 
annat sätt samt återkallande av sådant 
medgivande 

24 kap. 25 § SkolL Rektor 
 
 
 
 
PCH Planering 
och tillsyn 

För elever som är folkbokförda 
i Härryda kommun och som 
går i kommunal skola i 
Härryda kommun 
 
För elever som är folkbokförda 
i Härryda kommun och som 
går i skola med annan 
huvudman än Härryda 
kommun men som ej går i 
kommunal skola i Härryda 
kommun 

     

46.8  Överenskommelse för elev att fullgöra skol-
gång i annan kommun än hemkommunen 
om särskilda skäl föreligger 

9 kap. 12 § SkolL 
10 kap. 24 § SkolL 
11 kap. 24 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 
Elevhälsa 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

Kommentar [TM110]:  Förtydligande 

Kommentar [TM111]:  Ändring med anledning av 
omorganisation 
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Innehållsförteckning  45

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

46.9  Inhämta och avge yttrande samt beslut om 
mottagande av elev i annan kommun än 
hemkommunen 

9 kap. 13 § SkolL 
10 kap. 25 § SkolL 
11 kap. 25 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 
Elevhälsa 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

46.10  Placering av elev vid skolenhet 9 kap. 15 § SkolL 
10 kap. 30 § SkolL 
11 kap. 29 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 
 
ECH  
Utvecklings- och 
stödenheten 
Elevhälsa 

Grundskola 
 
 
Grundsärskola 

     

46.11  Beslut om skolskjuts förskoleklass, grund-
skola och grundsärskola 

9 kap. 15 b-15 d §§ § b-
d SkolL  
10 kap. 32–33 §§ SkolL  
11 kap. 31 § SkolL 

PCH Planering 
och tillsyn 

 

     

46.12  Beslut om utbildning i grundskolan eller i 
grundsärskolan för integrerade elever 

Skollagen 7 kap. 9 § 
SkolL 

Rektor  

     

46.13  Beslut om att elev som fullgör sin skolgång 
i Härryda kommun ska läsa ämnen eller 
ämnesområden inom grundsärskolan 

11 kap. 8 § SkolL ECH  
Utvecklings- 
och stöd-
enheten 
Elevhälsa 

Grundsärskola 

 

47 Gymnasieskola och gymnasiesärskola 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

47.1  Beslut om stöd till inackordering 15 kap. 32 § SkolL 
18 kap. 32 § SkolL 

Intendent 
gymnasieskola 

 

     
47.2  Avvikelse från ett nationellt programs 

innehåll 
16 kap. 14 § SkolL ECH  

     
47.3  Överenskommelse med annan huvudman 

om behörighet och mottagande av elev 
utanför GR-området samt inom  
GR-området i de fall behörighet och motta-
gande ej följer av GR:s samverkansavtal 

16 kap. 36, 42–44 samt 
47–48 §§ SkolL 

VCH  

     
47.4  Överenskommelse för elev att fullgöra 

skolgång i annan kommun än hem-
kommunen om särskilda skäl föreligger 

16 kap. 42–44 §§ SkolL 
19 kap. 12–14 §§ SkolL 

VCH  

     
47.5  Antagning till yrkesintroduktion och 

individuellt alternativ p.g.a. synnerliga skäl 
17 kap. 11 § SkolL ECH  

     
47.6  Beslut om skolskjuts gymnasiesärskola 18 kap. 30 och 35 §§ 

SkolL 
Intendent 
gymnasieskola 

 

     

Kommentar [TM112]:  Ändring med anledning av 
omorganisation 

Kommentar [TM113]:  Ändring med anledning av 
omorganisation 

Kommentar [TM114]:  Redaktionell ändring 

Kommentar [TM115]:  Ändring med anledning av 
omorganisation 
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Innehållsförteckning  46

 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Notering 

47.7  Beslut om att bekosta elevresor i 
gymnasieskola 

Lagen (1991:1110) om 
kommunernas skyldig-
het att svara för vissa 
elevresor  

VCH 
Intendent 

 

     
47.8  Antagning av elev vid senare tidpunkt 7 kap. 8 § Gf ECH  

     
47.9  Byte av studieväg 7 kap. 9 § Gf ECH  

     
47.10  Förlängd undervisning 9 kap. 7 § Gf ECH 

 
 
 
VCH 

Beslut avseende elev vid 
Hulebäcksgymnasiet som är 
folkbokförd i kommunen 
 
Beslut avseende elev som går i 
gymnasieskola hos annan 
huvudman och är folkbokförd i 
kommunen 

     
47.11  Beslut om ersättning vid gymnasiestudier 

utomlands 
 VCH  

Intendent 
Se riktlinjer dnr 2015KS38 

     
47.12  Plan för utbildning på 

introduktionsprogram 
17 kap. 7 § SkolL VCH 

ECH 
För programmens upplägg  
Individuell studieplan för elev 

     
47.13  Undervisningstid på nationella program 4 kap. 22 § Gf ECH  

     
47.14  Arbetsplatsförlagt lärande 4 kap. 12 och 13 §§ Gf ECH  

 

48 Besvärsärenden 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

48.1  Omprövning av överklagat beslut 37–39 §§ FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

48.2  Rättidsprövning av överklagat beslut samt 
avvisande av för sent inkommet över-
klagande 

45 § FL Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

48.3  Beslut om att utse ombud för VFN i 
ärenden eller mål vid allmän domstol eller 
allmän förvaltningsdomstol 

 SCH  

     

48.4  Yttrande till förvaltningsdomstol över 
överklagade beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

     

48.5  Yttrande till Skolväsendets 
överklagandenämnd över överklagade 
beslut 

 Delegat som 
beslutat i 
ärendet 

 

 

Kommentar [TM116]:  Förändring av delegationsnivå – 
förenklande av ärendegång 

Kommentar [TM117]:  VCH delegation utgår – hanteras 
enligt lag av huvudman  

Kommentar [TM118]:  Dubbelkolla riktlinjerna – 
förenklande av ärendegång 

Kommentar [TM119]:  Förändring av delegationsnivå – 
underlättar handläggning 
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Innehållsförteckning  47

49 Fristående förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem med enskild huvudman  
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

49.1  Beslut om att avsluta tillsyn  SCH  

 

50 Beviljande av kommunala bidrag till ideella organisationer 
 Ärende/beslut Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Notering 

50.1  Bidrag till föreningar inom fritidsområdet  ECH 
 
VCH 

Bidrag enligt 
bidragsbestämmelser 
Övriga bidrag 

     

50.2  Kulturbidrag  VHC  
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Helena Lundqvist 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-03 2020VFN28  042 
  
 

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2020 

Sammanfattning  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är 1 970,0 
mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 36,5 mnkr. Detta innebär en 
förbättring jämfört med förra prognosen med drygt 13 mnkr. Båda sektorerna förbättrar 
sin prognos. 
 
Utbildning, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 16 mnkr vilket är en 
förbättring jämfört med delåret om 7,5 mnkr. Förbättringarna återfinns främst inom 
förskolan och gymnasieverksamheten. Grundskolan visar däremot fortfarande ett 
underskott trots färre elever än budgeterat och det beror på ökade kostnader för 
särskoleverksamheten och tillhörande skolskjuts. Socialtjänstens överskott förklaras till 
stor del av att det nya särskilda boendet i Säteriet är försenat och både behovet och 
kostnaden för ersättningslösningar är lägre än förväntat. 
 
I prognosen räknar socialtjänsten med att den pågående pandemin kommer att generera 
merkostnader med cirka 17,2 mnkr totalt. Merkostnaderna avser främst personlig 
skyddsutrustning, bemanning inom äldreboenden och hemtjänst samt vikarier. Sektorn 
bedömer att staten kommer att ersätta kommunens merkostnader för verksamheter inom 
hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd v covid-19. På sikt bedömer sektorn 
att kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt relationsvåld kan 
komma att öka. Utbildning, kultur och fritid har merkostnader för vikarier inom 
grundskolan om 2,5 mnkr som är en konsekvens av pandemin.  
 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på 
verksamheterna grundskola, kultur och fritid samt hälsa och bistånd. Strävan är att uppnå 
ekonomisk balans inom samtliga verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos 
är positiv gör förvaltningen bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas 
av nämnden.  
 
I bilagan ”Månadsprognos per oktober 2020” framgår prognoser, avvikelser och vilka 
åtgärder sektorerna arbetar med.  
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Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta 
ytterligare åtgärder. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

 

Bilaga 

Månadsprognos per oktober 2020 
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3(8) 

Välfärdsnämnden 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Utbildning kultur och fritid 1 236 756 1 252 756 16 000 1 253 592 

Socialtjänst 696 223 716 780 20 557 687 950 

Nettokostnad 1 932 979 1 969 536 36 557 1 941 542 

Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 970 mnkr och prognosen för 2020 är 1 933 mnkr vilket innebär 
en positiv budgetavvikelse om 37 mnkr. Det är en förbättring jämfört med förra prognosen med drygt 
13 mnkr. Båda sektorerna förbättrar sina prognoser. 

Socialtjänstens överskott förklaras till stor del av att det nya särskilda boendet i Säteriet är försenat och 
både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än förväntat. 

Utbildning och kultur visar ett överskott om 16 mnkr vilket är en förbättring jämfört med förra 
prognosen om 7,5. Största förbättringarna återfinns inom förskola och gymnasieverksamheten. 
Grundskoleverksamhetens underskott kvarstår dock, trots att verksamheten totalt sett har färre elever 
än budgeterat. Underskottet återfinns främst inom särskoleverksamheten. 

I prognosen räknar socialtjänsten med att den pågående pandemin kommer att generera merkostnader 
med cirka 17,2 mnkr totalt. Merkostnaderna avser främst personlig skyddsutrustning, bemanning inom 
äldreboenden och hemtjänst samt vikarier. Sektorn bedömer att staten kommer att ersätta kommunens 
merkostnader för verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av covid-19. 
På sikt bedömer sektorn att kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt 
relationsvåld kan komma att öka. Utbildning och kultur har merkostnader för vikarier inom 
grundskolan om 2,5 mnkr som är en konsekvens av pandemin. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Utbildning, kultur och fritid 13 142 16 342 3 200 9 975 

Socialtjänst 3 987 5 487 1 500 2 473 

Nettoutgift 17 129 21 829 4 700 12 448 

Välfärdsnämnden prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr, framförallt till följd av tidsförskjutningar 
avseende byggnationen av Fagerhultsskolan i Hindås, men även till följd av att socialtjänst 
prognostiserar ett överskott av inköp av datainvesteringar 
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Sektor för utbildning, kultur och fritid 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 12 379 13 079 700 12 333 

Förskola 283 856 293 856 10 000 300 012 

Grundskola 644 864 640 364 -4 500 627 929 

Gymnasium 167 797 177 797 10 000 163 207 

Kultur och fritid 95 397 94 297 -1 100 94 092 

Utveckling, flerspråkighet 32 463 33 363 900 34 462 

Nettokostnad 1 236 756 1 252 756 16 000 1 232 035 

Sektorn för utbildning, kultur och fritid prognostiserar ett sammanlagt överskott om 16 mnkr. Inom 
grundskoleverksamheten samt kultur- och fritidsverksamheten väntas underskott medan övriga 
verksamheter inom sektorn visar överskott. 

Sektorledning och administration prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr, framförallt till följd av 
vakanser och tjänstledigheter inom planering och tillsyn. 

Förskolan prognostiserar överskott om 10 mnkr mot budget, vilket är en förbättring jämfört med 
tidigare prognos med 3 mnkr. Samtidigt är antalet barn inom verksamheten ca 50 st. färre än 
budgeterat vilket är den främsta orsaken till det positiva resultatet. Köpta platser prognostiserar ett 
överskott om 2,9 mnkr för köpta/sålda platser, den främsta orsaken är färre köpta platser än 
budgeterat. Dagbarnvårdarna prognostiserar i likhet med tidigare år ett överskott om 1,0 mnkr, vilket 
beror på vakanser dels till följd av färre placerade barn inom verksamhetsformen samt dels att yrket är 
svårrekryterat. 

Förskoleenheterna prognostiserar totalt ett överskott om 6,3 mnkr, vilket främst är orsakat av lägre 
personalkostnader på grund av färre barn i verksamheten. Resultatet är en förbättring jämfört med 
tidigare prognoser, vilket beror på att enheterna lyckats bättre med anpassning till budget och 
barnantal främst under våren. De kommunala förskolorna har haft barn motsvarande 112 avdelningar 
under våren och under hösten har förskolorna haft barn motsvarande 100 avdelningar. Skillnaden i 
antalet avdelningar mellan våren och hösten uppstår när barn går över till grundskolans regi. Antalet 
möjliga kommunala avdelningar är totalt 124. 

Grundskoleverksamheten visar en negativ avvikelse mot budget om 4,5 mnkr. Särskoleenheterna 
inklusive skolskjuts prognostiserar ett underskott om 3,8 mnkr. Inom särskolan tillhör fler elever än 
tidigare träningssärskolan och har stora behov. I nuvarande prognos visar grundskoleenheterna totalt 
ett underskott om 3,6 mnkr där fem skolor har negativa prognoser mellan -0,6 och -1 mnkr: Landvetter 
tidigare, Backa, Skinnefjäll, Hällingsjö och Eskilsby. Andra enheter har mindre avvikelser mot budget, 
både positiva och negativa. Arbete pågår för att så långt det är möjligt minimera underskotten och nå 
budget i balans. På grund av lågt elevantal är det inte möjligt att minska Eskilsbys underskott. För att 
öka stabiliteten på skolorna under pandemin har varje rektor givits möjlighet att anställa en fast vikarie 
utöver ordinarie personalstyrka under hösten. Kostnader för detta beräknas uppgå till 2,5 mnkr. 

