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I detta dokument förkortas kommunallagen (2017:725) fortsättningsvis KL.  
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1. Gemensamma regler och riktlinjer 
Bestämmelserna i underrubrikerna ”1.1 Nämndernas uppdrag” och ”1.2 Nämndernas 
arbetsformer och övriga gemensamma bestämmelser” i detta reglemente gäller alla 
nämnder1 i Osby Kommun, om inte annat anges i det nämndspecifika reglementet.   

1.1 Nämndernas uppdrag och behörighet 
Samtliga nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelserna i detta reglemente. Respektive nämnd ansvarar inom denna ram för 
upprättande av verksamhetsplan och budget. 
 
Respektive nämnd ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
Respektive nämnd svarar inom sitt område för att 
 
 informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som till allmänheten,  
 en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av det egna verksamhetsområdet görs,  
 upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet,  
 verka för att samråd sker med brukare av nämndens tjänster,  
 fortlöpande reformera det kommunala regelbeståndet inom verksamheten,  
 behandla personuppgifter som sker i dess verksamhet då nämnden är 

personuppgiftsansvarig enligt GDPR, se nedan under rubriken ”Behandling av 
personuppgifter”  

 det finns informationssystem som stödjer nämndens verksamhet och 
informationsförsörjning,  

 verksamheten bedrivs inom av kommunfullmäktige beslutad budgetram, 
 vid negativ budgetavvikelse till kommunstyrelsen presentera åtgärder och tidplan för 

dessa åtgärder för att nå den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen, 
 i övrigt fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden. 
 
Processbehörighet/Talerätt 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
undantaget personalärenden, inom sitt verksamhetsområde om inte någon annan ska göra det 
på grund av lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige och därvid träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

I mål där någon har begärt laglighetsprövning enligt KL av kommunfullmäktiges beslut får 
kommunstyrelsen själv eller genom ombud föra kommunens talan, om inte 
kommunfullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

 
1 Med nämnd avses även kommunstyrelsen.  
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Firmateckning 
Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden samt valnämnden, ska bland 
förtroendevalda och respektive nämnds förvaltnings tjänstepersoner utse ett antal 
firmatecknare som, två (2) i förening, tecknar nämndens firma. 
Undertecknande av handlingar 
Avtal, fullmakter, kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas 
av nämnden ska i första hand undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden ska 
vice ordföranden eller kommundirektören för kommunstyrelsen, förvaltningschef för annan 
nämnd, eller annan anställd, som nämnden bestämmer underteckna handlingar. Nämnden kan 
i enskilda ärenden/vid enskilda tillfällen bestämma att annan ledamot eller anställd ska 
underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser. 
 
Med stöd av delegation från nämnden får delegat på nämndens vägnar underteckna handlingar 
som upprättats med anledning av dennes delegationsbeslut. Från förvaltning utgående 
skrivelser ska undertecknas på sätt som förvaltningschef bestämmer. 

Samverkan med andra nämnder 
För fullgörande av sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga styrelser, 
nämnder, förvaltningar och tjänstepersoner inhämta de upplysningar som nämnden behöver 
för sin verksamhet. 
 
Nämnderna ska därutöver verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå 
kommunens övergripande mål. 

Medborgar-/Brukardialog 
Nämnden ska i sitt arbete verka för att uppnå en dialog med medborgare och brukare. 

Arkiv 
Nämnden ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas i enlighet med arkivlagen 
(1990:782). För kommunen finns ett särskilt upprättat arkivreglemente, kommunstyrelsen är 
arkivmyndighet avseende analog information och förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet 
Sydarkivera är arkivmyndighet avseende digital information.  

Taxefrågor och liknande 
Nämnden ska upprätta förslag till taxor och avgifter inom nämndens område för eventuellt 
beslut om antagande i kommunfullmäktige samt besluta i ärenden gällande tillämpningen av 
antagna taxor och avgifter.  
 
Nämnden får själv besluta om antagande av taxor och avgifter som inte är av principiell 
beskaffenhet, dvs. inte är av någon större kommunalekonomisk omfattning. 

Risk och sårbarhetsanalyser 
Nämnden ska utarbeta och anta risk- och sårbarhetsanalyser för sitt/sina verksamhetsområde(-
n). 
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1.2 Nämndernas arbetsformer och andra gemensamma bestämmelser 
I tillämpliga delar gäller dessa bestämmelser även i ett utskotts/en delegations arbete, om 
respektive nämnd inte beslutar annat. 

Uppdrag och verksamhet 
Samtliga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag 
eller annan författning. De ska följa det kommunfullmäktige i reglementet, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

Organisation inom verksamhetsområdet 
Samtliga nämnder ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 
till av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. 

Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden samt valnämnden, beslutar, med 
hänsyn till de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt, om organisering och 
utformning av respektive förvaltnings organisation under nämnden, inom ramen för befintlig 
budget. 

Kommunstyrelsen har, utifrån förslag från kommundirektören, rätt att godkänna övergripande 
organisationsförändringar inom samtliga förvaltningar, samt inrättande och avvecklande av 
förvaltningschefstjänster, förvaltningar och verksamhetsområden i samråd med berörd nämnd. 

Personalansvar 
Respektive nämnd, med undantag för krisledningsnämnden samt valnämnden, är 
anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning. För de undantagna nämnderna är 
kommunstyrelsen anställningsmyndighet.  

Förvaltningschef anställs av kommundirektören i samråd med aktuell nämnds presidium. 

Nämnderna har i övrigt hand om personal- och arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive 
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges nedan i det nämndspecifika 
reglementet för kommunstyrelsen, under rubrikerna ”Kommunstyrelsens 
personaldelegation” och ”Personalpolitiken” i detta reglemente. 

Behandling av personuppgifter 
Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som är 
gemensamma för hela kommunen, i enlighet med vad som angetts i nämndens 
registerförteckning, enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
i kommunfullmäktige samt hos eventuella fullmäktigeberedningar. Respektive nämnd ska 
utse dataskyddsombud. 
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Uppföljning, återredovisning (återrapportering) och rapportering till 
kommunfullmäktige 
Respektive nämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och, enligt 6 kap. 5 § KL, 
redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige 
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§ KL. 

Två (2) gånger per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive nämnd 
redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de 
ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. 
Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar till kommunfullmäktige. 

För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid ovan angivna 
redovisningstillfällen även ska redovisa de beslut av kommunstyrelsen under den senaste 
sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan 
förväntas verkställas. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som också behandlar 
ärendet.  

Motioner och medborgarförslag redovisas enligt de reglerna angivna i detta reglemente samt i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Nämnderna ska härutöver fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallagstiftning. 

Information och samråd 
Respektive nämnd och kommunal- respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från annan 
nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till 
information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Självförvaltningsorgan 
Respektive nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av 
en viss anläggning eller en viss institution.  

Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 
sammansättning, arbetsformer och mandattid. 

Medborgarförslag 
Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till en nämnd att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom sex (6) månader från det att förslaget 
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väcktes i kommunfullmäktige. Nämnden ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om 
de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag. 

Nämnden ska en (1) gång per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för 
beslut i kommunfullmäktige inom ett (1) år från det att förslagen väcktes i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena 
inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober månad. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. 

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet, delta i överläggningarna och närvara när beslut 
fattas. 

Närvaro- och yttranderätt 
Kommunal- och oppositionsråd samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har 
rätt att närvara vid övriga nämnders sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får 
därutöver, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot i kommunstyrelsen denna rätt. Den 
förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet. 

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder. Denna rätt 
utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens presidium. Berörd nämndordförande och 
förvaltningschef ska informeras i förväg.  

Nämnd får ge annan förtroendevald, som inte är ledamot i nämnden, rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig kan medges denna rätt. 

Närvarorätten enligt första och andra stycket ovan gäller inte i ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild. 

Nämnd får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 
Om nämnden beslutar det, får den som medgetts rätt att närvara vid ett sammanträde delta i 
överläggningarna.  

Digital nämndadministration och information till förtroendevalda 
Alla handlingar rörande nämnden hanteras digitalt och distribueras endast digitalt till 
ledamöter och ersättare i nämnderna. I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje 
särskilt fall, får handlingar distribueras på annat sätt. Detta innebär även att övrig information 
till ledamöter och ersättare distribueras på samma sätt (om de förtroendevalda inte hinner få 
informationen under ett sammanträde), det vill säga digitalt och främst via e-post, om inte 
ordföranden i varje enskilt fall beslutar annat. Detta gäller samtliga nämnder utan hänsyn till 
vilket sammanträdesprogram som används.  
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Tidpunkt för sammanträden 
Respektive nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Respektive 
nämnds ordförande, i samråd med vice ordförande, bestämmer dag och tid för beredning. 
 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel (1/3) av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast, i 
första hand med digitala hjälpmedel så som e-post, underrättas om beslutet. 

Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden 
eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst 
tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 
ledamoten kalla till sammanträde. 

Kallelsen, som ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet, bör 
även innehålla en sammanställning av de ärenden som ska behandlas. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas kallelsen.  

Kallelsen och övriga handlingar distribueras till varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra (4) arbetsdagar före 
sammanträdesdagen endast på sätt som anges ovan under rubriken ”Digital 
nämndadministration”. 

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får kallelse och övriga 
handlingar ske inom annan tid och/eller distribueras på annat sätt. 
Kallelsen och övriga handlingar bör i möjligaste mån publiceras på kommunens hemsida, 
www.osby.se senast fyra (4) dagar före sammanträdesdagen. 

Det åligger samtliga ledamöter och ersättare att regelbundet uppdatera 
sammanträdespunkterna fram till sammanträdet då kompletteringar och nya handlingar finns 
tillgängliga digitalt. Ingen information om eventuella uppdateringar skickas löpande via e-
post eller annat sätt, om inte ordförande vid undantagsfall beslutar annat.  