Kostnaden för enhetsledning beräknas överstiga budget med 0,8 mnkr till följd av sjukfrånvaro. 
Statsbidraget för maxtaxa sjunker för fjärde året i rad och täcks endast delvis upp av högre avgifter, 
vilket innebär en intäktsminskning om 0,8 mnkr jämfört med budget. Samtidigt är det färre elever 
inom grundskoleverksamheten inklusive fritidshemmen än budgeterat, vilket innebär ett centralt 
överskott om 4,4 mnkr. Detta tillsammans med lägre kostnader för kapitaltjänst och elevhälsa täcker 
delar av verksamhetens underskott. 

Gymnasieverksamheten som helhet visar en positiv avvikelse mot budget om 10 mnkr. Det 
prognostiserade elevantalet är lägre än väntat, om än marginellt, och märks genom något färre köpta 
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platser. Överskottet förklaras till största del av att kostnaden per köpt plats är lägre än budgeterat 
snittpris. Dessutom har fler elever antagits till Hulebäcksgymnasiet, vilket innebär att verksamheten 
säljer fler platser. Som exempel kan nämnas den extra ekonomiklassen som startade hösten 2019. En 
översyn av organisationen har också medfört ökad undervisningstid och minskade administrativa 
kostnader. Hulebäcksgymnasiet är en kostnadseffektiv skola och har en budget i balans. 

Vårens distansundervisning medförde inköp av vissa digitala verktyg medan andra större 
läromedelsinköp görs först under årets andra hälft. Som en följd av undervisningen på distans är 
vårens måltidskostnader lägre. Samtliga gymnasieelever folkbokförda i kommunen blev erbjudna 
lunch på närmaste grundskola men endast en bråkdel nyttjade detta. Hösten innebär en logistisk 
utmaning i fråga om att kunna hålla avstånd under lunchen, vilket bland annat hanterats genom att 
lokalen för före detta Tellus tagits i anspråk som matsal. Ytterligare effekter av pandemin för 
gymnasiet är att kostnader för studentfirande, fortbildning av pedagoger samt uppstartskonferens för 
all personal är lägre än ett vanligt år. 

Kultur och fritid visar ett underskott om 1,1 mnkr. Avvikelsen beror till stor del på lägre intäkter i 
form av uthyrning av både idrottshallar och kulturhus som en följd av utbrottet av covid-19. Under 
pandemin har även krav- och förseningsavgifter pausats, vilket innebär ytterligare lägre intäkter för 
biblioteken. Inställd programverksamhet, bio och andra arrangemang har också medfört lägre intäkter 
för kulturhusen i form av inträden. En pågående utredning av taxenivåer för uthyrning av idrottshallar 
till föreningar gör dessutom att de budgeterade intäkterna är högre än de förväntade. Samtidigt som 
intäkterna för uthyrning är lägre behåller kommunens föreningar samma ekonomiska stöd som år 
2019, enligt beslut i kommunfullmäktige. 

I samband med en tragisk händelse i Landvetter tidigt i våras, har en personalförstärkning inom fritid 
ungdom gjorts. Verksamheten har också bekostat nödvändiga anpassningar i en av verksamhetens 
lokaler, bland annat en branddörr. Utöver detta har föreningsservice under våren förstärkts med en 
tillfällig ledningsresurs. Samtidigt medförde de begränsade öppettiderna av biblioteken i Hindås och 
Rävlanda under perioden mars-maj ett lägre behov av vikarier än ett vanligt år. Pandemin har ställt 
kreativiteten på prov och verksamheten har hittat nya arbetssätt och vägar för att nå ut till sina olika 
målgrupper, bland annat bok-, pyssel- och upptäckarpåsar samt digitala mötesplatser, vilket i sin tur 
har inneburit uppgradering och/eller inköp av viss teknisk utrustning. 

Utveckling och flerspråkighet visar en positiv avvikelse mot budget om 0,8 mnkr. Avvikelsen 
förklaras till stor del av ett minskat behov av studiehandledning, vilket i sin tur delvis är en effekt av 
den begränsade rörelsefriheten i och med utbrottet av covid-19. Det har också gjorts en 
omorganisation med resultatet att lärarna undervisar såväl större grupper som fler timmar än tidigare. 
Verksamheten har dessutom erhållit ett statsbidrag för språkutveckling i förskola, vilket även det 
bidrar till överskottet. 

Inom folkhälsoområdet har en vakant utvecklingsledartjänst funnits under stor del av året. Överskottet 
från denna vakans väger upp omställningskostnader inom övriga verksamheten i form av hyra, 
personal och flyttkostnader. Omställningskostnaderna är en följd av verkställda beslut avseende 
nedläggning av Tellus, flytt av ÅterC och centrum för flerspråkigt lärande från Mölnlycke till 
Landvetter samt minskning av bland annat antalet skolpsykologer inom utvecklings- och stödenheten. 

Åtgärder 
Inom för- och grundskola fortsätter arbetet med att anpassa organisationen på enheterna efter barn- 
och elevantal. Förskolorna har genom en optimering av antalet öppna avdelningar samt optimering av 
antalet personal per barn nått en ekonomi i balans. Anpassning sker även inom sär- och träningsskola, 
vilket dock är svårare då behoven är stora. Skolskjuts till särskola visar ett underskott under år 2020, 
men till nästa år föreslås en budgetförstärkning. 

Skolenheterna arbetar kontinuerligt med att komma i balans och fler enheter ser ut att nå detta under 
2020 än under föregående år. Alla rektorer lägger nu sin organisation i Stratsys 
resursplaneringsverktyg vilket gör att man lättare kan föra dialog kring ekonomi och organisation både 
utifrån rektors, medarbetares och elevers perspektiv. Ett exempel är att många skolor försökt minska 
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kostnaderna för timvikarier. 

Till följd av utbrottet av covid-19 prognostiserar verksamheten kultur och fritid lägre intäkter. 
Underskott som beror på coronavirusets framfart åtgärdas inte. Eftersom tillvaron under rådande 
pandemi är fortsatt oviss, finns en risk att även nästa år kommer att innebära lägre intäkter. 

Ovan nämnda verksamhet visar högre personalkostnader, på grund av nödvändiga 
personalförstärkningar inom fritid ungdom samt en obudgeterad tjänst inom föreningsservice. Den 
senare vägs dock delvis upp av tjänstledigheter och vakanser. Under år 2021 planeras en översyn av 
administrationen. 

Föreningsservice påbörjade en översyn av taxor och bidrag år 2018, då verksamheten tillhörde sektorn 
för teknik och förvaltningsstöd. I samband med detta budgeterades för ökade intäkter om 0,4 mnkr. 
Översynen pågår även under år 2020 och eventuella effekter väntas synas först år 2021. Dessutom 
väntas två nya idrottshallar stå klara i Mölnlycke under år 2021, vilket kan innebära ökade intäkter. 
Inga åtgärder görs under innevarande år. 

För att möta det ökade antalet elever i gymnasieålder har Hulebäcksgymnasiet tagit in en extra 
ekonomiklass från och med hösten 2019. Dessutom har man i större utsträckning arbetat med att fylla 
klasserna genom bland annat överintag. Detta sammantaget gör att verksamheten säljer fler platser och 
köper färre platser. Dessutom har verksamheten minskat både skolledningen och resurstiden i 
lärartjänsterna. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 0 200 200 0 

Förskola 2 535 2 535 0 1 464 

Grundskola 6 520 8 320 1 800 6 090 

Gymnasium 2 050 2 550 500 1 520 

Kultur och fritid 1 537 1 937 400 873 

Utveckling, flerspråkighet 500 800 300 28 

Nettoutgift 13 142 16 342 3 200 9 975 

Sektorn prognostiserar ett överskott om 3,2 mnkr, framförallt till följd av tidsförskjutningar avseende 
byggnationen av Fagerhultsskolan i Hindås. Ett överskott väntas även från sektorledning, eftersom en 
planerad flytt av sektorskontoret från kommunhuset till Tellus före detta lokaler på Åvägen inte längre 
kommer genomföras. Mindre överskott väntas även inom gymnasium, kultur och fritid samt 
utveckling och flerspråkighet. Utbrottet av covid-19 har medfört att verksamheternas fokus i än större 
utsträckning har riktats mot den dagliga driften, vilket i sin tur har lämnat litet utrymme för 
investeringsinköp. För utveckling och flerspråkighet gäller dessutom att flytten till Stommens förskola 
skedde efter sommaren, det vill säga investeringar har endast varit möjliga att genomföra under årets 
senare del. 
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Sektor för socialtjänst 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 63 537 80 634 17 097 40 504 

Vård och omsorg 194 907 196 289 1 382 194 074 

Hälsa och bistånd 164 541 163 459 -1 082 168 634 

Funktionsstöd 137 893 137 893 0 160 881 

Härryda framtid 58 872 62 322 3 450 39 213 

Barn och familj 76 473 76 183 -290 84 644 

Nettokostnad 696 223 716 780 20 557 687 950 

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott på 20,6 mnkr som helhet. Överskottet består till stor 
del av den budget för alternativ kostnad i väntan på äldreboendet på Säteriet inte används fullt ut. 

I dagsläget prognostiserar sektorn att den pågående pandemin kommer att generera merkostnader med 
cirka 17,2 mnkr totalt för sektorn. Merkostnaderna avser främst personlig skyddsutrustning, 
bemanning inom äldreboenden och hemtjänst samt vikarier. Sektorn bedömer att staten kommer att 
ersätta kommunens merkostnader för verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst 
till följd av covid-19. På sikt bedömer sektorn att kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn 
och unga samt relationsvåld kan komma att öka, men kostnaderna är svåra att prognostisera. 

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 17,1 mnkr främst med anledning av den 
budget för alternativ kostnad i väntan på äldreboendet på Säteriet inte används fullt ut. 

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 1,4 mnkr. Äldreboenden i egen regi prognostiserar ett 
överskott på 3,2 mnkr vilket främst kan härledas till kostnader för covid-19 som täcks av intäkter från 
staten samt en lägre beläggningsgrad på boendena. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott på 2,9 
mnkr. Det beror främst på att brukare har avsagt/pausat sina insatser under rådande pandemin 
samtidigt som verksamheten har haft svårigheter att anpassa sin bemanning till lägre nivåer av beviljad 
tid. 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott på 1,1 mnkr. Inom verksamhetsområdet prognostiserar 
sjuksköterskeenheten samt hälsofrämjande och förebyggande tillsammans ett överskott på 2,2 mnkr. 
Placeringar av vuxna med missbruk och/eller samsjuklighet prognostiseras överstiga budget med 4,1 
mnkr. 

Funktionsstöd prognostiserar en budget i balans. Boende i egen regi, daglig verksamhet och personlig 
assistans prognostiserar tillsammans ett underskott på 0,5 mnkr. Köpta platser inom 
verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 1,5 mnkr. Samtidigt som ledsagar- och 
avlösarservice samt boendestöd tillsammans prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr. 

Härryda framtid prognostiserar ett överskott på 3,4 mnkr. Enheten för nyanlända prognostiserar ett 
överskott på 1,3 mnkr med anledning av nyanlända som återigen anvisas till kommunen efter att 
Migrationsverket pausat detta tidigare under året på grund av pandemin. Gällande enheten för 
försörjningsstöd är utbetalningar av försörjningsstöd något lägre än föregående år. Budgetavvikelsen 
som finns täcks av den återställningsbudget som sektorn fick inför året. Yrkeshögskolan och 
vuxenutbildningen prognostiserar tillsammans ett överskott på 2,1 mnkr, vilket primärt beror på färre 
köpta komvuxplatser samt intäktsbortfall på grund av färre elever på YH. 

Barn och familj prognostiserar underskott på 0,3 mnkr, främst på grund av ökad bemanning av 
socialsekreterare. Placeringar av barn och unga i HVB och familjehem prognostiserar en lägre kostnad 
än föregående år. Den avvikelsen som finns täcks av den återställningsbudget som sektorn fick inför 
året. 
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Åtgärder 
Sektorn har under året arbetat med följande åtgärder. En genomlysning av brukare med 
funktionsnedsättning för att sänka placeringskostnader och utföra mer vård i egen regi. Sektorn 
beräknar att vidtagna åtgärder har gett en kostnadsminskning på 3,8 mnkr. 

För året har sektorn ett budgettillskott på 15 mnkr, som syftar till att täcka de underskott som tidigare 
år funnits inom försörjningsstöd och placeringskostnader för barn och unga. Återställningsbudgeten 
trappas ner under de kommande tre åren, varför sektorn arbetar med följande åtgärder: 

Inom försörjningsstödsenheten pågår arbetet enligt modellen Härryda framtid. 

Omförhandling av dygnspris samt rekrytering och placera/omplacera i egna familjehem inom barn och 
familj. 

Sektorn beräknar att vidtagna åtgärder har gett en kostnadsminskning på 11,3 mnkr.

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 265 1 765 1 500 969 

Vård och omsorg 2 271 2 271 0 1 207 

Hälsa- och bistånd 267 267 0 103 

Funktionsstöd 484 484 0 194 

Härryda framtid 520 520 0 - 

Barn och familj 180 180 0 - 

Nettoutgift 3 987 5 487 1 500 2 473 

Sektorn prognostiserar ett överskott på investeringar på 1,5 mnkr, överskottet återfinns inom 
verksamhetsområdet ledning och avser anslaget för datainvesteringar som inte kommer att nyttjas 
under året. I övrigt prognostiseras ingen avvikelse mot budgeterade anslag. 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid  
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 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-12-02 2020VFN535  60 
  
 

Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag 
till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet till 
välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter inför kommunstyrelsens behandling av 
ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021.   
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i 
enlighet med den huvudregel som finns angiven i 14 kap. 6 § skolförordningen 
(2011:185). Eftersom kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära 
ekonomiska svårigheter för andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i 
kommunen.   
 
I skolförordningen finns också en undantagsregel beskriven, som möjliggör en högre 
ersättning för lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det finns särskilda skäl, 
där intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras utgör ett sådant 
skäl. I remissen är en möjlig ersättningsmodell för kostnader avseende nybyggda 
skollokaler beskriven, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  
 
Sammantaget kan konstateras att den föreslagna ersättningsmodellen skapar 
förutsättningar för genomförande av den politiskt beslutade inriktningen. För 
välfärdsnämnden, i egenskap av huvudman för den kommunala skolverksamheten, 
innebär etablering av friskolor även krav på anpassningar och omställning i den egna 
verksamheten, vilket innebär ökade kostnader och ibland negativa konsekvenser för 
enskilda. Detta behöver dock ses i ett sammanhang om långsiktig utveckling i 
kommunen. Omställningen mot ökad valfrihet genom fler privata utförare kan uppfattas 
som negativt kännbar under en övergångsperiod, men kommer med vidtagna 
åtgärder sannolikt att kunna balanseras över tid.   
 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till modell för lokalersättning för kommunal 
och fristående verksamhet kan tillstyrkas under förutsättning att välfärdsnämnden 
kompenseras för ökade lokalkostnader i samband med nybyggda skollokaler. 
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Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden tillstyrker modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag 
till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet till 
välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter inför kommunstyrelsens behandling av 
ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021.   
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i 
enlighet med den huvudregel som finns angiven i 14 kap. 6 § skolförordningen 
(2011:185). Eftersom kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära 
ekonomiska svårigheter för andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i 
kommunen.   
 
I skolförordningen finns också en undantagsregel beskriven, som möjliggör en högre 
ersättning för lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det finns särskilda skäl, 
där intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras utgör ett sådant 
skäl. I remissen är en möjlig ersättningsmodell för kostnader avseende nybyggda 
skollokaler beskriven, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  
 
Tillstånd för fristående skolor   
Fristående huvudmän får efter ansökan godkännas som huvudmän för skola i enlighet 
med bestämmelser i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen prövar ansökan 
om godkännande att få starta fristående skola. Ansökan skickas på remiss till den 
kommun där den fristående skolan ansöker om att starta. Det innebär att Härryda 
kommun får tillfälle att yttra sig vid ansökan från fristående huvudmän som önskar 
etablera sig i kommunen. Av kommunens remissyttrande till Skolinspektionen ska det 
framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå 
för elever eller den del av skolväsendet som bedrivs av det allmänna i den kommun där 
utbildningen ska bedrivas. Skolinspektionen gör därefter en ägar- och ledningsprövning 
samt en prövning av huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva sökt 
verksamhet. Den som ansöker ska även visa att det finns ett riktat intresse från relevant 
målgrupp, det vill säga elever i rätt ålder boende i området, till den planerade 
utbildningen och skolenheten.  
 
Bidrag från hemkommunen  
När en fristående huvudman får godkännande att starta innebär det att huvudmannen har 
rätt till bidrag från hemkommunen för varje elev vid skolenheten. Bidraget ska grunda sig 
på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets 
början. Om en kommun tillskjuter ytterligare resurser till den egna verksamheten under 
löpande budgetår, ska motsvarande resurser tilldelas de verksamheterna.   
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Välfärdsnämndens ansvarsområde  
Välfärdsnämndens uppdrag och ansvar för utbildningsområdet avser ansvaret för 
kommunens huvudmannaskap för den kommunala skolan. Hemkommunen är skyldig att 
ordna en plats i skolan för alla barn som har rätt till utbildning. I mål och inriktningar från 
kommunfullmäktige och välfärdsnämnden framgår en tydlig inriktning om att möjliggöra 
för fler privata utförare inom skolområdet. 
 
Påverkan på välfärdsnämndens ansvarsområde  
Förslaget till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet som nu 
remitterats till välfärdsnämnden syftar till att skapa bättre förutsättningar för fler utförare 
inom skolområdet för att ge ökad valfrihet vid val av skola. Detta är i enlighet med den 
politiska inriktningen med fler utförare och större valfrihet för elever och 
vårdnadshavare. Konstruktionen av modellen samt ekonomiska konsekvenser är 
beskrivna i föreliggande utredning som förelagts kommunstyrelsen.   
 
Det är sannolikt så att en ny friskola får påverkan på elevunderlaget i befintliga skolor i 
en kommun och det är huvudmannens ansvar att hantera detta, så väl genom att öka den 
egna verksamhetens attraktivitet som genom kostnads- och verksamhetsanpassningar. I 
en kommun där det utifrån befolkningsprognoser inte bedöms finnas behov av fler 
skolplatser är det sannolikt att effekten av en ny skola blir än mer kännbar i befintliga 
skolor.  
 
Enligt lokalresursplanen bedöms inte finnas behov av fler skolplatser de närmaste fem 
åren. Befolkningsprognosen för Härryda kommun visar ett vikande elevantal i ett 
tioårsperspektiv.  
 
Skulle en ny fristående skola etableras kommer sannolikt en del av kommunens elever att 
välja denna, men möjligen också elever från kranskommuner. Det är svårt att säga hur 
många elever som kommer att välja en fristående skola och från vilka 
kommunala/fristående skolor dessa elever kommer. Idag har vi t ex elever som bor i 
Rävlanda som väljer Fridaskolan i Mölnlycke, vilket tydliggör att det inte alltid är 
närheten som är den mest avgörande faktorn. Ett större elevtapp från kommunens skolor 
medför ökade kostnader, så väl genom omställningskostnader som kostnader för tomma 
lokaler. Dessa kostnader kan bli betydande och det kan innebära svårigheter för 
välfärdsnämnden att hantera dessa inom befintlig budgetram.  
 
I den remitterade modellen för lokalersättning anges ett exempel med en grundskola för 
600 elever. Föreslagen ersättningsmodell skulle i ett sådant exempel ge ett extra 
lokalbidrag till en skola i nybyggda lokaler om ca 4 mnkr. En skola av denna storlek får 
också ett grundbidrag från hemkommunen för lokalkostnader motsvarande ca 11 mnkr. 
Det totala bidraget för lokaler uppgår då till ca 15 mnkr och innebär en nettokostnad för 
kommunen på ca 12 mnkr (efter återsökning av momskompensation).  
 
Kommunens merkostnad om ca 12 mnkr årligen ryms inte inom befintlig ram, varför 
nämnden behöver ta fram ett förslag till finansiering. Detsamma gäller för de ökade 
kostnader som uppstår vid ett överskott av skolplatser. Finansiering kan antingen ske 
genom att besparingar motsvarande kostnaderna genomförs inom nämnden eller att 
medel erhålls via anslagsförstärkning. 
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Samtidigt som ett ökat utbud av privata utförare uppfyller den politiska inriktningen om 
ökad valfrihet i kommunen, kommer det således innebära att den kommunala 
verksamheten behöver anpassas på ett sätt som kan uppfattas som negativt av barn och 
vårdnadshavare. Befintliga skolor kan behöva minskas i storlek, ställas om och kanske 
även stängas för att upprätthålla en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. 
Omställningen kan också leda till övertalighet bland personal.  
 
Sammantaget kan konstateras att den föreslagna ersättningsmodellen skapar 
förutsättningar för genomförande av den politiskt beslutade inriktningen. För 
välfärdsnämnden, i egenskap av huvudman för den kommunala skolverksamheten, 
innebär etablering av friskolor även krav på anpassningar och omställning i den egna 
verksamheten, vilket innebär ökade kostnader och ibland negativa konsekvenser för 
enskilda. Detta behöver dock ses i ett sammanhang om långsiktig utveckling i 
kommunen. Omställningen mot ökad valfrihet genom fler privata utförare kan uppfattas 
som negativt kännbar under en övergångsperiod, men kommer med vidtagna 
åtgärder sannolikt att kunna balanseras över tid.   
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till modell för lokalersättning för kommunal 
och fristående verksamhet kan tillstyrkas under förutsättning att välfärdsnämnden 
kompenseras för ökade lokalkostnader i samband med nybyggda skollokaler. 
 
 
Peter Lönn    Päivi Malmsten  
Kommundirektör   Sektorschef    
  
 
  
Bilaga 1: Protokollsutdrag § 439 – Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till 
modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 
 
Bilaga 2: Tjänsteskrivelse - Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet (2020KS868)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 439        Dnr 2020KS686 

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet  

  
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett förslag 
till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så likartad 
hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i enlighet med 
likabehandlingsprincipen och den huvudregel som finns angiven i skolförordningen. Eftersom 
kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära ekonomiska svårigheter för 
andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen. 
 
Vid sidan av huvudregeln finns även en undantagsregel beskriven, där ersättning till 
fristående verksamhet ges för faktiska lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det 
finns särskilda skäl. I detta ärende redovisas förslag till ersättningsmodell i enlighet med 
undantagsregeln, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem. 
 
En övergång från huvudregel till undantagsregel riskerar att ge ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. En ny förskola eller skola skulle kunna innebära ett överskott av lokaler. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 12 november 
2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S), Peter Arvidsson (SD) och 
Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att 
inhämta synpunkter, inför kommunstyrelsens behandling av ärendet på sammanträdet den 7 
januari 2021. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsen remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter, inför 
kommunstyrelsens behandling av ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021. 
 

---------------------- 
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Ekonomi och upphandling  
Bo Ekström 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-12 2020KS686  048 
  
 

1 

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett 
förslag till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter 
samma förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så 
likartad hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 

I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i enlighet 
med likabehandlingsprincipen och den huvudregel som finns angiven i skolförordningen. 
Eftersom kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära ekonomiska 
svårigheter för andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen.  

Vid sidan av huvudregeln finns även en undantagsregel beskriven, där ersättning till 
fristående verksamhet ges för faktiska lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om 
det finns särskilda skäl. I detta ärende redovisas förslag till ersättningsmodell i enlighet 
med undantagsregeln, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  

En övergång från huvudregel till undantagsregel riskerar att ge ekonomiska konsekvenser 
för kommunen. En ny förskola eller skola skulle kunna innebära ett överskott av lokaler.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer ersättningsmodell för extra lokalersättning till fristående 
verksamhet inom förskola, grundskola och fritidshem enligt följande:  

Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska lokalkostnader, dock 
högst motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för de två senast byggda förskole-
/skollokalerna i kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-/elevantal. Beloppet 
för den extra lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt budgetår.  

Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och elever som är 
folkbokförda i kommunen. Tomma platser ersätts inte. Den totala lokalersättningen får 
inte överstiga den enskilde huvudmannens faktiska lokalkostnader.  
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Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till bidrag enligt 
huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev.  

Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i kommunen med 
nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan befintliga lokaler tillämpas fortsatt 
huvudregeln.  

Beslutet om modellen gäller tillsvidare, dock längst till och med år 2026.  

Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska 
beräknas enligt samma principer.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett 
förslag till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter 
samma förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så 
likartad hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi.   

I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Beslut om 
bidragsbeloppet fattas av verksamhetschef med stöd av den politiskt antagna budgeten 
enligt välfärdsnämndens delegationsordning. Bidragsbeloppet bestäms inför kommande 
budgetår och för varje enskild huvudman.  

Härryda kommun har generellt låga lokalkostnader per elev, vilket huvudsakligen beror 
på att lokalerna är välanvända samt att ingen större nybyggnation skett på senare år. Vid 
nyproduktion ökar den genomsnittliga lokalkostnaden per elev, eftersom kostnaderna för 
nybyggda skollokaler är avsevärt högre än för äldre lokaler. En nybyggd skollokal kan 
vara ca 2-3 gånger dyrare per kvadratmeter än en gammal. Kommunens låga 
lokalkostnader kan därför innebära svårigheter för andra utförare att etablera sig med 
nybyggda skollokaler i kommunen.  

Samtidigt kan en väletablerad huvudman, till exempel en skolkoncern, ha en omsättning 
som är större än omsättningen hos en medelstor kommun. En sådan huvudman kan 
bedriva verksamhet i andra kommuner i skollokaler av varierande ålder och standard. 
Som exempel kan nämnas att omsättningen under senaste räkenskapsåret för Academedia 
AB uppgick till 11,7 mdkr, att jämföra med Härryda kommuns omsättning för år 2019 
som uppgick till 2,9 mdkr. Svårigheten att bygga en ny skollokal torde därför bero på 
huvudmannens storlek.  