Om ledamöter och ersättare saknar handlingar eller inte ser handlingar via 
sammanträdesplattformen, samt saknar möjligheten att läsa kallelsen på hemsidan, ska den 
berörda ledamoten/ersättaren informera nämndens sekreterare eller kanslienheten om detta 
senast tre (3) dagar innan sammanträdet för att hinna få material i god tid. 

http://www.osby.se/
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Sammanträdesplaner för hela året skickas ut och beslutas i nämnderna/kommunfullmäktige, 
vilket underlättar för politiken att se när sammanträdena är. Om detta inte sker före 
sammanträdet är det den enskilde ledamotens och ersättarens ansvar att avgöra om de 
tjänstgör på sammanträdet. 

Deltagande i sammanträde på distans 
Ledamöter får delta i nämndens sammanträden på distans enligt de förutsättningar som anges 
i 5 kap. 16 § kommunallagen (2017:725). 
Kommunstyrelsen, hälsa- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får, om 
särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 
kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet, senast sju (7) dagar före sammanträdet. 
Ordföranden för respektive nämnd avgör om närvaro får ske på distans.  

Kommunstyrelsen, hälsa- och omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får 
bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i respektive nämnds 
sammanträden. 

Gruppledare 
Varje i en nämnd representerat politiskt parti ska utse och till kommunstyrelseförvaltningens 
kanslienhet rapportera in en (1) ledamot som gruppledare, och en (1) ledamot som ersättare 
för gruppledaren, för partiet i respektive nämnd. 

Förhinder 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 
snarast anmäla detta till gruppledaren för det politiska partiet vederbörande representerar. 
Gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren ansvarar för att kalla in den/de ersättare 
som står i tur att tjänstgöra. Före det att respektive sammanträde tar sin början ska 
gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren informera nämndens sekreterare om vilka 
som kallats in att tjänstgöra och för vem/vilka vederbörande ska tjänstgöra.  
Nämndens sekreterare kan, vid behov, biträda gruppledarna i att kalla in den/de ersättare som 
står i tur att tjänstgöra. 

Ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige 
fastställda regler. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, dock först i samband med ett ärendes påbörjande. 
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas 
ersättare i den ordning de tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen. 

Avvikande mening 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin muntliga avvikande 
mening antecknad till protokollet. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen när ärendet handlagts.  
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 
än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna. 

Ordföranden 
Nämndens ordförande ska  
 leda nämndens arbete och sammanträden,  
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
 kalla ersättare,  
 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,  
 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden som inte har ett 

arbetsutskott, där individutskott inte räknas som ett arbetsutskott, är beredda,  
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  
 bevaka att nämndens beslut verkställs, 
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet, effektiviteten i 

densamma samt ta initiativ i dessa frågor,  
 främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder,  
 representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt 

annat i ett särskilt fall, 

Härutöver ska kommunstyrelsens ordförande  
 ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  
 främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

kommunfullmäktige. 
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Ordföranden får fatta beslut, på nämndens vägnar, i ärenden som är så brådskande att ärendets 
avgörande inte kan vänta till dess nämnden kan sammankallas. Dessa beslut ska anmälas vid 
nämndens nästkommande sammanträde. 

Presidium 
Nämndernas presidium, med undantag för barn- och utbildningsnämnden, ska bestå av 
ordföranden och vice ordföranden. Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av 
ordföranden och förste respektive andre vice ordföranden. Vice ordföranden(-a) ska biträda 
ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att 
det behövs.  

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av 
ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet 
förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om 
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 
dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens 
uppgifter. 

Kommunal- och oppositionsråd 
Efter det att val av kommunstyrelse/nämnd skett utser kommunfullmäktige ett (1) kommunal- 
och ett (1) oppositionsråd. Kommunfullmäktige beslutar om kommunal- och 
oppositionsrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.  

Yrkanden 
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  
En ledamot som har framställt ett yrkande ska, om ordföranden anser att det behövs, avfatta 
yrkandet skriftligt. 

Deltagande i beslut 
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 
till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha 
deltagit i beslutet, om nämnden fattar beslutet med acklamation. 

Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en (1) ledamot. Justering kan ske digitalt om 
möjlighet till detta finns i de system som används.  

Nämnden kan, i undantagsfall, besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Den aktuella paragrafen ska, för att det inte ska föreligga några oklarheter om innehållet i 
beslutet, redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en (1) 
ledamot. 
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Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 
har fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 
Med en skriftlig reservation jämställs en reservation som undertecknats och därefter skickats 
per e-post till kommun@osby.se. 

Delgivning 
En nämnd delges genom ordföranden, kommundirektören för kommunstyrelsen, 
förvaltningschefen för annan nämnd, eller annan anställd i enlighet med vad nämnden 
bestämmer. 
  

mailto:kommun@osby.se
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2. Nämndspecifika reglementen  

2.1 Kommunstyrelsen 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (2017:725) gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna 
uppgifter samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar 
kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan 
lagstiftning. 

Sammansättning 
Kommunstyrelsen består av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare. 

Insynsplats 
Det/De politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte i kommun-
styrelsen har möjlighet att utse en namngiven förtroendevald, med namngiven personlig 
ersättare, som endast har närvarorätt när den ordinarie inte har möjlighet att närvara, till en 
s.k. insynsplats i kommunstyrelsen. Det politiska partiet som medges möjlighet till s.k. 
insynsplats i kommunstyrelsen ska meddela val av förtroendevald och dess personliga 
ersättare till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet. 

Närvarorätten för en förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen 
gäller inte i ärenden avseende myndighetsutövning mot enskild.  

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen får delta i 
överläggningarna men inte i besluten. 

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har rätt till ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst och resekostnader enligt samma regelverk som övriga ledamöter/er-
sättare i kommunstyrelsen. 

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har inte rätt till arvode. 

Offentliga sammanträden 
Kommunstyrelsen får besluta att hela eller delar av kommunstyrelsens sammanträden ska vara 
offentliga. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommundirektören samt 
kommunstyrelsens sekreterare samråder vid beredningen inför respektive sammanträde om 
upplägget av sammanträdet, vilka ärenden som ska vara offentliga, när dessa ärenden ska 
behandlas m.m. 

Det ska informeras på kommunens hemsida om möjligheten att närvara på kommunstyrelsens 
sammanträde. Detta sker främst genom informationen på kallelsens framsida.  

Övriga nämnders sammanträden är inte offentliga.  

Kommunstyrelsens utskott och delegationer 
Kommunstyrelsen ska ha ett (1) arbetsutskott, ett (1) individutskott och en personaldelegation. 
Arbetsutskottet ska ha fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare, individutskottet ska ha fyra (4) 
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ledamöter och fyra (4) ersättare och personaldelegationen ska ha tre (3) ledamöter och tre (3) 
ersättare. 

Inom såväl ett utskott, som personaldelegationen väljer kommunstyrelsen för den tid 
kommunstyrelsen beslutar bland utskottets/delegationens ledamöter en ordförande och en vice 
ordförande.  

Om ordföranden i ett utskott/en delegation på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i 
utskottet/delegationen att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid ett utskotts/en delegations sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid 
valet bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de 
tagits upp i kommunstyrelsens protokoll från valet. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som 
kommunfullmäktige har bestämt. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott/en delegation, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Ett utskott/en delegation sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) 
ledamöter i ett utskott respektive en (1) ledamot i personaldelegationen begär det. 

Ett utskott, respektive personaldelegationen får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 
deras respektive ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid sammanträde med ett utskott/en delegation ska protokoll föras i de delar där utskottet inte 
enbart bereder ett ärende inför beslut i kommunstyrelsen. 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör beredas av ett utskott/en 
delegation om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana 
ärenden till utskottet/delegationen. När ärendet beretts ska utskottet/delegationen lägga fram 
förslag till beslut. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga 
ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder och/eller beslutar i ärenden inom samtliga de av 
kommunstyrelsens ansvarsområden som framgår av detta reglemente, med undantag för vad 
som nedan anges om kommunstyrelsens tillväxtdelegation. 

Kommunstyrelsens individutskott 
För behandling av individärenden ska kommunstyrelsen ha ett individutskott som dock inte 
ska likställas till ett arbetsutskott. 
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För individutskottets ansvarsområde se mer under rubrik ”Kommunstyrelsens uppgifter inom 
socialtjänst, arbetsmarknad och utbildning” då individutskottet via förvaltningen för Arbete 
och välfärd ansvarar för dessa uppgifter. 

Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras. 
 
Kommunstyrelsens personaldelegation 
Personaldelegationens ansvarsområde är att fullgöra kommunens uppgifter som arbetsgivare 
och fatta beslut i följande ärendegrupper. 
 Styrning av kommunens personalpolitik,  
 Tolkning av arvodesregler för förtroendevalda. 
 Förhandlingar. 
 Fastställa ramar vid årlig löneöversyn. 
 Uppföljning av personalekonomisk redovisning. 
 Övriga personalfrågor. 
 Andra grupper av ärenden där kommunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt 

Kommunstyrelsens styrfunktion 
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 
och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. 

Kommunstyrelsens ledningsfunktion 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.  
Kommundirektören ska bistå kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas verksamhet 
som styrelsen har enligt kommunallagen (2017:725).  
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 
stiftelser och kommunalförbund. 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bland annat: 
 utvecklingen av den kommunala demokratin,  
 kommunens ekonomi-, upphandlings-, HR- och kansliorganisation, 
 kommunens räddningstjänstorganisation, 
 kommunens informations- och kommunikationsverksamheten,  
 kommunövergripande utvecklingsfrågor, 
 näringslivsfrågor 
 kommunens digitala utveckling, 
 kommunens personalpolitik,  
 ansvara för genomförandet av markpolitiken  
 ansvara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap,  
 ansvara för mark- och bostadspolitiken, 
 ansvara för att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,  
 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,  
 den kommunala verksamhetens kvalitet och produktivitet,  
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 utvecklingen av brukarinflytande,  
Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende administration och 
samordning av det lokala brottsförebyggande rådet. För det lokala brottsförebyggande rådet 
finns, av kommunfullmäktige den 27 september 2021, § 86 antaget reglemente. 

Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende administration och 
samordning av näringslivsrådet. För näringslivsrådet finns av kommunfullmäktige den 15 
februari 2021 § 7, antaget reglemente. 

Kommunstyrelsens uppföljningsfunktion 
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de fastställda 
målen och återrapportera till kommunfullmäktige. För att fullgöra denna uppföljningsfunktion 
ska kommunstyrelsen: 
 övervaka att av kommunfullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer, program och 

ekonomi för verksamheten följs upp i nämnderna, 
 övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 
 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
 två (2) gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret, 

 en (1) gång per år rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan 
enligt 9 kap. 37 § KL eller annan lag eller författning, 

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda 
program och direktiv, 

 senast den 1 april årligen lämna kommunfullmäktige en redovisning över beredningen av 
motioner som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av 
kommunfullmäktige,  

 följa upp att nämnderna driver sina verksamheter inom av beslutad budgetram, och vid 
avvikelse kräva in åtgärdsplan för att nå beslutad budgetram. 
 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
Kommunstyrelsen ska:  
 Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd. 

 Utöva uppsikt över övriga nämnders beslut. 
 Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL. 
 Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen. 
 Ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och 

ärendehanteringssystem, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och 
förtroendemannaregister. 

 Anställa kommundirektör och besluta om instruktion för denne. 
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 Hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 
som behövs. 

 Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 
 Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar. 
 Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna. 
 Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare. 
 Bereda eller yttra sig i ärenden som handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med 6 

kap. 13 § KL. 
 Verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte beslutat annat. 

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 
som kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en 
förtroendevald eller en anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

Kommunstyrelsens uppgifter inom socialtjänst, arbetsmarknad och utbildning 
Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter via individutskottet enligt  
 Skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom vuxenutbildningen (Komvux) 

på grundläggande nivå, gymnasial nivå och som svenska för invandrare (SFI) samt särskild 
utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande och gymnasial nivå. 

 Lag (2009:128) om yrkeshögskolan och annan lag eller författning inom området för 
Yrkeshögskola 

 Skollagen (2010:800) och annan lag eller författning avseende kommunens 
aktivitetsansvar.  

 Socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom Individ och 
familjeomsorgen för vuxna, barn och unga samt deras familjer (missbruk och beroende, 
våld i nära relationer, ekonomiskt bistånd, barn och unga samt öppenvård inom nämnda 
områden) 

 ärenden om ekonomiskt bistånd, enligt socialtjänstlagen (2001:453), för ensamkommande 
barn, som bor i stödboende, 

 ärenden om utslussning och/eller stöd efter avslutad placering för ensamkommande barn 
som fyllt arton (18) år. 

 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå 
(22) år, och annan lag eller författning inom området, och 

 kommunens verksamhet inom det familjerättsliga området 
 lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall som annan lag eller författning inom 

området. 
 ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende ensamkommande barn enligt såväl 

lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som annan lag eller författning 
inom området. 

 Ekonomiskt bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
 inflyttnings-, integrations- och flyktingmottagningsfrågor och de uppgifter som kan 

aktualiseras med anledning härav, 
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 sysselsättningsbefrämjande åtgärder och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning 
härav, 

 budget- och skuldrådgivning, 
 dödsboanmälan enligt ärvdabalken (1958:637) och annan lag eller författning inom 

området, 
 ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.  
 

Kommunstyrelsens uppgifter inom området skydd mot olyckor 
Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och därmed ansvara för frågor i 
kommunen beträffande åtgärder för att förebygga/ begränsa omfattningen av brand och andra 
olyckor, utan att räddningschefens ansvar enligt 3 kap. 16 § lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor inskränks. 

Kommunstyrelsen ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och fullgöra 
kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt  
 lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 
 förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor, 
 lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor, 
 förordningen (2015:236) om åtgärder att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor, 
 förordningen (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Kommunstyrelsens övriga uppgifter 
Företag och stiftelser 
Kommunstyrelsen ska: 
 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i, främst avseende ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv samt övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

 Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade. 

 Ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och företags-
/stiftelseledningarna. 

 Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap 2–6 
§§ KL är uppfyllda avseende de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i. 

 Årligen, senast den 30 april, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet ska snarast därefter anmälas till kommunfullmäktige. Anser 
kommunstyrelsen att brister förelegat ska kommunstyrelsen samtidigt med att beslutet 
anmäls till kommunfullmäktige lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. 
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 Utse ombud till och lämna uppdrag till ombudet samt i övrigt tillvarata kommunens 
intressen vid bolags-/föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag där 
kommunen är hel- eller delägare. 

 I den mån kommunens inflytande möjliggör det även samordna verksamheterna i företag 
där kommunen är delägare men inte utövar bestämmande inflytande, med övriga 
kommunala verksamheter. 

Kommunfullmäktige ska dock alltid besluta i ärenden avseende. 
 KL 3 kap 16 - 19 §§. 
 Mål och riktlinjer för verksamheten. 
 Kapitaltillskott. 
 Grunderna för ekonomiska förmåner till styrelseledamöter, revisorer och ersättare. 
 Ansvarsfrihet om revisor inte tillstyrkt sådan. 
 Förvärv eller bildande av dotterföretag eller annat företagsengagemang. 
 Frivillig likvidation. 
 Fusion och fission av företag. 
 Försäljning av företag, eller del av företag, eller sådant företags rörelse. 

Kommunalförbund 
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Kommunstyrelsens ekonomi- och medelsförvaltning 
Kommunstyrelsen ska fullgöra följande uppgifter avseende ekonomi- och medelförvaltning. 
 Ansvara för kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige fastställda 

riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår även att bevaka att kommunens intäkter kommer in, att betalningar görs i 
tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

 Ansvara för kommunens övriga ekonomiska förvaltning. Denna förvaltning omfattar 
underhåll och förvaltning kommunens fasta och lösa egendom, se till att kommunens 
försäkringsbehov är tillgodosett samt kommunens egen donationsförvaltning och, efter 
samtycke från annan nämnd, placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av 
den nämnden. 

 Upprätta förslag till budget i enlighet med KL. 
 Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning. 
 Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning. 
 I enlighet med av kommunfullmäktige fastställda särskilda riktlinjer förvalta medel som 

avsatts till pensionsförpliktelser. 
 Överenskommelsen om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt lag (1997:736) 

om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst. 
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Delegering från kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt spellagen 
(2018:1138) och har rätt att besluta om avgifter/taxa i ärenden om licens, tillstånd, 
registrering och tillsyn enligt denna lag. 

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden, 
 ta upp lån inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer, 
 lämna borgen inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer, 
 på begäran av annan nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och av kommunfullmäktige fastställd beloppsram och 
andra riktlinjer, 

 ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och 
lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, 

 ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, 

 tillstånd att använda kommunens vapen, 
 avge yttrande och besluta i ärende som inte är av principiell betydelse för den kommunala 

självstyrelsen om angivet slutdatum för yttrande/beslut inte medger att ärendet behandlas 
på sammanträde med kommunfullmäktige, 

 anta prislista för räddningstjänstens externa tjänster, såsom insatser av personal, tjänster, 
transporter, tillstånd, uthyrning av materiel m.m.  

 ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Personalpolitiken 
Kommunstyrelsen ska ha hand om sådana frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat. 
 Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 
 Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad avser 11 

- 14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden. 

 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser avseende 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

 Besluta om stridsåtgärd. 
 Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i detta reglemente under punkten 2.2 
Krisledningsnämnden och nämnden har enligt detta reglemente rätt att överta beslutanderätt 
från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden anser det nödvändigt i den 
uppkomna krisen. 
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Kommunstyrelsen har, enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146), rätt att utse minst en (1) 
ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen. 

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig och krigsfara finns i lagen 
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m. 

Arbetslöshetsnämnd 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

Arkivmyndighet 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente. 

Webbaserad anslagstavla och webbplats 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens webbaserade anslagstavla. 

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats. 

Författningssamling 
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen såväl 
avseende föreskrifter enligt 8 kap. 13 § KL som andra typer av dokument och ser till att denna 
hålls tillgänglig i lagstadgad form. Enligt detta reglemente ansvarar nämnderna dels för att 
beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser, 
dels för att kommunstyrelsen underrättas om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  
Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
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2.2 Krisledningsnämnden 
Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid gäller bestämmelserna i 
KL och detta reglemente. 

Sammansättning 
Krisledningsnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Ledamöter 
respektive ersättare är samma personer som är ledamöter respektive ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Krisledningsnämndens administration hanteras av kommunstyrelseförvaltningen. 

Krisledningsnämndens uppgifter 
Krisledningsnämnden är kommunens ledningsfunktion under extraordinära händelser i 
fredstid. Med en extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun. 

Krisledningsnämnden ska se till att kommunens verksamhet/-er bedrivs i enlighet med de 
ramar och det styrdokument som kommunfullmäktige har antagit för kommunens arbete med 
krisberedskap, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta 
reglemente. 

Vid en extraordinär händelse har krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de 
förvaltningsresurser som den begär. Dock ska nämnden se till att samhällsviktig verksamhet 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter 
som kan finnas i lag eller annan författning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Krisledningsnämnden ska tillse att kommunen under en extraordinär händelse ska kunna stå 
värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), kunna ta fram en samlad lägesbild 
och verka för att information till allmänheten samordnas. 