 

Lagrum 

Från och med kalenderåret 2010 gäller regler i skollagen (2010:800) för beräkning av 
kommunernas bidrag till fristående förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. 
Kompletterande föreskrifter finns i skolförordningen (2011:185). 

I 8 kap. 22 §, 10 kap. 38 § samt 14 kap. 16 § skollagen anges vilka kostnadsslag som ska 
ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till en enskild huvudman för förskola, 
grundskola samt fritidshem, där lokalkostnader är ett av dessa kostnadsslag.  
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Av 14 kap. 4 § 7 skolförordningen framgår att ersättning för lokalkostnader ska avse 
kostnader för hyra, driftskostnader, inventarier som inte är läromedel samt 
kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande, dock inte kostnader för amortering.  

Huvudregel 

Enligt 8 kap. 22 § och 10 kap. 38 § skollagen ska grundbeloppet bestämmas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 
av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Enligt 14 kap. 6 § skolförordningen ska 
ersättning för lokalkostnader motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per 
barn eller elev i motsvarande verksamhet.  

Huvudregeln avseende ersättning för lokalkostnader motiveras i regeringens proposition 
2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor enligt följande:  

• Det är administrativt betungande att ta in faktiska lokalkostnader från fristående 
verksamheter.  

• Om huvudmännen för enskild verksamhet utan begränsning skulle få rätt till 
ersättning för sina faktiska lokalkostnader, kan man inte bortse från risken att 
detta kan bli kostnadsdrivande.  

• Användandet av faktiska lokalkostnader skulle dessutom innebära ett väsentligt 
avsteg från likabehandlingsprincipen samt minska konkurrensneutraliteten.  

Undantagsregel 

Enligt 14 kap. 6 § skolförordningen ska ersättningen för lokalkostnader, om det finns 
särskilda skäl, i stället högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om 
dessa är skäliga. Vid prövningen av om det finns särskilda skäl ska hänsyn tas till om 
skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga lokalkostnader och den enskilde 
huvudmannens faktiska kostnader är betydande på grund av kommunens investering i nya 
lokaler, renovering av befintliga lokaler eller någon annan omständighet. Vid prövningen 
får hänsyn även tas till intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras.  

I prop. 2008/09:171 anges att undantagsregeln ska tillämpas i de fall då en jämförelse 
med hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad blir uppenbart orimlig eller inte är 
rättvisande, till exempel:  

• Om en liten kommun med ett fåtal skolor som nyligen renoverats till en hög 
kostnad har ovanligt höga kostnader.  

• Om en kommun har en onormalt låg kostnadsnivå till följd av låg standard och 
eftersatt underhåll.  

• Om en till ytan stor kommun med stora geografiska skillnader i lokalkostnader 
mellan skolor i glesbygd respektive tätort, där ett genomsnittsbelopp för 
kommunens lokalkostnader inte är representativt för lokalkostnaderna på den ort 
där den fristående skolan är belägen.  

I regeringens proposition 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter anges 
att ytterligare ett särskilt skäl till ersättning för faktisk lokalkostnad kan vara intresset av 
att nya förskolor, skolor och andra verksamheter överhuvudtaget ska kunna komma till 
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stånd, trots att kostnaderna vid nyproduktion är högre än kommunens genomsnittliga 
lokalkostnad. Enligt propositionen bör kommunen därmed kunna ha möjlighet att betala 
ut ersättning för lokalkostnader med ett belopp som avviker från kommunens genom-
snittliga kostnad. Detta belopp bör dock inte kunna överstiga de faktiska kostnaderna. 
Skolförordningens 14 kap. 6 § är sedan 2018 kompletterad med propositionens innehåll.   

 

Befintlig bidragsmodell och bidragsbelopp 

Härryda kommun tillämpar huvudregeln, och följer därmed likabehandlingsprincipen. 
Bidraget beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten. Fristående verksamhet ges genom detta samma 
ekonomiska förutsättningar som kommunal verksamhet.  

Som en effekt av att barnantalet inom förskoleverksamheten har minskat under senare år 
och att gamla förskolelokaler successivt har ersatts av nya, har lokalkostnaderna per barn 
ökat stegvis. Vid en jämförelse med övriga kommuner i Göteborgsregionen och riket har 
Härryda kommun lokalkostnader per barn nära genomsnittet.  

I jämförelser med övriga kommuner i Göteborgsregionen är bidraget för förskola till 
fristående verksamhet något högre än snittet, både för lokaler och övriga bidragsposter.  

Inom grundskoleverksamheten är lokalkostnaderna per elev låga, vilket huvudsakligen 
beror på att lokalerna generellt sett är välanvända samt att ingen större nybyggnation skett 
på senare år. De låga lokalkostnaderna märks i jämförelser med både Göteborgsregionen, 
liknande kommuner och riket som helhet. Efter att Fagerhultsskolan står klar beräknas 
lokalkostnaden per elev att stiga.  

 

Förslag till ny ersättningsmodell för lokalkostnader till fristående verksamhet inom 
förskola, grundskola och fritidshem 

Föreslagen modell grundar sig på möjligheten att frångå huvudregeln för hur lokalbidrag 
till fristående verksamhet ska beräknas vid nyetablering och istället tillämpa 
undantagsregeln, vilket innebär ersättning för faktisk lokalkostnad. Skälet som 
kommunen då åberopar är intresset av att förskolor, grundskolor och fritidshem med 
enskild huvudman ska kunna etablera sig i kommunen med nybyggda lokaler, vilket är en 
politiskt beslutad viljeriktning.  

Enligt kommunallagen 2 kap. 3 § ska kommunen behandla sina medlemmar lika, om det 
inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt 2 kap. 8 § får individuellt inriktat stöd till 
enskilda näringsidkare endast lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Modellen 
måste alltså gälla samtliga fristående huvudmän som vill etablera sig i kommunen i 
nybyggda lokaler.  

Föreslagen modell innebär att den enskilda huvudmannen ersätts med mellanskillnaden 
mellan kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn/elev upp till faktisk 
lokalkostnad, med begränsning utifrån nedanstående principer.  
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Nybyggda lokaler 

Undantagsregeln med faktisk lokalersättning avser enbart enskilda huvudmän som 
etablerar sig i kommunen med nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan 
befintliga lokaler tillämpas fortsatt huvudregeln med genomsnittlig lokalkostnad.  

Ersättning per barn/elev 

Ersättningen baseras per barn eller elev, i likhet med grundbidraget. Ersättningen gäller 
endast barn och elever som är folkbokförda i Härryda kommun. Om en fristående 
förskola, grundskola eller fritidshem har barn eller elever från andra kommuner i sin 
verksamhet, ersätts inte huvudmannen med den extra lokalkompensationen för dessa 
barn/elever. Tomma platser ersätts inte.  

Nedanstående tabell redovisar årligt lokalbidrag enligt huvudregel jämfört med beräknat 
maximalt lokalbidrag enligt föreslagen ersättningsmodell enligt undantagsregeln. I 
tabellen ingår administrationspåslag om 3 procent och momsersättning om 6 procent.  

 
Verksamhet 

Lokalbidrag 2020 
enligt huvudregel 

Lokalbidrag enligt 
ersättningsmodell 

Skillnad per 
barn/elev och år 

Förskola 23 503 kr 25 415 kr 1 912 kr 
Förskoleklass 8 773 kr 12 108 kr 3 335 kr 
Grundskola åk 1-9 14 353 kr 19 516 kr 5 163 kr 
Fritidshem 5 087 kr 7 127 kr 2 040 kr 
Fritidsklubb 826 kr 1 066 kr 240 kr 

 

Total lokalersättning 

Eftersom den totala lokalersättningen inte ska överstiga den enskilde huvudmannens 
faktiska lokalkostnader, krävs underlag från den fristående verksamheten avseende såväl 
lokalkostnader som elevantal (oavsett vilken kommun eleven är folkbokförd i) för att den 
extra ersättningen ska kunna utbetalas.  

Skälighetsprövning 

För att säkerställa att de faktiska lokalkostnader som kommunen ska ge ersättning för inte 
är oskäliga, har kommunen rätt att göra en skälighetsprövning i varje enskilt fall.  

Det maximala bidragsbeloppet som lokalersättning kan utgå med begränsas i modellen 
till de genomsnittliga kostnaderna för kommunens två senast byggda förskole- respektive 
grundskolelokaler. Beräkningen görs med utgångspunkt att lokalernas barn- respektive 
elevkapacitet är fullt nyttjad. Kommunens lokalkostnad per barn/elev ändras inför varje 
nytt budgetår, varför bidragsbeloppen för lokalkostnader kommer att variera mellan åren.  

Tidsbegränsning av tillämpningen 

För att främja likställigheten mellan enskilda huvudmän som bedriver verksamhet i 
befintliga lokaler och huvudmän som etablerar sig i nya lokaler föreslår förvaltningen att 
tillämpningen av undantagsregeln tidsbegränsas. Den högre lokalersättningen föreslås 
utgå de fem första läsåren från och med etableringsåret. Från och med det sjätte läsåret 
ska ersättningen beräknas enligt huvudregeln, det vill säga utifrån kommunens 
genomsnittliga lokalkostnad per barn/elev.  
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Tidsbegränsning av modellen 

Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att ompröva den föreslagna modellen i sin 
helhet efter fem år. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Föreslagen modell kan underlätta för fristående verksamhet att etablera sig i kommunen.  
Samtidigt finns juridiska och ekonomiska risker förknippade med att frångå huvudregeln, 
både för den kommunala verksamheten och för den fristående huvudmannen som önskar 
etablera sig i kommunen.  

Barn- och elevantal i Härryda kommun 

Antalet barn i förskoleålder ökade kraftigt fram till och med år 2011, varefter barnantalet 
planade ut och var stabilt runt 2 850 barn fram till år 2015. Därefter har barnantalet 
minskat. År 2019 var antalet barn i förskoleålder 2 495 barn och beräknas sjunka 
ytterligare till år 2020. Från år 2019 till år 2025 förväntas antalet barn i åldersgruppen 1-5 
år i kommunen som helhet öka med ca 165 barn. Ökningen märks framförallt i de östra 
delarna, där det dock sedan tidigare finns ett överskott av förskolelokaler.  

I februari 2015 öppnade Tallgårdens förskola i Mölnlycke. Västergärdets förskola i 
Landvetter invigdes i augusti 2017 och i samband med detta stängdes två förskolor i 
samma kommundel. Inför hösten 2020 övergick förskolorna Högadal i Mölnlycke och 
Stommen i Landvetter till annan verksamhet inom sektorn.  

Antalet elever i grundskoleålder har ökat stadigt under en lång period men elevantalet ser 
nu ut att plana ut. Hösten 2017 invigdes Backaskolan (åk F-3) i Landvetter och inför 
hösten 2021 väntas Fagerhultsskolan (åk 4-9) i Hindås stå klar. Utökning av skolplatser i 
övriga orter har ordnats genom paviljonger samt övertagande av förskolelokaler.  

Elevantalet för åldersgruppen 6-15 år i kommunen som helhet förväntas sjunka med ca 70 
elever från år 2019 till år 2025. I Mölnlycke väntas elevantalet sjunka med ca 100 elever 
under samma period samtidigt som elevantalet i Landvetter och Björketorp väntas öka 
med ca 80 respektive 90 elever. Utifrån antalet elever finns således inget behov av en ny 
grundskola i kommunen.  

Barn- och elevantal samt lokalbehov beskrivs mer utförligt i lokalresursplanen (bilaga 1).  

Juridiska aspekter 

Rättsfall tyder på att kommunen kan utge ersättning för faktisk lokalkostnad om 
kommunen har behov av nyetablering. Förvaltningens bedömning är dock att antalet barn 
och elever i kommunen inte motiverar ett behov av en ny skola inom överskådlig tid.  

Den politiska inriktningen är däremot tydlig i fråga om intresset av alternativa utförare. 
Förvaltningen har inte sett någon rättslig prövning av huruvida detta intresse kan 
motivera en tillämpning av undantagsregeln, när elevantalet inte utgör något behov.  
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Ekonomiska konsekvenser 

En övergång från användandet av huvudregeln till att tillämpa undantagsregeln genom 
ovan beskrivna modell kommer att medföra ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
Nedanstående beräkningar baseras på 2020 års nivå. Eftersom kommunens budgeterade 
lokalkostnad per barn/elev ändras inför varje nytt budgetår, kommer även bidragens 
grundbelopp och en extra lokalersättning att ändras inför respektive budgetår. Beloppen 
nedan ska därför ses som en ögonblicksbild för en nyetablering under år 2020.  

Vid etablering av en ny förskola med en extra lokalersättning baserat på de två senast 
byggda förskolelokalerna, skulle en fristående aktör utöver bidragens grundbelopp kunna 
få upp till ytterligare ca 1 900 kronor per barn och år.   

Vid etablering av en ny grundskola med en extra lokalersättning baserat på de två senast 
byggda skollokalerna, skulle en fristående aktör utöver bidragens grundbelopp årligen 
kunna få upp till ytterligare ca 3 300 kronor per elev i förskoleklass och ca 5 200 kronor 
per elev i grundskola åk 1-9. För fritidshem skulle motsvarande ersättning vara ca 2 000 
kronor per elev.   