Inkallande av krisledningsnämnden 
Ordförande eller, om ordföranden har förhinder, vice ordföranden ska bedöma/besluta om när 
en extraordinär händelse föreligger och då kalla in nämnden. 

Om så behövs, innan krisledningsnämnden har samlats, får ordförande eller, om ordföranden 
har förhinder, vice ordföranden, fatta nödvändiga beslut som därefter snarast ska anmälas till 
nämnden. 

Övertagande av övriga nämnders verksamhet 
När krisledningsnämnden är i funktion får den besluta att överta en annan nämnds 
verksamheter och därmed fatta beslut i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till den 
extraordinära händelsens omfattning. Beslutet ska anmälas till närmast följande 
kommunfullmäktigesammanträde.  

De händelser som kan hanteras inom ordinarie organisation/verksamhet ska hanteras i denna 
och därmed inte övertas. 
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För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess som 
skulle ha gällt i den ordinarie nämndorganisationen. 
Den som deltar eller har deltagit i en kommuns verksamhet med beredskap för eller åtgärder 
under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har tystnadsplikt enligt 7 kap 1 § 
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap samt, i förekommande fall, enligt 15 kap. 2 § eller 18 
kap. 13 § i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och landsting 
Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av en 
extraordinär händelse i fredstid samt bistå annan kommun eller annat landsting med hälso- 
och sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse i omfattning enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:736). Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra 
kommunen eller landstinget. 

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har 
vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära 
händelsen. 

Krisledningsnämnden får fatta beslut, enligt 4 kap 3 § lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, om att 
lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild. 

Avveckling/upphörande av verksamhet 
Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den 
extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. Om 
kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.  

Ett beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av 
kommunfullmäktige. 

Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska en skriftlig redovisning av 
händelseförlopp, kostnader samt utvärdering lämnas till kommunfullmäktige så snart som 
möjligt. 

Kommunfullmäktige beslutar om en nämnd, genom krisledningsnämndens övertagande av 
nämndens beslutanderätt, ska kompenseras för oförutsedda kostnader vilka uppstått genom 
beslut av krisledningsnämnden. 

Rapportering och uppföljning 
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande 
kommunfullmäktigesammanträde. 

Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse ge länsstyrelsen, eller annan 
myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om händelseut-
vecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade 
åtgärder. 
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2.3 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammansättning 
Barn- och utbildningsnämnden består av nio (9) ledamöter och (9) ersättare. 

Utskott 
Barn- och utbildningsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha fyra (4) 
ledamöter och fyra (4) ersättare. 

Arbetsutskottet bereder och/eller beslutar i ärenden inom barn- och utbildningsnämndens 
nedan angivna ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad 
och/eller övriga ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Inom arbetsutskottet väljer barn- och utbildningsnämnden för den tid nämnden beslutar bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för längre tid får barn- och utbildningsnämnden utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av barn- och utbildningsnämnden vid 
valet bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de 
tagits upp i barn- och utbildningsnämndens protokoll från valet. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som kommun-
fullmäktige har bestämt. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

Ett utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett utskott 
begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett utskotts sammanträde. Kallelsen ska 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast 
digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet. 

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 
annat sätt. 

Ett utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är närvarande. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid sammanträde med ett utskott ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart 
bereder ett ärende inför beslut i barn- och utbildningsnämnden. 
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Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 
ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på 
dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så 
brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.  
 
I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 
konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt  
 skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom området för skolformerna  

förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, samt 
fritidshem och pedagogisk omsorg, 

 ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.  

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 
uppgifter avseende  
 den kommunala musikskolan.  
 bidrag och stöd till föreningslivet, i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige 

fastställt. 
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2.4 Miljö- och byggnämnden 
Sammansättning 
Miljö- och byggnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. 

Miljö- och byggnämndens verksamhet 
Miljö- och byggnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt såväl plan- och 
bygglagen (2010:900), med undantag för planläggning av mark och vatten, miljöbalken 
(1998:808), som annan lag eller författning inom plan- och byggområdet och/eller miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

Miljö- och byggnämnden ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och 
fullgöra kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt följande lagstiftning 
 lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, 
 lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 
 smittskyddslagen (2004:168), 
 strålskyddslagen (2018:396), 
 livsmedelslagen (2006:804), 
 alkohollagen (2010:1622), 
 lag om tobak och liknande produkter (2018:2088),  
 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, 
 livsmedelslagen (2006:804), 
 lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 
samt övriga till respektive område hörande författningar och förordningar. 

Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen 
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. 

Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens myndighetsansvar i 
renhållningsfrågor enligt 15 kap miljöbalken (1998:808).  
 
Miljö- och byggnämnden ska i övrigt ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende 
prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens och/eller undantag från av kommun-
fullmäktige antagen och vid varje tidpunkt gällande renhållningsordning. 
 
Miljö- och byggnämnden ska för de ärenden som nämnden ansvarar för även besluta om: 
 Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 
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2.5 Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammansättning 
Samhällsbyggnadsnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. 
Nämnden ska ha ett utskott men ingen (ärende)beredning inför utskottet och nämnden, 
utskottet kommer istället att vara det beredande organet, se punkten utskott nedan. 

Utskott 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha tre (3) ledamöter 
och tre (3) ersättare.  

Arbetsutskottet bereder och/eller beslutar i ärenden inom nämndens nedan angivna 
ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga 
ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.  

Inom arbetsutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 
ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i 
nämndens protokoll från valet. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den i ordning som 
kommunfullmäktige har bestämt.  

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas.  

Ett utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett utskott 
begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett utskotts sammanträde. Kallelse ska 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast 
digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet.  

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 
annat sätt.  

Ett utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är närvarande. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid sammanträde med ett utskott ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart 
bereder ett ärende inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden. 
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Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 
ordförande, ska beredas av utskottet. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas 
upp på dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte 
så brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.  

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 
konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt  
 lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, 
 kamerabevakningslagen (2018:1200),  
 lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, 
 lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska vara kommunal väghållningsmyndighet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 
uppgifter avseende, 
 fastighets- och lokalförvaltning, 
 lokalförsörjning,  
 utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 
 köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av 

kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och 
villkor i övrigt, 

 extern förhyrning av lokaler/fastigheter för kommunens behov, 
 driften av kommunens anläggningar, lokaler, gator, vägar, parker och allmänna platser, 
 den interna kost- och lokalvårdfunktionen i den omfattning som efterfrågas internt av 

kommunens verksamheter, 
 ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) avseende den kommunala planläggningen 

av hur mark och vatten ska användas och markens lämplighet för bebyggelse och 
bebyggelsens utformning, samt översikts- och detaljplanefrågor och de uppgifter som kan 
aktualiseras i anledning härav, 

 ärenden om gatukostnad enligt 6 kap 24 och 25 §§ plan- och bygglagen (2010:900), 
 lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet som bibliotek, simhall, ishall och 

fritidsgård, 
 mätnings-, kart- och GIS-verksamhet. 
 Kost till barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium. 
 Kost till äldre på särskilda boende och i ordinärt boende. Avgift tas ut för kost till äldre 

enligt taxa som beslutats av kommunfullmäktige efter förslag från 
Samhällsbyggnadsnämnden. Innan större taxehöjningar görs bör samråd ske med Hälsa 
och omsorgsnämnden. 

 Lokalvård 
 Passersystem 
 Fordonsansvar för kommunens fordon med undantag för räddningstjänstens 
 Telekommunikation, fiber och bredband 
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Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 
uppgifter avseende, 
 mark- och exploateringsfrågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning härav, 
 tillväxtfrågor och företagslotsning 
 miljöstrategiska och ekologiska frågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning 

härav, 
 energi- och klimatfrågor, 
 energirådgivning, 
 upplåtelse av allmän plats, 
 allmänna lokala ordningsföreskrifter, 
 lokala föreskrifter för gaturenhållning och skyltning, 
 lokala och regionala kommunikationer och trafikförsörjning, 
 handläggning och beredning av renhållnings- och avfallstaxa inför kommunfullmäktiges 

beslut. 
 Adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt kommunens 

institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 
 Namnsättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande. 
 Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska vara kommunens beställarfunktion/kontakt gentemot de 
delägda aktiebolagen Skåne Blekinge Vattentjänst AB och Östra Göinge Renhållnings AB. 

Delegering från kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman enligt lagen 
(1998:814) om gaturenhållning och skyltning. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i följande grupper av ärenden 
 antagande av planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) som utarbetats enligt 

standardförfarande och inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
 ansökan om förrättning för exploateringssamverkan,  
 ansökan om förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller anläggningslagen 

(1973:1149) som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett 
ändamålsenligt sätt,  

 adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt kommunens 
institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 

 Namnsättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande. 
 Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 
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2.6 Hälsa- och omsorgsnämnden 
Sammansättning 
Hälsa- och omsorgsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. 

(Ärende)beredning och individutskott 
Hälsa- och omsorgsnämnden ska endast ha (ärende)beredning inför nämndens sammanträden. 
För behandling av individärenden ska nämnden ha ett individutskott som dock inte ska 
likställas till ett arbetsutskott. 
 
Följande deltagare ska vara med på beredningarna: 
 Nämndens presidium, det vill säga nämndens ordförande och vice ordförande, 
 En av nämnden vald representant från Sverigedemokraterna, 
 Verksamhetsansvarig, 
 Nämndens sekreterare eller annan sekreterare från kanslienheten, 

Den eller de tjänsteman (tjänstemän) som ordförande, i mån av tid i samråd med vice 
ordförande, finner lämplig för att diskutera de frågor som kommer upp på beredningen. 

Individutskottet ska ha fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. 

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 
konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Inom individutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i individutskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare ska närvara vid individutskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 
ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i 
nämndens protokoll från valet av individutskottsförtroendevalda. 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som 
kommunfullmäktige har bestämt. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Individutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i utskottet 
begär det. 
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till individutskottets sammanträde. Kallelsen 
ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. Alla handlingar avseende utskottet hanteras digitalt och distribueras endast digitalt 
till ledamöter och ersättare i utskottet. 

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 
annat sätt. 

Individutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras. 

Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av 
ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på 
dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så 
brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.  
 
I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 
konsekvenser av förslaget till beslut framgå. 

Hälsa- och omsorgsnämndens verksamhet 
Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter  
 enligt såväl socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom området 

äldreomsorg och socialpsykiatri för vuxna över 18 år2.  
 enligt såväl hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som annan lag eller författning inom 

området i kommunens särskilda boenden, personer med funktionsvariationer samt för 
personer som bor i ordinärt boende, s.k. hemsjukvård.  

 enligt såväl lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som annan 
lag eller författning inom området. 

 enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. 

Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 
uppgifter avseende 
 POSOM 
 Namnsättning av egna verksamhetslokaler. 

Hälsa- och omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende 
administration och samordning av det kommunala pensionärsrådets och rådet för personer 
med funktionsvariationer sammanträden. För båda dessa råd finns av kommunfullmäktige, 
den 11 mars 2019, § 16 respektive den 11 februari 2019, § 17, antagna reglementen.  

 
2 Med undantag för lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå 
(22) år, och annan lag eller författning inom området. 
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2.7 Valnämnden 
Utöver vad som föreskrivs i KL och vallagen (2005:837) gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

Sammansättning 
Valnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.  

Valnämndens verksamhet 
Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på en valnämnd samt ansvara för 
genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen 
(1979:369) samt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. 

Valnämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt och ska fortlöpande 
följa upp och föreslå eventuella förändringar i kommunens indelning i valdistrikt. 

Valnämnden ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler.  

Valnämnden svarar för information om sin verksamhet. 

Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 
sitt verksamhetsområde. 

Delegering från kommunfullmäktige 
Valnämnden beslutar i följande grupper av ärenden. 
 förhyrning av vallokaler,  
 rekrytering av och ersättning till röstmottagare till såväl förtidsröstning som valdag eller 

motsvarande, 
 upphandling av de varor och/eller tjänster som kan behövas för fullgörande av nämndens 

skyldigheter i samband med allmänna val och folkomröstningar inom kommunen. 
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Tjänsteskrivelse 
2022-12-21 
 

 
Helena Ståhl 
0479 - 52 84 08 
Förvaltningschef Beslutsinstans:  
 
 
 

Utbildningsprogram för förtroendevalda Hälsa-
och omsorgsnämnden 2023 
Dnr HON 0.0.6 2023-00020 

Förslag till beslut 

Hälsa- och omsorgsförvaltningen föreslår Hälsa- och omsorgsnämnden 

besluta 

- Utbildning av ledamöter och ersättare sker kontinuerligt under 2023 i 

samband med nämndsmötens 

- Caféträff med fokus på utbildning genomförs 26 mars kl 09:00-12:00 

- Politikerpraktik genomförs under hela 2023 

- Uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med program för 

utbildningarna och planering av politikerpraktik 

 

Sammanfattning av ärendet 

Övergripande utbildningar för ledamöter kommer att bjudas in av kansliet.  

Förvaltningen föreslår följande att utbildningstillfällen sker kontinuerligt 

under hela första mandatåret i samband med nämndssammanträdena för 

samtliga ordinarie och ersättande ledamöter i Hälsa-och omsorgsnämnden 

 

Förvaltningen planerar vidare att bjuda in ledamöter och ersättare till en 

halvdags caféträff den 26 mars för dialog och utbildning med hela 

ledningsorganisationen. 

Förvaltningen planerar också att under 2023 erbjuda s.k. politikerpraktik. 

Politikerpraktik innebär kortfattat att ledamöterna under en dag får deltaga 

och praktisera i de olika verksamheter som nämnden ansvarar för, vilket 

syftar till att ge politikerna möjlighet till en fördjupad insikt. I praktiken 

ingår också att kort redovisa sammanfattande intryck för nämndskollegorna 

på nästkommande nämnd. 
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Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 

Finansiering 

Förslaget finansieras inom den fastställda budgeten för nämnden 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Utbildningsprogram för förtroendevalda, Hälsa och 

omsorgsnämnden 2023” daterad 2022-12-21 från förvaltningschef Helena 

Ståhl 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa- och omsorgsförvaltningen 

 

 

Chef 

Titel 

 

Helena Ståhl 

Förvaltningschef 





Hälsa- och omsorgsnämnden 2023, tider för inlämning, beredning, kallelseutskick och sammanträden. 
 

 

Inlämning till 
sammanträdet  
i Lex kl. 12:00 

(tisdag) 

Beredning kl. 14:30,  
Samrum Osby 

(torsdag) 

Inlämning av  
individärende 
i Lex kl. 12:00 

(tisdag) 

Kallelseutskick  
HON-
individutskott 
och HON-nämnd 

(torsdag) 

Sammanträdesdag  
HON-individutskott, kl. 13:00 
och HON-nämnd kl. 13:30 
Samrum Osby (torsdag) 

Anmärkning 

2023-01-09 
Bara nämnd 

2023-01-12 
(Inställt!!) 

2023-01-17 
(Inställt) 

2023-01-19 2023-01-26 
Individutskott inställt, (OBS!! ny tid Kl. 14.00) 

Beslut om:  

2023-02-07 2023-02-09 2023-02-14 2023-02-16 2023-02-23 Beslut om:  
 

Mars: Bara 
individutskott 

 2023-03-21 2023-03-23 2023-03-30 Beslut om:  

2023-04-11 2023-04-13 2023-04-18 2023-04-20  2023-04-27 Beslut om: Budgetuppföljning- beslut i 
KS och KF   

2023-05-09 2022-05-11 2023-05-16  2023-05-18 2023-05-25 Beslut om:  Budgetuppföljning- beslut i 
nämnden 

2023-06-06 2023-06-08 2023-06-13 2023-06-15 2023-06-22 Beslut om:  

Augusti: Bara 
individutskott 

 
 

2023-08-22 2023-08-24 2023-08-31 Beslut om:  Budgetuppföljning- beslut i 
KS 

2023-09-05 2023-09-07 2023-09-12 2023-09-14 2023-09-21  

Oktober:bara 
individutskott 

 2023-10-10 2023-10-12 2023-10-19  

2023-11-14 2023-11-16 2023-11-21 2023-11-23 2023-11-30 Beslut om:  Budgetuppföljning- beslut i 
KS 

 
2023-12-05 

 
2023-12-07 

 
2023-12-12 

 
2023-12-14 
 

 
2023-12-21 

 

 

BEREDNING OCH SAMMANTRÄDEN 2023 
Datum 2022-12-05 
 

 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Patrik Lindelöf, nämndsekreterare 

 

 



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
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E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Tjänsteskrivelse 
2022-12-27 
 

 
Helena Ståhl 
0479 - 52 84 08 
Förvaltningschef Beslutsinstans: Hälsa- och omsorgsnämnden 
 
 
 

Plan för ärendeberedning och sammanträden 
Hälsa- och omsorgsnämnden 2023 
Dnr HON 7.3.0 2022-00147 

Förslag till beslut 

Hälsa- och omsorgsförvaltningen föreslår Hälsa-och omsorgsnämnden 

besluta lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsa- och omsorgsnämnden beslutade den 24 november 2022 om 

nästkommande års sammanträdestider så att förtroendevalda och 

tjänstepersoner kn ha en god framförhållning för nästkommandeårs arbete. 

Planen har därefter kompletterats av kansliet med tider för inlämning, 

beredning och utskick. Förvaltningen föreslår att planen godkänns. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ” Plan för ärendeberedning och sammanträden Hälsa- och 

omsorgsnämnden 2023” daterad 2022-12-27 från förvaltningschef Helena 

Ståhl 

Sammanträdesplan och ärendeberedningsplan Hälsa- och omsorg 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa- och omsorgsförvaltningen 

 

 

Chef 

Titel 

 

Helena Ståhl 

Förvaltningschef 
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Tjänsteskrivelse 
2022-12-21 
 

 
Helena Ståhl 
0479 - 52 84 08 
Förvaltningschef Beslutsinstans:  
 
 
 

Ordning för inkallande av ersättare 
Dnr HON 0.0.6 2023-00014 

Förslag till beslut 

Hälsa och omsorgsförvaltningen föreslår Hälsa- och omsorgsnämnden 

besluta lägga informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktigen beslutade 28 november 2022 att följande regler om 

ersättares inkallande till tjänstgöring inom den kommunala 

nämndsorganisationen för mandatperioden 2023-2026 ska gälla: 

Inom partigrupp inträder i första hand ersättare från samma parti/partigrupp 

och därefter ersättare i den ordningen de invalts. För ersättarnas tjänstgöring 

i övrigt gäller följande tjänstgöringsordning:  

För ledamot tillhörande   Inträder ersättare i följande 

nedanstående partigrupp   partigruppsordning 

C    KD,M, S, V, SD 

S    V, C, KD, C, S 

SD    M, KD, C, S 

M    KD, C, SD, S 

KD    C, M, SD, S, V 

V    Vakant 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ” Ordning för inkallande av ersättare” daterad 2022-12-21 

Beslut ” Ordning för inkallande av ersättare ”KF 2022-11-28 § 176 

Sida 
1 (2) 



Tjänsteskrivelse 
2022-12-21 
Sida 2 (2) 
 

 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa-och omsorgsförvaltningen 

 

 

Chef 

Titel 

 

Helena Ståhl 

Förvaltningschef 





 

 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Hälsa och omsorg 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 81 86 

Hemsida www.osby.se 
E-post hvn@osby.se 

Organisationsnr 212000-0902 
 

 

 

Hälsa och omsorg 
 

 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-12-21 
 

      

 

 
 

 

 

 

Sekretessförsäkran Hälsa- och omsorgsförvaltningen 

Allmänt 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; OSL) råder det inom 

socialtjänsten sekretess för uppgifter som rör den enskildes personliga 

förhållanden. 