Som exempel skulle detta innebära en maximal extra lokalersättning om ca 0,2 mnkr per 
år för en förskola med sex avdelningar. För en grundskola med 600 elever skulle detta 
innebära en maximal extra lokalersättning om ca 4 mnkr per år. Kommunens merkostnad 
beräknas till ca 3,3 mnkr per år.  

Fristående verksamhet har möjlighet att använda kötid istället för närhetsprincip vid 
antagning till skolan, vilket innebär att eleverna på en nybyggd skola med annan utförare 
inte behöver komma från något specifikt upptagningsområde.  

Vid nyetablering finns därför en risk att det uppstår tomma platser i befintliga förskolor 
och skolor i kommunal regi. När barn- eller elevantal minskar, minskar även enhetens 
budget. Rektors uppdrag blir att anpassa storleken på grupper, klasser och organisation; i 
den mån det är möjligt. Om detta leder till att förskolan eller skolan visar ett underskott 
jämfört med budget, innebär det i praktiken att kommunens genomsnittliga kostnad per 
barn/elev ökar. Enligt likabehandlingsprincipen ska då fristående verksamhet ersättas 
med motsvarande belopp per barn/elev, vilket även sker retroaktivt för innevarande år.  

Eftersom det i dagsläget bedöms finnas tillräckligt med förskole- och grundskolelokaler 
inom överskådlig tid, skulle en nyetablering i kommunen oavsett huvudman innebära ett 
lokalöverskott. Det ekonomiskt mest rationella skulle då vara att lägga ned en eller flera 
kommunala skolenheter, vilket samtidigt medför att äldre och billigare lokaler har ersatts 
med nyare och dyrare lokaler. En nedläggning av en kommunal förskola eller skola skulle 
alltså inte ge full ekonomisk effekt, eftersom lokalkostnaderna för kommunens egna 
lokaler är lägre än för en nybyggd förskola eller grundskola med extra lokalersättning.  

Det kan också finnas svårigheter med att lägga ned en viss förskola eller skola, eftersom 
de tomma platserna kan vara utspridda på flera olika enheter i ett större geografiskt 
område. I kommunens ansvar ingår också att kunna ta emot alla barn/elever som vill ha 
en plats i en kommunal förskola/grundskola. För att kunna erbjuda plats till barn/elever 
som flyttar in till kommunen och anpassa efter växlande barn- och elevkullar behöver 
kommunen ha en rimlig beredskap.  
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Sammantaget skulle tomma platser och därmed en mindre optimal lokalanvändning av 
kommunala förskolor/grundskolor, tillsammans med ett skifte från äldre och billigare 
lokaler till nyare och dyrare, medföra att kommunens lokalkostnad per barn/elev såväl 
som totala lokalkostnad skulle öka. Dessutom skulle grundbeloppet för lokalbidrag till 
fristående verksamhet öka. Med kommunens beslutade riktlinjer för skolskjuts, skulle 
även skolskjutskostnader för grundskoleelever öka till följd av en etablering.  

En ersättningsmodell i enlighet med den ovan beskrivna riskerar att öka de kommunala 
kostnaderna.  

 

 

 

 

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

 

 

 

Bilagor: 

Bilaga 1. Lokalresursplan (LRP) 2021-2025 

Bilaga 2. Domslut och kommentarer från SKR 

Bilaga 3. Kommunstyrelsens beslut den 5 november 2020 § 419
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Statistiska uppgifter per 2020-09-30

Omvärldsanalys
Befolkningsförändringar t.o.m. 3:e kvartalet 2020 och
folkmängd 30 september 2020

    Folk-     Folk-     Födda     Döda     In-     Ut-      Juste-
    mängd     ökning     flyttade      flyttade      ringar*)

Kommunen 38 120        143        270         195     1 819      1 754            3

Riket 10 373 225       45 636       87 661       72 312      62 227      35 128         3188
Länet 1 733 574        7 693       15 060       11 970      32 579      28 429          453

Kommentar:  Folkmängden i kommunen var 38 120 personer den 30 september i år. Det är en ökning med 143 perso-

ner sedan årsskiftet. Under årets första nio månader flyttade 1 819 personer till kommunen, 1 754 flyttade ut, 270
barn föddes och 195 personer avled.

Under samma period ökade folkmängden i båda riket och länet med 45 636 respektive 7 693 personer.

*) Under begreppet "justeringar" redovisas eventuella  födelser och dödsfall som inträffat före den aktuella
redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare
gjorda aviseringar.
Antal bostadslägenheter som påbörjats
under januari - september 2020

Distrikt Alla lägen- Därav i
heter Småhus Flerfamiljshus

Råda 532 16 516
Landvetter 11 11
Härryda 7 7
Björketorp 9 9

Kommunen totalt 559 43 516

Kommentar: Antalet påbörjade bostadslägenheter i vår kommun under perioden januari - september 2020 uppgår 

till 559, därav 43 lägenheter i småhus och 516 lägenheter i flerfamiljshus. Totalt 532 lägenheter har påbörjats i 
Råda distrikt, 11 lägenheter i Landvetter distrikt och nio respektive sju lägenheter i distrikt Björketorp och Härryda.

Aktuella siffror från SCB
Konsumentpriser (%) +0,4 September 2020 jämfört med september 2019
Producentpriser (%) -4,2 September 2020 jämfört med september 2019
Detaljhandelns försäljningvolym (%) +3,9 September 2020 jämfört med september 2019
Industrins produktionsvolym (%) -3,7 September 2020 jämfört med september 2019
Industrins orderingång (%) -0,3 September 2020 jämfört med september 2019

Kommentar:  Producentpriser har minskat jämfört med september 2019 medan konsumentpriser är något högre jämfört

med samma period förra året. Detaljhandelns försäljningvolym visar på en ökning med 3,9 procent jämfört med
september månad förra året medan industrins produktionsvolym och industrins orderingång sjönk med 3,7 respektive 
0,3 procent under september 2020 jämfört med september 2019.
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Arbetslösa 16-64 år Kommunen       Länet     Riket Kommunen     Länet      Riket
antal och procent 202009 202009 202009 201909 201909 201909

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Öppen arbetslöshet 749 3,8 45919 5,2 273496 5,3 392 2,1 30508 3,6 192822 3,8
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 1033 5,2 74881 8,5 464405 9 631 3,4 54593 6,4 393499 7

Arbetslösa 18-24 år
antal och procent

Öppen arbetslöshet 116 6,4 6233 6,5 36303 6,7 53 2,9 4490 4,7 27009 5
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 161 8,9 11316 11,8 68782 12,7 83 4,6 7468 7,8 49265 9,1
Därav långtidsarbetslösa 5 554 4014 3 456 3635

Kommentar: Arbetslösheten bland befolkningen mellan 16 och 64 år i kommunen, länet och riket har ökat jämfört

med samma period förra året. Det är 1,8 procentenheter fler arbetslösa i kommunen, 2,1 respektive 2 procentenhe-
ter i länet och riket. Ungdomsarbetslösheten i kommunen, länet och riket har också ökat jämfört med samma 
period förra året. Det är 4,3 procentenheter fler arbetslösa i kommunen, 4 respektive 3,6 procentenheter i 
länet och riket.

Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad
2020-11-16 Zeljko Skakic
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid q HARRYDA 
OUN 

Väl färdsnämnden 

Datum 
2020-11-26 

Dnr 
2020VFN538 611 

Ordförandebeslut - Tillfällig och delvis stängning av verksamhet inom 
skolområdet enligt förordning 2020:115 

Sammanfattning 
I lagen (2020: 148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid 
extraordinära händelser i fredstid finns bestämmelser om tillfällig stängning av 
skolenheter, fritidshem och annan pedagogisk omsorg enligt 25 kap. skollagen 
(2010:800). Enligt 3 § samma lag f'ar regeringen meddela föreskrifter om att tillfälligt 
stänga verksamheter på skolområdet. Sådana föreskrifter finns i förordning (2020: 115) 
om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Av 
förordningen (2020: 115) framgår att en huvudman tillfälligt kan stänga eller delvis stänga 
en skola om: 

1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är 
frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 att det under viss 
tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten, 

2. En huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en 
skolenhet stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som 
orsakar covid-19, 

3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara 
avspärrat enligt smittskyddslagen (2004: 168), 

4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten 
som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller flera skolenheter stängda. 

På Rävlandaskolans tidigaredel (årskurs F-5) är nu mer än 50 % av personalen 
frånvarande på grund av sjukdom. Rektor har bedömt att det därför är mycket svårt att 
bedriva verksamheten under fredagen den 27 november 2020. Det har inte heller varit 
möjligt att få in vikarier i den utsträckning som behövs för att tillgodose elevernas 
undervisning. 

Huvudmannen har med anledning av den uppkomna situationen därför bedömt att skolan 
för elever i årskurs 5 ska hållas stängd under fredagen den 27 november. Trots beslut om 
stängning av skolenhet ska eleverna totalt sett få den undervisningstid de har rätt till 
enligt skollagen (2010:800). Eleverna i årskurs 5 kommer därför erbjudas undervisning 
på distans under fredagen den 27 november. 

Under rådande omständigheter med så stor andel av personalen vid en skolenhet 
frånvarande bedöms beslut om att delvis stänga Rävlandaskolan för elever i årskurs 5 
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vara av så brådskande karaktär att välfärdsnämndens sammanträde inte kan avvaktas. 
Beslutet fattas som ordförandebeslut med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen 
(2017:725). 

Beslut 
1. Skolenheten Rävlandaskolan F-5 stängs delvis och tillfälligt med stöd av 3 § lagen 

(2020: 148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära 
händelser i fredstid och 2 § förordning (2020: 115) om utbildning på skolområdet och 
annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Stängningen avser årskurs 
5 på Rävlandaskolan. 

2. Eleverna i årskurs 5 kommer erbjudas undervisning på distans. 

7"";"a 
Maria Komevik /11::ot;:Z,~ 
Ordförande / 
Väl färdsnämnden 
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 

revisionella bedömning per revisionsfråga: 

Revisionsfråga Kommentar  

Har 
delårsrapporten 
upprättats enligt 
lagens krav och 
god 
redovisningssed
? 

Uppfyllt  

I likhet med tidigare år påträffas avvikelse från 

lagkrav och god redovisningssed vad gäller 

redovisning av pensionsförpliktelser och 

intäktsredovisning vid exploatering. Vår 

bedömning är att den felaktiga redovisningen 

inte är förenlig med god redovisningssed samt 

att den är av betydande storlek varför upprättat 

bokslut och delårsrapport inte är förenligt med 

enligt lagens krav och god sed.   

 

Är resultaten i 
delårsrapporten 
förenliga med 
de av 
fullmäktige 
fastställda 
målen för god 
ekonomisk 
hushållning, 
d.v.s. finns 
förutsättningar 
att målen 
kommer att 
uppnås? 

Delvis uppnått 

Kommunstyrelsen lämnar bedömningen 
att kommunen delvis uppfyller mål för god 
ekonomisk hushållning till årets slut. Vår 
översiktliga granskning har inte gett oss 
anledning att göra någon annan 
bedömning än den kommunstyrelsen har 
gjort.  
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 Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. 

Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till 

fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårets utgång. 

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

 

Avgränsning och Metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen 

för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 

och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed 

i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest väsentliga 

iakttagelser och bedömningar. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2020-10-22 och 

fullmäktige behandlar delårsrapporten 2020-11-12. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.  
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 Iakttagelser och bedömningar 
 

Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Styrelsen har 

överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.  

Kommunens resultat för perioden uppgår till 234,4 mnkr (77,8 mnkr). Det innebär en 

förbättring med 156,6 mnkr jämfört med samma period föregående år. Skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning har ökat 6,34 procent samtidigt som 

nettokostnaderna har minskat 3,95 procent.  

I delårsrapporten lämnas helårsprognosen 226,8 mnkr och bedömningen att balanskravet 

kommer att uppnås till årets slut. Det finns inte några negativa balanskravsresultat att 

återställa från tidigare år.   

Redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med årsbokslut 2019. Det innebär att 

kommunen gör vissa avsteg från god redovisningssed.  

Redovisning av pensionsförpliktelse  

Pensionsförpliktelser ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den 

så kallade blandmodellen. Det innebär att pensioner intjänade från och med 1998 ska 

redovisas som en avsättning i balansräkning och tidigare intjänade pensioner ska 

redovisas som en ansvarsförbindelse. I Härryda kommun tillämpas inte blandmodellen, 

utan fullfonderingsmodell och hela pensionsförpliktelsen redovisas som en avsättning i 

balansräkningen. Avsteget innebär även att resultatet är bättre än om lagen efterlevs. I 

delårsrapporten uppskattas att resultateffekten per 2020-08-31 uppgår till 2,1 mnkr. På 

helårsbasis bedöms resultateffekten uppgå till 12,2 mnkr. Balansräkningen påverkas 

väsentligen då avsättningarna (vilka borde redovisas som ansvarsförbindelse) är 570,5 

mnkr för högt redovisade. 