 

Sekretess innebär ett förbud att lämna ut uppgifter vare sig det sker muntligen 

eller genom att allmän handling lämnas ut eller att det sker på annat sätt. 

 

Begreppet sekretess avser både handlingssekretess och tystnadsplikt. 

Handlingssekretess innebär att sekretessbelagda handlingar eller delar av 

handlingar inte får lämnas ut. Tystnadsplikt innebär förbud mot att muntligen 

lämna ut sekretessbelagda uppgifter. 

 

Sekretess gäller även efter det att anställningen inom hälsa-och 

omsorgsverksamheten upphört. 

25-26 kap. 1 § OSL bifogas förbindelsen. 

 
Försäkran 
Härmed försäkrar jag att jag inte, muntligt eller på annat sätt, lämnar ut 

uppgifter till obehöriga om någon enskilds personliga förhållanden vare sig 

under tiden jag är verksam inom vård och omsorgsverksamheten eller därefter. 

 

Vidare förbinder jag mig att förvara alla handlingar i förekommande mål och 

ärenden så att de inte är tillgängliga för obehöriga. Jag förbinder mig också att 

inte söka information som omfattas av sekretess, till exempel i 

verksamhetssystem, om det inte är nödvändigt för att utföra mitt arbete. 

 
Jag har underrättats om innebörden av gällande bestämmelser om tystnadsplikt 

och handlingssekretess och är medveten om att brott mot tystnadsplikt, vårdslös 

förvaring och obehörig utlämnande av handlingar kan medföra åtal och straff. 

 

 

Namn___________________________________ Personnummer__________________ 

_____________________________ ___________________________ 

Befattning/politiskt uppdrag____________________ Datum________________________ 

_____________________________       ___________________________ 

Underskrift: 

 

_________________________________ 
Observera att kopia på undertecknat intyg ska ges till den person som 

undertecknat intyget ! 



Osby kommun 
Datum 
2022-12-21 
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2 kap 1-2 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; OSL 

Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag eller 

förordning som denna lag hänvisar till gäller för myndigheter. 

Ett sådant förbud gäller också för en person som fått kännedom om 

uppgiften genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets 

verksamhet 

   1. på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten, 

   2. på grund av tjänsteplikt, eller 

   3. på annan liknande grund. 

Riksdagen och beslutande kommunala församlingar ska vid tillämpningen av 

denna lag jämställas med myndigheter. 

25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; OSL) 

”Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds 

hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att 

uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne 

lider men.” 

 

26 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; OSL) 

 
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga 

förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 

eller någon närstående till denne lider men. 

 

Med socialtjänst förstås i denna lag 

• verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst, 

• verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av 

Statens institutionsstyrelse. 

• verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av 

socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet 
 

 

 

Med socialtjänst jämställs 

 

• ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade 

• och verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

 

Sekretessen gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
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Offentlighets- och sekretesslagen 
Dnr HON 0.0.3 2023-00012 

Förslag till beslut 

Hälsa-och omsorgsförvaltningen föreslår att Hälsa-och omsorgsnämnden 

beslutar 

- Samtliga ledamöter och ersättare i Hälsa-och omsorgsnämnden 

skriver på sekretessförsäkran. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sekretess inom socialtjänstens och hälso-och sjukvårdens område regleras i 

Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) 25 - 26 kap. Det råder stark 

sekretess för personliga uppgifter inom såväl socialtjänsten som hälso-och 

sjukvården. 

Beslutande kommunala förtroendevalda omfattas också av lagen 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Offentlighets- och sekretesslagen” daterad 2022-12-21 

Blankett ” Sekretessförsäkran Hälsa-och omsorg” daterad 2022-12-21 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa-och omsorgsförvaltningen 

 

 

Chef 

Titel 

 

Helena Ståhl 

Förvaltningschef 
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Firmatecknare för Hälsa och omsorg 
Dnr HON 0.0.2 2023-00011 

Förslag till beslut 

Hälsa-och omsorgsförvaltningen föreslår Hälsa-och omsorgsnämnden 

besluta utse ordförande Jimmy Ekborg, viceordförande Maria Reimer och 

förvaltningschef Helena Ståhl, två(2) i förening rätt att teckna nämndens 

firma 

 

Sammanfattning av ärendet 

I syfte att underlätta hanteringen av ärenden i vilka firmatecknare efterfrågas 

anges i Osby kommuns nämndgemensamma reglemente att samtliga 

nämnder, med undantag för krisledningsnämnden och valnämnden, bland 

respektive nämnds förtroendevalda och förvaltnings tjänstepersoner ska utse 

ett antal firmatecknare som, två (2) i förening, tecknar nämndens firma. 

Firmateckning ger rätt att i alla sammanhang när underskrift erfordras skriva 

under för nämndens eller styrelsens räkning. Rätten att teckna firma ska ses 

som ett komplement till de bestämmelser gällande undertecknande av 

handlingar som framgår i delegationsordningen för Hälsa-och 

omsorgsnämnden. till firmatecknare för Hälsa-och omsorgsnämnden 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-20 av förvaltningschef Helena Ståhl 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa-och omsorgsförvaltningen 

Förvaltningschef Helena Ståhl 
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Val av individutskott, Hälsa och omsorg 2023 
Dnr HON 0.0.6 2023-00008 

Förslag till beslut 

Hälsa- och omsorgsnämnden beslutar  

a) till ordinarie ledamöter i hälsa- och omsorgsnämndens individutskott välja 

1) 

2) 

3) 

4) 

b) till personliga ersättare i hälsa- och omsorgsnämndens individutskott välja 

1) 

2) 

3) 

4) 

c) meddela att ersättare inte deltar på individutskottets sammanträde om or-

dinarie ledamöter är på plats 

 

d) vid frånvaro av både ordförande och vice ordförande inträder 

ordningsföljden vid val av ordförande till individutskott enligt nedan: 

1) 

2) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet för Osby kommun ska det inom hälsa- och 

omsorgsnämnden finnas ett individutskott som består av 4 ledamöter och 

personliga ersättare. Utskottet beslutar i de individärenden i vilka utskottet 
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enligt delegationsordning har rätt att fatta beslut. Hälsa-och 

omsorgsnämnden väljer utskottet samt ordförande och vice ordförande 

 

Det är endast ledamöter i hälsa-och omsorgsnämndens individutskott som 

har rätt att ta del av sekretessuppgifter i personärenden. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-20 från förvaltningschef Helena Ståhl 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Förvaltningschef Helena Ståhl 

Områdeschef Mensur Numanspahic 

Myndighetschef Jeanette Nilsson 
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Val av representant i delregionalt 
samverkansorgan Nordöstra Skåne 
Dnr HON 0.3.1 2023-00010 

Förslag till beslut 

Hälsa-och omsorgsnämnden beslutar utse följande representanter till 

Delregionalt samverkansorgan Nordöstra Skåne: 

1) Ordinarie representant_______________________________ 

och dess ersättare_____________________________________ 

2) Ordinarie representant_______________________________ 

och dess ersättare______________________________________ 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Region Skåne och Skånes kommuner tecknade 1 september 2016 ett Hälso-

och sjukvårdsavtal som reglerar ansvarsfördelningen och utvecklingen 

avseende hälso-och sjukvården i Skåne Samverkansavtal - Vårdsamverkan 

Skåne (xn--vrdsamverkanskne-dobn.se). Avtalet omfattar också en 

beskrivning av hur den regionala samverkan och samarbetet mellan Region 

Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- och sjukvårdsavtalet ska 

organiseras. Osby kommun ingår i Delregionalt samverkansorgan Nordost 

som är ett av de sex delregionala samverkansorganen. 

Syftet med de delregionala samverkansorganen är att skapa en plattform för 

dialog och ömsesidigt informationsutbyte på politisk nivå för att bygga upp 

en förtroendeskapande samverkanskultur.  

Representanter till samverkansorganet utses lokalt. Deltagare är tjänstemän 

och politiker med ansvar för samverkansfrågor inom hälso- och 

sjukvårdsområdet.  
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Varje kommun ska utse representanter till det delregionala 

samverkansorganet. 