RKR anger följande kring god redovisningssed; ”Ett grundläggande syfte med redovisning 

och finansiell rapportering i kommuner och landstings är att lämna information som ger 

en rättvisande bild av resultat och ställning. Hur redovisningsskyldigheten ska fullgöras 

regleras av lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Ett 

övergripande krav i lagen om kommunal redovisning är att bokföring och redovisning ska 

fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Lagen reglerar 

emellertid ett begränsat antal frågor och utgör, utan kompletterande normgivning ingen 

tillräcklig grund för att upprätta ett bokslut och en årsredovisning.” Detta betyder att 

avvikelse från gällande lagstiftning inte är förenlig med god redovisningssed medan 

avsteg från normgivande organ (RKR) kan motiveras i särskilda fall. Pensionsredovisning 

regleras LKBR 5 kap 4 § vilket Härryda kommun inte efterlever (fullfondsredovisning). 

Även om påverkan på resultaträkningen inte är materiell så är påverkan på 

balansräkningen materiell (väsentlig). Vald modell för pensionsredovisning är således inte 

förenligt med lagstiftning och god redovisningssed.  
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Exploateringsredovisning  

Likt tidigare år avviker kommuns redovisning från god sed vad gäller intäkter och 

kostnader hänförliga till exploatering. Intäkter och kostnader redovisas i resultaträkningen 

först när ett exploateringsprojekt slutredovisas. Effekten har inte uppskattats i 

delårsbokslutet.   

Bedömning 

I likhet med tidigare år påträffas avvikelse från lagkrav och god redovisningssed vad gäller 

redovisning av pensionsförpliktelser och intäktsredovisning vid exploatering. Vår 

bedömning är att den felaktiga redovisningen är av betydande storlek och att 

kommunstyrelsen därmed inte har upprättat bokslut och delårsrapport enligt god sed.   

God ekonomisk hushållning 
Fullmäktige har i samband med budget 2020 fastställt två finansiella mål, vilka även 

omfattar ingående koncernbolag, samt fyra verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk 

hushållning. I delårsrapporten gör kommunstyrelsen en bedömning av förväntad 

måluppfyllelse till årets slut och den samlade bedömningen är att Härryda kommun delvis 

uppfyller målen för god ekonomisk hushållning.  

Avstämning av de finansiella målen  

De finansiella målen mäts och analyseras i en rullande fyraårsperiod 

● Soliditeten ökar med en procentenhet per år  

Av delårsrapporten framkommer att soliditetsnivån beräknas att öka två procentenheter 

för kommunen respektive en procentenhet för kommunkoncernen. Utifrån denna analys 

bedöms att soliditetsmålet uppnås 2020 med inte ur ett fyraårsperspektiv på koncernnivå.  

● Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader  

Enligt delårsrapporten prognostiseras resultatet för 2020 att uppgå till 10,8 procent av 

verksamhetens nettokostnader respektive 12,8 procent av kommunkoncernen 

nettokostnader. Utifrån denna analys bedöms resultatmålet att uppfyllas 2020 såväl som 

ur ett fyraårsperspektiv.  

Avstämning av de verksamhetsmässiga målen  

 

 Verksamhetsmässiga mål för god 
ekonomisk hushållning  

Förväntad måluppfyllelse 
vid årets slut  

1 Bostadsbyggandet utformas så att en 
befolkningsökning på lägst 1,5 % kan 
mötas med alla bostäder i alla 
ägande- och upplåtelseformer, 

Uppnås delvis 
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2 Full behovstäckning inom 
förskoleverksamheten och föräldrar 
kan välja verksamhetsform. 

Uppfylls  

3 Alla elever har efter slutförd 
grundskola eller gymnasieutbildning 
tillräcklig kompetens för arbete eller 
fortsatta studier 

Uppnås delvis 

4 Det finns bostäder av god kvalitet och 
god tillgänglighet för äldres och 
funktionsnedsattas bedömda behov 

Uppnås delvis 

 

 

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att göra en annan bedömning 

av förväntad måluppfyllelse av god ekonomisk hushållning än den kommunstyrelsen har 

gjort.  

 

Övriga iakttagelser: 

● Avvikelsen i driftsresultat prognostiseras mot budget att bli 172,6 mkr. Detta 

beror främst på att de flesta sektorerna prognostiserar relativt stora överskott. 

Kommentarer kring avvikelserna lämnas i delårsrapporten och vi gör inga andra 

bedömningar än de som redovisas där. 

 

● Retroaktiva löner har bokförts i delårsutfallet och beaktas i helårsprognosen.  

 

● Investeringsbudgeten uppgår till 797,4 mnkr och prognosen för helåret beräknas 

till 435,9 mnkr. Utfallet i delårsrapporten uppgår till 228,4 mnkr. Vi har noterat att 

ett stort likvidutflöde kommer att ske under perioden fram till 2020-12-31. Enligt 

ekonomiavdelningen finns planering för att hantera detta likvidmässigt. 

 

● Under hösten har ny rekommendation kommit som medför att generella 

statsbidrag skall periodiseras över året. Härryda kommun redovisar 

statsbidragen enligt den för tiden för delårsrapportens rapportdatum gällande 

rekommendationen. 
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● Likt tidigare år så tillämpas fullfonderingsmodellen vid redovisning av 

pensionerna, detta är en väsentlig avvikelse och i strid med LKBR. Då detta 

strider mot god redovisningssed så ger det inte en rättvisande bild. Vi 

rekommenderar kommunen att justera detta. 

 

● Vi har noterat att först när exploateringsprojekten slutredovisas redovisas 

kostnader och intäkter på resultaträkningen, vilket avviker från RKR R2 och R4 

samt RKR:s vägledning för markexploatering. Ekonomisk effekt är att vinst eller 

förlust för ett område/projekt inte bokförs löpande efterhand som tomter säljs 

utan först när hela området är klart. Det innebär större resultatsvängningar 

enstaka år, vilket även påverkar balansräkningen. 

● Vi har noterat att kommunen redovisar leasingkontrakten som operationell 

leasing istället för finansiell leasing. Inventering av kontrakt har gjorts och vi har 

noterat att kommunen har flertalet kontrakt som borde redovisas som finansiell 

leasing. Därmed avviker Härryda kommun från RKR R5. 

● Vi har noterat att det finns en tvist gällande dagvattendammar i Mölnlycke. 

Reservering har inte skett då beloppet ännu inte kan bedömas. 

● Vi har noterat att kommunen använder OH-pålägg vid aktivering av egen 

upparbetad tid inom fastighetsavdelningen. Detta sker i strid med RKR då 

endast direkt lön får räknas på detta.  

 

 

 

 

 

2020-10-22 
 
 
 
 
 

  

Fredrik Carlsson 
Uppdragsledare 
Certifierad kommunal 
revisor 

 Christopher Hansson 
Granskningsansvarig 
Certifierad kommunal revisor 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Härryda 
kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt 
åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 

Page 368 of 394



Skolinspektionen 

22 (24) 

Bilaga 3: Formulär för att redovisa vidtagna 
åtgärder 

Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning 
av utvecklingsområden i regelbunden kvalitetsgranskning i 
Landvetterskolan 6-9 A-C i Härryda kommun 

Detta formulär kan användas som stöd för er när ni redovisar hur ni har arbetat med 
de utvecklingsområden som Skolinspektionen har identifierat i samband med den 
regelbundna kvalitetsgranskningen. 

Redovisningen av vidtagna åtgärder ska fastställas av huvudmannen. 

En viktig del i Skolinspektionens arbete är att ta del av elevernas synpunkter om sin 
skolsituation i våra utredningar. Vi skulle därför vilja veta om ni återkopplat vårt 
beslut till eleverna och i så fall på vilket sätt? 

Formulär för huvudmannens redovisning 
Utvecklingsområde 1: Rektorn behöver, inom ramen för värdegrundsarbetet, leda 
och styra ett strategiskt jämställdhetsarbete i syfte att säkerställa att alla elever 
oavsett könstillhörighet har samma förutsättningar att lära och utvecklas. 

Redovisa vilka åtgärder som genomförts: 

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan 
åtgärderna vidtagits: 

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning? 
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Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras: 

Utvecklingsområde 2: Rektorn behöver säkerställa att lärarna använder sig av 
varierade metoder för planering och utvärdering tillsammans med eleverna och låta 
elevernas synpunkter påverka genomförandet. 

Redovisa vilka åtgärder som genomförts: 

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan 
åtgärderna vidtagits: 

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning? 

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras: 

Utvecklingsområde 3: Rektorn behöver säkerställa att lärarna använder sig av 
varierade metoder för planering och utvärdering tillsammans med eleverna och låta 
elevernas synpunkter påverka genomförandet. 

Redovisa vilka åtgärder som genomförts: 

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan 
åtgärderna vidtagits: 

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning? 

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras: 
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Utvecklingsområde 4: Rektorn behöver följa upp lärares samlade bedömningar i 
syfte att säkerställa att det sker en likvärdig betygssättning på skolan samt att lärare 
gör bedömningar på ett likvärdigt sätt. 

Redovisa vilka åtgärder som genomförts: 

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan 
åtgärderna vidtagits: 

Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning? 

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras: 

Page 371 of 394



 
 

Informationsbrev till rektor 

 2020-11-16 
1 (5) 

Dnr 2020:5177 

Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 
skolinspektionen@skolinspektionen.se  

Skolinspektionens granskning av 
förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola utifrån den rådande 
pandemin 
Med anledning av covid-19-pandemin är det viktigt att skolorna planerar och vidtar 
åtgärder utifrån de risker som finns för skolverksamheten. Det gäller exempelvis 
åtgärder för att få med alla undervisningsmoment och säkra underlag för bedömning 
och betygssättning, det stödjande och hälsofrämjande arbetet utifrån elevernas 
förändrade lärmiljö samt arbetet med att främja elevernas närvaro i skolan. 
Skolinspektionen ser ett behov av att granska hur grund- och grundsärskolor arbetar 
med detta och genomför därför samtal med rektorer och ett begränsat urval av elever.  

För grundskolor som bedriver verksamhet i förskoleklass och årskurserna 1-4 ingår även 
en kartläggning avseende Garantin för tidiga insatser.  

Landvetterskolan har blivit utvald att delta i granskningen.  

Vad innebär granskningen? 
Med anledning av covid-19 och de nya utmaningar det innebär för landets skolor ser 
Skolinspektionen ett behov av att granska skolors arbete samt ge råd där så behövs. Vi 
är lyhörda för den situation som rektorerna befinner sig i och fokuserar på 
kvalitetsförbättring.   

Granskningen genomförs genom ett samtal med dig som rektor kring relevanta frågor 
kopplat till pandemin. Vi önskar att vara framåtsyftande och bidra till hur arbetet på 
skolan skulle kunna utvecklas efter granskningen. Detta betyder även att 
Skolinspektionens inspektör kan svara på eventuella frågor under intervjun.  

Även ett begränsat urval av elever kommer att intervjuas. Du som rektor gör ett urval 
av fyra elever, i första hand de äldre eleverna från elevrådet. Det är frivilligt att delta för 
eleverna. Om en elev inte vill delta eller om vårdnadshavarna inte vill att deras barn ska 
delta meddelar de det till skolans personal. 

Varför är din skola utvald? 
Urvalet till granskningen baseras på en slumpmässig fördelning av grundsärskolor och 
grundskolor. 
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Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 
skolinspektionen@skolinspektionen.se 

Hur genomförs granskningen? 
Intervjun med rektor kommer att genomföras via länk eller telefon, beroende på vad du 
som rektor föredrar. Intervjun med elevgruppen genomförs gärna via länk. För att detta 
ska fungera utan större tidsspillan så föreslår Skolinspektionen att rektorn ser till att allt 
är förberett (enskilt rum och uppkoppling) för elevernas intervju. Elevintervjun 
genomförs utan deltagande av personal1. Efter en paus vidtar intervjun med rektorn.  

Intervjun med elevgruppen beräknas ta cirka 30 minuter. Effektiv intervjutid med 
rektorn beräknas vara cirka 75 minuter.  

Vi planerar att genomföra intervju med er enligt nedan: 

Elever 2020-11-20 med start kl.  08.30. 

Rektorn 2020-11-20 med start kl.  09.00.  

Vänligen meddela senast den 2020-11-18 om denna tid passar dig eller om du önskar 
en annan tid, om du önskar intervju via länk eller per telefon samt kontaktuppgifter till 
e-post: fay.ekstrand@skolinspektionen.se.  

Vad händer sedan? 
Efter intervjuerna kommer vi att sammanställa en kortare tjänsteanteckning över vad 
som framkommit under samtalen som rektor och huvudman får ta del av för 
faktagranskning. Det kommer inte att framgå vad enskilda elever har sagt. Vi 
återkommer därefter med en skriftlig återkoppling med eventuella rekommendationer 
som kan fungera som ett framåtsyftande bidrag till hur arbetet på skolan skulle kunna 
utvecklas efter granskningen. Därefter avslutas granskningen efter att rektorn har fått 
en muntlig återkoppling. Hur ni väljer att arbeta med rekommendationerna bestämmer 
ni inom verksamheten. 

Detta är en förenklad granskning, men eftersom vi är en tillsynsmyndighet kan 
uppgifter om allvarliga missförhållanden bli en signal som kan leda till att en tillsyn 
startas. 

Om du har frågor 
Vid frågor om vår granskning är ni välkomna att kontakta oss enligt uppgifterna nedan.  