Tidigare representanter har varit ordförande och vice ordförande i vård-och 

omsorgsnämnden  

Tjänstemannasidan representeras av förvaltningschefen för Hälsa och 

omsorg. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ” Val av representant i delregionalt samverkansorgan 

Nordöstra Skåne” daterad 2022-12-21 från förvaltningschef Helena Ståhl 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa-och omsorgsförvaltningen 
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Val av representant till ärendeberedning HoN 
Dnr HON 0.0.6 2023-00025 

Förslag till beslut 

Hälsa-och omsorgsförvaltningen föreslår Hälsa- och omsorgsnämnden 

besluta välja __________________________________som representant till 

ärendeberedningen från Sverigedemokraterna 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt av fullmäktige fastställt reglemente skall följande deltagare vara med 

på beredningar gällande de nämnder som inte har ett arbetsutskott (där 

individutskott inte räknas som ett arbetsutskott):  

✓ Nämndens presidium, det vill säga nämndens ordförande och vice 

ordförande, med undantag från barn- och utbildningsnämndens presidium 

som består av ordförande och förste respektive andre vice ordförande, 

 ✓ En av respektive nämnd vald representant vid beredningar från 

Sverigedemokraterna,  

✓ Verksamhetsansvarig för respektive nämnd (vid frånvaro utses en 

ersättare), 

 ✓ Nämndens sekreterare eller annan sekreterare från kanslienheten 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ” Val av representant till ärendeberedning HoN” daterad 

2022-12-27 från förvaltningschef Helena Ståhl 
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Revisorer 2023-2026 
Dnr HON 0.0.7 2023-00016 

Förslag till beslut 

Hälsa- och omsorgsförvaltningen föreslår Hälsa- och omsorgsnämnden 

besluta lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 december 2022 att för 

mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026 utse revisorer i enlighet 

med kommunallagen 9 kap 1§. Följande personer valdes: 

Ledamöter:  

1) Per-Ola Stenson   (C)  

2) Agneta Malm   (S) 

3) Wallentin Andersson   (SD) 

4) Kjell-Åke Persson   (KD) 

5) Margot Malmqvist   (S) 

6) Veronica Wästergård   (M) 

 

Ordförande: Agneta Malm  (S)  

Vice ordförande: Per-Ola Stenson  (C) 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ” Revisorer 2023-2026” daterad 2022-12-21 från 

förvaltningschef Helena Ståhl 

Beslut ”Revisorer 2023-2026” KF 2022-11-28 § 153 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa- och omsorgsnämnden 
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Ledning 

Hälsa och omsorgsnämndens ordförande: Jimmy Ekborg 

Hälsa och omsorgs förvaltningschef: Helena Ståhl 

Antal årsarbetare 

  

Antal årsarbetare enligt personalbudget är 364,83 

Verksamhetsbeskrivning 

Hälsa- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter för vuxna enligt socialtjänstlagen (SoL), 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt den kommunala hälso- och 
sjukvården (HSL) . Nämnden ansvarar för: 

 Vård-och omsorg till äldre och funktionsnedsatta genom boende, hemtjänst, dagverksamhet, 
uppsökande och förebyggande verksamhet, assistens, ledsagning, kontaktpersoner samt 
korttidsvistelse. 

 Socialpsykiatrisk verksamhet 

 Kommunal hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i särskilda 
boende, bostäder med särskild service, dagliga verksamheter och ordinärt boende. Ansvaret 
gäller inte läkarinsatser. 

 Stöd till närstående genom biståndsbedömda och allmänt riktade insatser. 

Årets verksamhet 

Årets budget är starkt reducerat jämfört med 2022 vilket kommer att påverka alla verksamheter mer 
eller mindre. Det centrala administrativa stödet är minskat och vissa arbetsuppgifter kommer därför att 
digitaliseras och nämndskansliet kommer att ta över en del administration såsom sekreterarskapet för 
Funkisrådet och Kommunala pensionärsrådet. En del arbetsuppgifter kommer mer administration att 
landa på områdeschefer, MAS och förvaltningschef och chefsstödet till förvaltningsledning reduceras. 

Under året kommer den nya nämnden att få en hel del utbildningsinsatser för att bli bekanta med de 
olika verksamheterna. Bland annat kommer alla att erbjudas en politikerpraktik och utbildningsinsatser 
kommer att planeras på ordinarie nämndssammanträden. 

Det är högst oklart hur mycket statsbidrag som kommer att fördelas till kommunerna av den nya 
regeringen. Förvaltningen har uppskattat att vi kommer att få ta del av ca 14 mkr. jämfört med 
ca 21 mkr 2022. 

Ledningsorganisationen kommer att ses över med ambitionen att minska en chefstjänst. Samtidigt 
finns ett behov av att stärka stödet till de chefer som har stora ansvarsområden och en viss 
förstärkning kommer att göras för ledarskapet för nattpersonalen i Osby. Vi kommer att fortsätta med 
omsorgshandledare på Bergfast och Soldalen istället för att ersätta den vakanta enhetschefstjänsten 
då utvärderingen av detta arbetssätt har varit mycket positivt. 

Ansvaret för det sociala innehållet kommer att fördelas på enhetschefer och aktivitetsombud istället för 
en social samordnare. Denna anpassning innebär att det övergripande arbetet med aktiviteter inte 
utförs i samma utsträckning och färre större aktiviteter kommer att kunna genomföras. 

Arbetet med att ha ett personcentrerat förhållningssätt kommer att fortsätta och införandet av sensorer 
på majoriteten av alla vård- och omsorgsboende blir en hjälp i detta arbete. Sensorer kommer att 
skapa möjligheter för optimering av insatser främst nattetid vilket kan innebära att färre extrapersonal 
behövs. 

Arbetet med förbättra processerna med det nya verksamhetssystem för personal och samarbetet med 



Hälsa och omsorgsnämnden, Nämndplan 2023 4(11) 

bemanningsenhet och planerare kommer att fortsätta. I budgeten har resurser omfördelats för att 
kunna permanenta det test som gjorts under 2022 med bemanningsplanerare inom äldreomsorgen. 
Fortfarande finns funktioner som saknas i systemet och behöver förbättras. Systemets uppbyggnad 
kräver mer administrativt arbete som behöver hanteras inom verksamheten och införandet av 
planerare har därför varit nödvändigt och har också underlättat en hel del för enhetscheferna. 

Vi föreslår att omvandlingen av Linden från trygghetsboende till särskilt boende ska pausas då det 
visat sig att det inte finns några budgetmedel tillskjutna för att omvandla platserna. Vi föreslår också 
att nämnden äskar 1 100 tkr relaterat till volymökning för att kunna bemanna för de 3-4 platser som 
redan är belagda. 

Bemanningen på Bergfast och Solhem har anpassats  utifrån digitala teknik och vårdtyngd.  
Satsningen från Äldrelyftet fortsätter under 2023 vilket innebär att verksamheten fortsatt kan erbjuda 
vårdbiträden att utbilda sig till undersköterskor med lön under viss studietid. En extra utbildning till 
undersköterska genom Komvux på Ekebackeskolan startar under våren för att möta behovet av  de 
som söker till utbildningen. 

I sjuksköterskeorganisationen kommer vi att arbeta med förhöjd grundbemanning eftersom alla 
tjänster är tillsatta. Det innebär att enstaka vakanta turer inte kommer att ersättas utan ordinarie 
personal får utföra arbetsuppgifter. Förhoppningsvis kommer detta att minska både övertidskostnader 
och behov av timvikarier. Samverkan mellan sjuksköterska på Solhem och hemsjukvården kommer att 
tillämpas. Fortsatt kommer två sjuksköterskor att till sommaren vara klara med specialistutbildning. 
Stadsbidrag har möjliggjort att studier med betald arbetstid har möjliggjorts. Satsningen kommer att 
öka kvaliteten på arbetet i organisationen. 

Förebyggande hembesök skalas ner något. Verksamheten kommer att utföra uppföljande besök med 
längre frekvens emellan besöken. Trots detta kommer alla 77-åringar att besökas och sköra personer 
att följas upp eller vid samtycke få stöd från andra professioner. 

Anhörigstödet kommer vi att jobba vidare med genom att demenssjuksköterskorna och 
demensspecialistutbildade undersköterskor får möjlighet att avsätta mer tid till anhörigstöd. 
Växelvården för demenssjuka kommer att i första hand verkställas på Spångens korttidsenhet då 
underlaget är för litet för att bemanna på dagverksamheten. Den utökning  för anhörigstöd som 
nämnden har begärt och beviljats är borttagen i förvaltningens förslag. 

Inom LSS- verksamheterna föreslår förvaltningen att ett par omstruktureringar och förtätningar att ska 
genomföras för ett  modernare, effektivt och mer funktionell verksamhet. Förslaget om 
omstruktureringar grundas på ändrade förutsättningar som har uppstått genom uppstart av nya 
boenden och även genom en del förändringar av omvårdnadsbehov bland våra brukare. 

Inom hemtjänsten kommer en del förändringar gällande specialiseringen av hemtjänstgrupperna. 
Gruppen som arbetat med palliativ vård kommer att övergå till traditionell hemtjänst pga minskade 
stödet från regionens ASIH. Gruppen som arbetar mot psykisk sjuka/ personer med riskbruk kommer 
att upplösas. Vi har under längre tid haft svårighet att rekrytera personal med denna kompetens och 
intresse för vidareutbildning bland personal som arbetat i gruppen har inte heller funnits. En del i 
förändringen är att socialpsykiatrin knyts mer till LSS verksamheterna eftersom de har till en viss del 
samma målgrupp. Samtidigt kommer samverkan  med hemtjänsten att behållas genom att enhetschef 
som har flerårig erfarenhet av socialpsykiatrin /riskbruk behåller en hemtjänstgrupp. Vi kommer också 
att intensifiera arbete med att implementera riktlinjer gällande inköp; det handlar om en övergång till 
elektronisk inköp vilken i sin tur ska leda att antalet personaltimmar som läggs på inköp minskar. 

Inom myndighetskontor äldreomsorg kommer vi att arbeta med att kvalitetssäkra uppföljningar av 
beviljad hjälp i hemmet. Vi kommer att skapa struktur kring hur observationer som görs av 
omvårdnadspersonal tas till vara vid omprövning av beslut. Den pilot som vi provat med särskild 
enhetschef för myndighetskontoret har varit mycket positivt utifrån utvecklingsarbete och närvarande 
ledarskap. I budgeten för 2023 har vi lagt in budget för halva denna tjänst och räknar med att 
finansiera den andra halvan med statsbidrag. 
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Mål 

Vision 

Osby kommun har bara en vision. Visionen talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska 
kunna fånga vårt intresse och ge en bild av framtiden som vi alla kan ta till oss. Kommunens vision är: 

"På spåret och naturligt nära" 

Målområden 

Attraktiv och hållbar boendekommun 

Beskrivning 

Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande. 
Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke. 