Mer information om de områden som omfattas i granskningen finns i bilagan till detta 
informationsbrev. 
 

Med vänlig hälsning, 
 

Fay Ekstrand  

 
1 För grundsärskolan kan det t.ex. behövas en teckentolk eller annan stödjande resurs. Detta 
stäms av med inspektören före intervjun. 
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Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 
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 fay.ekstrand@skolinspektionen.se  

tfn: 08-586 08242. 
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Bilaga 
Granskningens områden 

Undervisning samt bedömning och betygssättning 

Skolinspektionen kommer att samtala med rektorn om de utmaningar som kan finnas 
med planering och anpassning för att få med alla undervisningsmoment samt för att 
säkra underlag för bedömning och betygssättning. 

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan skolor ha gjort anpassningar 
som inneburit att vissa moment i undervisningen behövt skjutas upp eller genomföras 
på annat sätt. Det kan också handla om arbetet med läroplansövergripande mål där 
skolorna på grund av risk för smittspridning kan ha svårt att hitta sätt att genomföra 
aktiviteter. Som en följd av pandemin finns även risk att underlagen för att sätta betyg 
eller bedöma elevers måluppfyllelse är otillräckliga. Det kan till exempel ha varit flera 
olika lärare än vanligt som varit inblandade i undervisningen under olika perioder. 

Stödjande och hälsofrämjande arbete  

Skolinspektionen kommer att samtala med rektorn om de utmaningar som kan finnas 
kring elevernas mående och behov av stöd givet situationen med pandemin. 

Skolor kan ha elever eller grupper av elever som på grund av pandemin är i behov av 
stöd och stimulans i undervisningen och/eller hälsofrämjande insatser av elevhälsan. I 
undervisningen kan det handla om att elever får goda förutsättningar för att ta igen 
eventuella kunskapstapp, till exempel om de varit frånvarande eller om ordinarie 
personal varit frånvarande. Elevhälsan kan också behöva ge stöd till elever som av olika 
skäl kan uppleva den nuvarande situationen som svår. Det kan exempelvis handla om 
elever som mår psykiskt dåligt, har svåra hemförhållanden eller har svårt att hantera 
förändringar. 

Elevernas närvaro i skolan 

Skolinspektionen kommer att samtala med rektorn om de utmaningar som kan finnas 
kring elevers närvaro i skolan under pandemin. 

Det kan under pandemin finnas vårdnadshavare som upplever att risken för smitta är 
stor i skolan och det kan förekomma att elever hålls hemma från skolan trots att de inte 
uppvisar symtom. Skolor kan behöva stärka sitt arbete för att främja elevnärvaro. Det 
kan handla om att vidta åtgärder för att minska riskerna för smittspridning, om att 
informera om dessa åtgärder samt att tydliggöra för vårdnadshavare de skyldigheter de 
har avseende elevernas skolplikt. 
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Kartläggning av garantin för tidiga insatser inom förskoleklass och grundskola 
Skolinspektionen kommer även att samtala med rektorn om de utmaningar som kan 
finnas med garantin för tidiga insatser. Syftet med garantin för tidiga insatser är att 
elever som har behov av stöd tidigt ska få de stödinsatser som behövs för att de ska nå 
de kunskapskrav som ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk och matematik i 
årskurs 1 och 3 i grundskolan. Ett annat syfte är att skapa jämlika förutsättningar för 
elever att nå kunskapskraven och att en elevs rätt till stöd inte ska vara beroende av var 
eleven går i skola. 
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Dnr 2020:5177 

Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 
skolinspektionen@skolinspektionen.se  

Skolinspektionens granskning av 
förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola utifrån den rådande 
pandemin 
Med anledning av covid-19-pandemin är det viktigt att skolorna planerar och vidtar 
åtgärder utifrån de risker som finns för skolverksamheten. Det gäller exempelvis 
åtgärder för att få med alla undervisningsmoment och säkra underlag för bedömning 
och betygssättning, det stödjande och hälsofrämjande arbetet utifrån elevernas 
förändrade lärmiljö samt arbetet med att främja elevernas närvaro i skolan. 
Skolinspektionen ser ett behov av att granska hur grund- och grundsärskolor arbetar 
med detta och genomför därför samtal med rektorer och ett begränsat urval av elever.  

För grundskolor som bedriver verksamhet i förskoleklass och årskurserna 1-4 ingår även 
en kartläggning avseende Garantin för tidiga insatser.  

Skinnefjällsskolan har blivit utvald att delta i granskningen.  

Vad innebär granskningen? 
Med anledning av covid-19 och de nya utmaningar det innebär för landets skolor ser 
Skolinspektionen ett behov av att granska skolors arbete samt ge råd där så behövs. Vi 
är lyhörda för den situation som rektorerna befinner sig i och fokuserar på 
kvalitetsförbättring.   

Granskningen genomförs genom ett samtal med dig som rektor kring relevanta frågor 
kopplat till pandemin. Vi önskar att vara framåtsyftande och bidra till hur arbetet på 
skolan skulle kunna utvecklas efter granskningen. Detta betyder även att 
Skolinspektionens inspektör kan svara på eventuella frågor under intervjun.  

Även ett begränsat urval av elever kommer att intervjuas. Du som rektor gör ett urval 
av fyra elever, i första hand de äldre eleverna från elevrådet. Det är frivilligt att delta för 
eleverna. Om en elev inte vill delta eller om vårdnadshavarna inte vill att deras barn ska 
delta meddelar de det till skolans personal. 

Varför är din skola utvald? 
Urvalet till granskningen baseras på en slumpmässig fördelning av grundsärskolor och 
grundskolor. 
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Hur genomförs granskningen? 
Intervjun med rektor kommer att genomföras via länk eller telefon, beroende på vad du 
som rektor föredrar. Intervjun med elevgruppen genomförs gärna via länk. För att detta 
ska fungera utan större tidsspillan så föreslår Skolinspektionen att rektorn ser till att allt 
är förberett (enskilt rum och uppkoppling) för elevernas intervju. Elevintervjun 
genomförs utan deltagande av personal1. Efter en paus vidtar intervjun med rektorn.  

Intervjun med elevgruppen beräknas ta cirka 30 minuter. Effektiv intervjutid med 
rektorn beräknas vara cirka 75 minuter.  

Vi planerar att genomföra intervju med er enligt nedan: 

Elever 2020-12-04 med start kl.  09.00.  

Rektorn 2020-12-04 med start kl.  09.30.  

Vänligen meddela senast den 2020-11-30 om denna tid passar dig eller om du önskar 
en annan tid, om du önskar intervju via länk eller per telefon samt kontaktuppgifter till 
e-post: fay.ekstrand@skolinspektionen.se.  

Vad händer sedan? 
Efter intervjuerna kommer vi att sammanställa en kortare tjänsteanteckning över vad 
som framkommit under samtalen som rektor och huvudman får ta del av för 
faktagranskning. Det kommer inte att framgå vad enskilda elever har sagt. Vi 
återkommer därefter med en skriftlig återkoppling med eventuella rekommendationer 
som kan fungera som ett framåtsyftande bidrag till hur arbetet på skolan skulle kunna 
utvecklas efter granskningen. Därefter avslutas granskningen efter att rektorn har fått 
en muntlig återkoppling. Hur ni väljer att arbeta med rekommendationerna bestämmer 
ni inom verksamheten. 

Detta är en förenklad granskning, men eftersom vi är en tillsynsmyndighet kan 
uppgifter om allvarliga missförhållanden bli en signal som kan leda till att en tillsyn 
startas. 

Om du har frågor 
Vid frågor om vår granskning är ni välkomna att kontakta oss enligt uppgifterna nedan.  

Mer information om de områden som omfattas i granskningen finns i bilagan till detta 
informationsbrev. 
 

Med vänlig hälsning, 
 

Fay Ekstrand  

 
1 För grundsärskolan kan det t.ex. behövas en teckentolk eller annan stödjande resurs. Detta 
stäms av med inspektören före intervjun. 
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 fay.ekstrand@skolinspektionen.se  

tfn: 08-586 08242. 

   

Page 379 of 394

http://www.skolinspektionen.se/
mailto:skolinspektionen@skolinspektionen.se
mailto:fay.ekstrand@skolinspektionen.se


 

  
4 (5) 

Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 
skolinspektionen@skolinspektionen.se 

Bilaga 
Granskningens områden 

Undervisning samt bedömning och betygssättning 

Skolinspektionen kommer att samtala med rektorn om de utmaningar som kan finnas 
med planering och anpassning för att få med alla undervisningsmoment samt för att 
säkra underlag för bedömning och betygssättning. 

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan skolor ha gjort anpassningar 
som inneburit att vissa moment i undervisningen behövt skjutas upp eller genomföras 
på annat sätt. Det kan också handla om arbetet med läroplansövergripande mål där 
skolorna på grund av risk för smittspridning kan ha svårt att hitta sätt att genomföra 
aktiviteter. Som en följd av pandemin finns även risk att underlagen för att sätta betyg 
eller bedöma elevers måluppfyllelse är otillräckliga. Det kan till exempel ha varit flera 
olika lärare än vanligt som varit inblandade i undervisningen under olika perioder. 

Stödjande och hälsofrämjande arbete  

Skolinspektionen kommer att samtala med rektorn om de utmaningar som kan finnas 
kring elevernas mående och behov av stöd givet situationen med pandemin. 

Skolor kan ha elever eller grupper av elever som på grund av pandemin är i behov av 
stöd och stimulans i undervisningen och/eller hälsofrämjande insatser av elevhälsan. I 
undervisningen kan det handla om att elever får goda förutsättningar för att ta igen 
eventuella kunskapstapp, till exempel om de varit frånvarande eller om ordinarie 
personal varit frånvarande. Elevhälsan kan också behöva ge stöd till elever som av olika 
skäl kan uppleva den nuvarande situationen som svår. Det kan exempelvis handla om 
elever som mår psykiskt dåligt, har svåra hemförhållanden eller har svårt att hantera 
förändringar. 

Elevernas närvaro i skolan 

Skolinspektionen kommer att samtala med rektorn om de utmaningar som kan finnas 
kring elevers närvaro i skolan under pandemin. 

Det kan under pandemin finnas vårdnadshavare som upplever att risken för smitta är 
stor i skolan och det kan förekomma att elever hålls hemma från skolan trots att de inte 
uppvisar symtom. Skolor kan behöva stärka sitt arbete för att främja elevnärvaro. Det 
kan handla om att vidta åtgärder för att minska riskerna för smittspridning, om att 
informera om dessa åtgärder samt att tydliggöra för vårdnadshavare de skyldigheter de 
har avseende elevernas skolplikt. 
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Kartläggning av garantin för tidiga insatser inom förskoleklass och grundskola 
Skolinspektionen kommer även att samtala med rektorn om de utmaningar som kan 
finnas med garantin för tidiga insatser. Syftet med garantin för tidiga insatser är att 
elever som har behov av stöd tidigt ska få de stödinsatser som behövs för att de ska nå 
de kunskapskrav som ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk och matematik i 
årskurs 1 och 3 i grundskolan. Ett annat syfte är att skapa jämlika förutsättningar för 
elever att nå kunskapskraven och att en elevs rätt till stöd inte ska vara beroende av var 
eleven går i skola. 
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Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 
skolinspektionen@skolinspektionen.se  

Skolinspektionens granskning av 
förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola utifrån den rådande 
pandemin 
Med anledning av covid-19-pandemin är det viktigt att skolorna planerar och vidtar 
åtgärder utifrån de risker som finns för skolverksamheten. Det gäller exempelvis 
åtgärder för att få med alla undervisningsmoment och säkra underlag för bedömning 
och betygssättning, det stödjande och hälsofrämjande arbetet utifrån elevernas 
förändrade lärmiljö samt arbetet med att främja elevernas närvaro i skolan. 
Skolinspektionen ser ett behov av att granska hur grund- och grundsärskolor arbetar 
med detta och genomför därför samtal med rektorer och ett begränsat urval av elever.  

För grundskolor som bedriver verksamhet i förskoleklass och årskurserna 1-4 ingår även 
en kartläggning avseende Garantin för tidiga insatser.  

Högadalsskolan har blivit utvald att delta i granskningen.  

Vad innebär granskningen? 
Med anledning av covid-19 och de nya utmaningar det innebär för landets skolor ser 
Skolinspektionen ett behov av att granska skolors arbete samt ge råd där så behövs. Vi 
är lyhörda för den situation som rektorerna befinner sig i och fokuserar på 
kvalitetsförbättring.   

Granskningen genomförs genom ett samtal med dig som rektor kring relevanta frågor 
kopplat till pandemin. Vi önskar att vara framåtsyftande och bidra till hur arbetet på 
skolan skulle kunna utvecklas efter granskningen. Detta betyder även att 
Skolinspektionens inspektör kan svara på eventuella frågor under intervjun.  

Även ett begränsat urval av elever kommer att intervjuas. Du som rektor gör ett urval 
av fyra elever, i första hand de äldre eleverna från elevrådet. Det är frivilligt att delta för 
eleverna. Om en elev inte vill delta eller om vårdnadshavarna inte vill att deras barn ska 
delta meddelar de det till skolans personal. 

Varför är din skola utvald? 
Urvalet till granskningen baseras på en slumpmässig fördelning av grundsärskolor och 
grundskolor. 
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Hur genomförs granskningen? 
Intervjun med rektor kommer att genomföras via länk eller telefon, beroende på vad du 
som rektor föredrar. Intervjun med elevgruppen genomförs gärna via länk. För att detta 
ska fungera utan större tidsspillan så föreslår Skolinspektionen att rektorn ser till att allt 
är förberett (enskilt rum och uppkoppling) för elevernas intervju. Elevintervjun 
genomförs utan deltagande av personal1. Efter en paus vidtar intervjun med rektorn.  

Intervjun med elevgruppen beräknas ta cirka 30 minuter. Effektiv intervjutid med 
rektorn beräknas vara cirka 75 minuter.  

Vi planerar att genomföra intervju med er enligt nedan: 

Elever 2020-12-03 med start kl.  08.45.  

Rektorn 2020-12-03 med start kl.  09.15 

Vänligen meddela senast den 2020-11-30 om denna tid passar dig eller om du önskar 
en annan tid, om du önskar intervju via länk eller per telefon samt kontaktuppgifter till 
e-post: fay.ekstrand@skolinspektionen.se.  

Vad händer sedan? 
Efter intervjuerna kommer vi att sammanställa en kortare tjänsteanteckning över vad 
som framkommit under samtalen som rektor och huvudman får ta del av för 
faktagranskning. Det kommer inte att framgå vad enskilda elever har sagt. Vi 
återkommer därefter med en skriftlig återkoppling med eventuella rekommendationer 
som kan fungera som ett framåtsyftande bidrag till hur arbetet på skolan skulle kunna 
utvecklas efter granskningen. Därefter avslutas granskningen efter att rektorn har fått 
en muntlig återkoppling. Hur ni väljer att arbeta med rekommendationerna bestämmer 
ni inom verksamheten. 

Detta är en förenklad granskning, men eftersom vi är en tillsynsmyndighet kan 
uppgifter om allvarliga missförhållanden bli en signal som kan leda till att en tillsyn 
startas. 

Om du har frågor 
Vid frågor om vår granskning är ni välkomna att kontakta oss enligt uppgifterna nedan.  

Mer information om de områden som omfattas i granskningen finns i bilagan till detta 
informationsbrev. 
 

Med vänlig hälsning, 
 

Fay Ekstrand  

 
1 För grundsärskolan kan det t.ex. behövas en teckentolk eller annan stödjande resurs. Detta 
stäms av med inspektören före intervjun. 
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 fay.ekstrand@skolinspektionen.se  

tfn: 08-586 08242. 
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Bilaga 
Granskningens områden 

Undervisning samt bedömning och betygssättning 

Skolinspektionen kommer att samtala med rektorn om de utmaningar som kan finnas 
med planering och anpassning för att få med alla undervisningsmoment samt för att 
säkra underlag för bedömning och betygssättning. 

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan skolor ha gjort anpassningar 
som inneburit att vissa moment i undervisningen behövt skjutas upp eller genomföras 
på annat sätt. Det kan också handla om arbetet med läroplansövergripande mål där 
skolorna på grund av risk för smittspridning kan ha svårt att hitta sätt att genomföra 
aktiviteter. Som en följd av pandemin finns även risk att underlagen för att sätta betyg 
eller bedöma elevers måluppfyllelse är otillräckliga. Det kan till exempel ha varit flera 
olika lärare än vanligt som varit inblandade i undervisningen under olika perioder. 

Stödjande och hälsofrämjande arbete  

Skolinspektionen kommer att samtala med rektorn om de utmaningar som kan finnas 
kring elevernas mående och behov av stöd givet situationen med pandemin. 

Skolor kan ha elever eller grupper av elever som på grund av pandemin är i behov av 
stöd och stimulans i undervisningen och/eller hälsofrämjande insatser av elevhälsan. I 
undervisningen kan det handla om att elever får goda förutsättningar för att ta igen 
eventuella kunskapstapp, till exempel om de varit frånvarande eller om ordinarie 
personal varit frånvarande. Elevhälsan kan också behöva ge stöd till elever som av olika 
skäl kan uppleva den nuvarande situationen som svår. Det kan exempelvis handla om 
elever som mår psykiskt dåligt, har svåra hemförhållanden eller har svårt att hantera 
förändringar. 

Elevernas närvaro i skolan 

Skolinspektionen kommer att samtala med rektorn om de utmaningar som kan finnas 
kring elevers närvaro i skolan under pandemin. 

Det kan under pandemin finnas vårdnadshavare som upplever att risken för smitta är 
stor i skolan och det kan förekomma att elever hålls hemma från skolan trots att de inte 
uppvisar symtom. Skolor kan behöva stärka sitt arbete för att främja elevnärvaro. Det 
kan handla om att vidta åtgärder för att minska riskerna för smittspridning, om att 
informera om dessa åtgärder samt att tydliggöra för vårdnadshavare de skyldigheter de 
har avseende elevernas skolplikt. 
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Kartläggning av garantin för tidiga insatser inom förskoleklass och grundskola 
Skolinspektionen kommer även att samtala med rektorn om de utmaningar som kan 
finnas med garantin för tidiga insatser. Syftet med garantin för tidiga insatser är att 
elever som har behov av stöd tidigt ska få de stödinsatser som behövs för att de ska nå 
de kunskapskrav som ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk och matematik i 
årskurs 1 och 3 i grundskolan. Ett annat syfte är att skapa jämlika förutsättningar för 
elever att nå kunskapskraven och att en elevs rätt till stöd inte ska vara beroende av var 
eleven går i skola. 
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Sektorn för socialtjänst Sq HARRYDA 
>'OUN 

Väl färdsnämnden 

Datum 
2020-12-09 

Dnr 
2020VFN571 733 

Ordförandebeslut om tillfällig begränsning av antal deltagare i den 
dagliga verksamhetens lokaler 

Sammanfattning 
Till följd av det allvarliga läget med fortsatt spridning av coronaviruset finns det utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förvaltningens riskbedömningar skäl att 
vidta ytterligare åtgärder för att förebygga smittspridning. 

Daglig verksamhet är en verksamhet som består av många kontaktytor mellan brukare 
som bor i olika boenden. Det innebär ökad risk för smittspridning mellan flera brukare i 
flera verksamheter eller till andra i ordinärt boende vid förekomst av smitta. 

Förvaltningens bedömning är att det är av stor vikt att försöka förebygga smittspridning 
genom att tillfälligt begränsa antalet deltagare i den dagliga verksamhetens lokaler. Syftet 
är att begränsa kontaktytorna i form av fysisk närvaro med deltagare i olika 
konstellationer och i samband med resor till och från daglig verksamhet. Detta föreslås 
ske genom att de deltagare som bor i LSS-boende tillfälligt erbjuds stöd och aktiviteter i 
sitt boende istället för i den dagliga verksamhetens lokaler. Deltagare som bor i ordinärt 
boende har sin dagliga verksamhet som vanligt. Personalresurser omfördelas tillfälligt 
mellan daglig verksamhet och boende för att i samband med anpassningen bibehålla och 
säkerställa goda levnadsvillkor och god kvalitet i stödet och insatserna. 

Vid deltagande i daglig verksamhet utbetalas habiliteringsersättning som en dagpenning 
till brukarna utifrån deras närvaro. Under rådande omständigheter har det bedömts vara 
lämpligt att habiliteringsersättningen betalas ut också vid frånvaro relaterad till covid-19. 
Välfärdsnämnden beslutade den 27 maj 2020 § 162 att habiliteringsersättningen betalas ut 
till brukare vid frånvaro relaterad till coronaviruset. Tidsperiod för välfärdsnärnndens 
beslut den 27 maj § 162 föreslås förlängas till och med den 17 januari 2021. 

Beslutet fattas som ordförandebeslut med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725) 
då ärendet anses så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Beslut 
Antalet deltagare begränsas tillfälligt i den dagliga verksamhetens lokaler i syfte att 
minska smittspridning. Detta sker genom att de deltagare som bor i LSS-boende tillfälligt 
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erbjuds stöd och aktiviteter i sitt boende istället för i den dagliga verksamhetens lokaler. 
Deltagare som bor i ordinärt boende har sin dagliga verksamhet som vanligt. Beslutet 
gäller från och med den 21 december 2020 till och med den 17 januari 2021. 

Tidsperiod för välfärdsnämndens beslut 27 maj 2020 § 162 om utbetalning av 
habiliteringsersättning vid brukares frånvaro relaterad till covid-19 förlängs, att gälla till 
och med den 17 januari 2021. 

Ärendet 
För närvarande befinner sig Sverige i ett allvarligt läge med fortsatt samhällspridning av 
coronavirus. Det innebär att Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer både till 
allmänhet och verksamhet om hur vi ska förhålla oss för att minska smittspridning. Inom 
socialtjänsten innebär det bland annat att minska smittspridning genom att på olika sätt 
minimera kontaktytor mellan brukare med insatser. Förvaltningen och sektorn för 
socialtjänst arbetar fortlöpande med riskanalyser och åtgärder för att säkerställa minskad 
smittspridning. 

Daglig verksamhet är en av de verksamheter där det kan konstateras att risken för 
smittspridning är stor vid eventuell förekomst av smitta. Verksamheten medför många 
kontaktytor, både mellan personal och mellan olika brukare, men också vid transporterna 
dit. Brukarna bor oftast i olika bostäder med särskild service tillsammans med andra 
brukare eller i ordinärt boende, tillsammans med anhöriga eller med stöd av personlig 
assistans. Flertalet brukare transporterar sig till daglig verksamhet via kollektivtrafik eller 
genom arbetsresor med färdtjänstfordon, oftast tillsammans med andra. 

Verksamheten har arbetat aktivt med anpassningar utifrån rådande situation. Tidigare 
under året har årstid och väderlek underlättat vid anpassning av aktiviteter och 
upprätthållandet av avstånd i lokalerna eftersom man kunnat vara utomhus i viss 
utsträckning. En förutsättning för att förebygga smittspridning har hittills varit att 
brukarantalet varit lägre än vanligt samt att brukare som utifrån rekommendationerna ska 
stanna hemma gör det. Välfärdsnämnden fattade den 27 maj 2020 § 162 beslut om att 
utbetalningen av habiliteringsersättningen skulle fortgå även vid coronarelaterad frånvaro 
hos deltagare fram till årsskiftet 2020/2021. 

Av omvärldsbevakning framgär att flera svenska kommuner har vidtagit åtgärder i daglig 
verksamhet genom att stänga eller omlokalisera hela eller delar av verksamheten under 
kortare eller längre perioder med anledning av identifierad risk för smittspridning eller 
faktisk smitta. 

Med anledning av den fortsatta smittspridningen i samhället och utifrån de riskanalyser 
som genomförts, är förvaltningens bedömning att ytterligare åtgärder bör vidtas för att 
förebygga smittspridning inom verksamhetsområdet. Eftersom risken för smittspridning 
mellan både brukare och olika enheter har konstaterats öka på grund av omfattande 
kontaktytor inom daglig verksamhet bör antalet brukare som möts i den dagliga 
verksamheten begränsas. Därför föreslår förvaltningen en tillfällig begränsning av antal 
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deltagare i den dagliga verksamhetens lokaler genom att de deltagare i daglig verksamhet 
som bor i bostad med särskild service tillfälligt erbjuds stöd och aktiviteter på sitt boende 
i stället för i den dagliga verksamhetens lokaler. 

Konsekvensbeskrivning 
En konsekvensanalys av förslaget har genomförts. Bedömningen är att en ökad 
smittspridning medför långt mer konsekvenser än vad en tillfällig begränsning av antal 
deltagare i daglig verksamhet gör. Under tidsperioden som föreslås har många brukare 
tagit jul- och nyårsledigt vilket innebär att perioden begränsas. Flera brukare har sedan 
tidigare valt att avstå daglig verksamhet med anledning av coronapandemin och berörs 
därför inte mer än tidigare under året som gått. 

Brukare i ordinärt boende bedöms utifrån analysen ha fortsatt behov av tillgång till daglig 
verksamhet och dess lokaler. Situationen kring brukare i ordinärt boende är ofta mer 
sårbar utifrån att daglig verksamhet utgör en avlastning för anhöriga, är den enda insatsen 
den enskilde har eller är ett komplement till omfattande insatser med personlig assistans. 

De deltagare som i stället erbjuds stöd och aktiviteter i sitt boende innebär beslutet att de 
inte rar insatsen på det sätt som den beviljats men deras behov bedöms tillgodoses 

För den enskilde som istället erbjuds stöd och aktiviteter i sitt boende innebär beslutet att 
de inte rar insatsen utförd så som den beviljats men deras behov bedöms ändå som 
tillgodosett på detta sätt. Personalresurser omfördelas mellan daglig verksamhet och 
boende för att i samband med anpassningen bibehålla och säkerställa goda levnadsvillkor 
och god kvalitet. 

Habiliteringsersättning föresläs, enligt tidigare beslut som fattats av välfärdsnämnden, att 
utifrån planerad närvaro i daglig verksamhet fortsatt betalas ut till samtliga brukare även 
under frånvaro relaterad till coronaviruset, till och med att den tillfälliga begränsningen 
föreslås upphöra. 

a rah 
aria Komevik Jakobsso~ 

Ordförande välfärdsnämnden 
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