Utveckling och tillväxt. 

Beskrivning 

Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en öppen och modern kommun. 
Vi jobbar för utveckling och tillväxt i ett nära samarbete med näringslivet. 

Trygghet hela livet 

Beskrivning 

Tillsammans skapar vi förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv. 

Nämndmål 

Nämndmål: Alla verksamheter ska systematiskt arbeta för minskad miljöpåverkan och ökad 

hållbarhet 

Indikatorer Mål  

Andel fossilfria fordon. Minst 66% 

  

Nämndmål: Behovet av insatser ska minska och leda till ett självständigt liv med en meningsfull 

vardag. 

Indikatorer Mål  

Andel av alla som efter sjukhusvistelse har förändrade eller nya SoL-insatser, och som skrivs in i 
Trygg Hemgång. 

Minst 70% 

Andel äldre (80+) som bor kvar i ordinärt boende utan beviljade insatser. Minst 70% 

Andel med hemtjänst som i helhetsbedömning av hemtjänst är mycket eller ganska nöjda. Minst 95% 

Andel på SÄBO som svarar positivt på bemötande, förtroende och trygghet. Minst 90% 

Andel brukare med insats servicebostad, daglig verksamhet, personlig assistans som är nöjda med 
självbestämmande och integritet. 

Minst 90% 
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Nämndmål: Kommunikation och digitalisering leder till förbättrad kvalitet, ökad trygghet och 

bidrar till ett starkare varumärke för Hälsa- och välfärdsnämnden hos medborgare och 

näringsliv. 

Indikatorer Mål  

Antal e-tjänster och digitala lösningar. Minst 25 

Förbättrad placering i Hemtjänstindex avseende information och hemsida Minst plats 100 

Nyckeltal och statistik 

Ekonomi 

Driftredovisning 

Tkr Budget 2022 Budget 2023 

Intäkter 44 589 45 940 

   

Personalkostnader 239 593 237 186 

Lokalkostnader 21 851 21 498 

Övriga kostnader 34 368 38 726 

Summa kostnader 295 812 297 410 

   

Nettobudgetram -251 223 -251 470 

   

Kapitalkostnader   

Driftnetto -251 223 -251 470 

   

Kostnad/invånare (kr)   

Investeringar   

Internbudget per verksamhet 

Internbudget per verksamhet 

Verksamhet (belopp tkr) Budget 2022 Budget 2023 

10050 Nämnden 749 753 

3100 KPR/RFFH 40 87 

51001 Näringsdrycker 260 300 

51005 Larm 731 742 

51006 Vik.ansk o kontorsass 521 1 004 

51007 Biståndshandläggning 2 756 2 621 

51008 SSK demens/anhörigstöd 144 40 

51009 Rehab Osby 8 283 8 395 

51010 Sociala innehållet 536 0 



Hälsa och omsorgsnämnden, Nämndplan 2023 7(11) 

Verksamhet (belopp tkr) Budget 2022 Budget 2023 

51012 Tekn hjälpmedel köp 2 102 2 664 

51013 Hjälpmedelscentrum 1 110 1 110 

51019 Beman. enhet HSL 68 68 

51030 Hemtjänst grupp C 4 772 4 734 

51031 Hemtjänst grupp E 10 937 13 222 

51032 Hemtjänst Osby natt 5 658 5 833 

51033 Hemtjänst grupp A 4 399 3 334 

51034 Hemtjänst Lönsboda 12 522 13 988 

51035 Centralt hemtjänst 2 713 -134 

51038 Dagvht demenssjuka 2 649 1 124 

51039 Hemtj Lönsboda natt 3 111 3 115 

51040 Uppsökande 815 292 

51041 Rehab Spången 6 173 6 723 

51050 Lindhem vård 69 -1 163 

51051 Lindhe natt 13 180 13 128 

51052 Lindhem Boken 9 214 9 300 

51054 Lindhem Furan 11 904 11 870 

51059 Lindhem fastighet -646 -700 

51060 Bergfast vård 114 171 

51061 Bergfast röd 9 310 8 930 

51062 Bergfast natt 2 838 2 897 

51064 Bergfast lokaler 3 397 3 345 

51070 Bergfast vård 582 483 

51072 Rönnebacken Norrebo/Västerbo 20 811 20 429 

51073 Solhem 8 655 10 061 

51075 Rönnebacken fastighet 84 -106 

51076 Hemsjukvård Osby 14 622 13 028 

51077 Hemsjukvård Lönsboda 5 944 5 191 

51078 Hemtjänstgrupp B 3 365 3 808 

51080 Soldalen vård 7 826 7 805 

51081 Soldalen lokaler 2 143 2 123 

51082 Soldalen natt 2 903 2 833 

51091 Förvaltningsledning -6 484 -8 263 

51092 Gemensamma IT-system 1 713 1 810 

51093 Gemensamt utbildning 261 300 

51094 Ledning socialt stöd o hemtjänst 4 705 4 727 

51095 Ledning sjukvård och boende 5 639 4 817 

51300 Ledning funktionsnedsatta 2 804 2 489 

51301 Handläggning LSS 1 936 1 977 

51302 Betalningsansvar utanför 
kommun 

909 2 047 

51304 Gruppbostad Industrigatan 4 143 5 772 

51305 Gruppbostad V. Storgatan 4 626 1 655 
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Verksamhet (belopp tkr) Budget 2022 Budget 2023 

51306 Gruppbostad Parkgatan 3 814 4 239 

51307 Servicebostad 4 244 4 441 

51308 Korttidsboende barn 2 177 3 319 

51310 Korttidsboende vuxen 2 509 245 

51311 Gruppbostad Skeingevägen 1 516 3 750 

51312 Servicebostad Kärleksstigen 1 724 4 303 

51313 Syréngatan 93 5 249 

51320 Personlig assistans köpt 
verksamhet 

4 720 4 720 

513210 Personlig assistans egen 
verksamhet 

2 327 -2 475 

51330, Daglig verksamhet 9 146 9 537 

51340 Avlösarservice 273 616 

51341 Ledsagarservice 1 540 1 545 

51342 Kontaktperson stödfamilj 597 670 

51344 Familjehem 491 491 

52001 Boendestöd psykiatri 2 541 2 655 

52002 Placering psykiatri 5 729 7 166 

52003 Personligt ombud 220 220 

 251 277 251470 

Nämnd, ledning och administration 

  Budget 2022 Budget 2023 

Nämnd, ledning o administration -3 721 -5 313 

Kommentarer nämnd, ledning, administration 

Ledningsorganisationen har omstrukturerats genom att en hemtjänstchefstjänst har kombinerats med 
delar av en LSS-chefstjänst. Nattpersonalen på Lindhem och Rönnebacken organiseras under två 
chefer med stöd av en ny  samordningsfunktion. Den nya funktionen myndighetschef som testats 
under 2022 är i 2023 års budget finansierad med 50%, resterande planeras finansieras med 
statsbidrag. Enhetschefstjänst i Lönsboda hålls fortsatt vakant och istället finns ett chefsstöd i form av 
omsorgshandledare. Ett utökat planeringsstöd till hemtjänsten finns också med i budgeten. 

Äldreomsorg 

  Budget 2022 Budget 2023 

Äldreomsorg 196 919 192 153 

Kommentarer äldreomsorg 

Anpassningar har gjorts inom särskilt boende medan hemtjänsten har fått en förstärkning av budgeten 
relaterat till 2022 års prognos. Budgeten för rehaborganisationen och sjuksköterskeorganisationen har 
anpassats. 

För vård och omsorgsboendena kan anpassningen innebära att vid vissa tider och dagar får 
personalen svårare att arbeta personcentrerat. Fler uppgifter får förberedas som innebär att 
vårdtagare inte får hjälp eller stöd enligt individuella önskemål. För att minimera risk anpassas 
personalresurser efter den aktuella vårdtyngden. 
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Anpassning av social samordnare kommer för äldreomsorgen innebära att aktiviteter och planering av 
dessa läggs ut på enheternas personal. Risken blir att färre större aktiviteter har svårt att planeras och 
genomföras. Fortsatt kommer enhetschefer och personal att arbeta för att planera aktiviteter och 
socialt innehåll utifrån enheternas förutsättningar och vårdtagarnas önskemål. 

Inom sjuksköterskeorganisationen kommer anpassningen innebära längre tid mellan uppföljningar för 
de som erbjuds förebyggande hembesök. I ordinarie sjuksköterskeverksamhet har omstrukturering av 
personal inneburit att sjuksköterskor arbetar mer över enhetsgränser och där behovet är störst. För att 
anpassning ska kunna verkställas behöver detta optimeras än mer för att inte orsaka 
patientsäkerhetsrisker och stress. 

Även om hemtjänsten får något ökade resurser kommer det en hel del anpassningar att krävas för att 
kunna hålla sig inom budgetram. Detta utifrån att prognos för utfallet 2022 ligger över budgetramen för 
2023. I inledningen har vi räknat upp en del åtgärder som ska vidtas för att öka möjligheten att hålla 
budgetramen. 

Enheten funktionsnedsatta 

  Budget 2022 Budget 2023 

Enheten för funktionsnedsatta 49 590 54 589 

Kommentarer enheten funktionsnedsatta 

Tre nya LSS- bostäder är budgeterade samtidigt som omstrukturering inom andra verksamheter har 
medfört kostnadsreduceringar. Omstruktureringar som görs innebär att marginalerna för att t.ex. 
verkställa nya beslut eller möta upp ökningar av annan karaktär minskar kraftigt och risken att inte 
kunna hålla budgeten ökar. En del av omstruktureringsåtgärder kan upplevas som positiva  men med 
tanke på målgrupp kan även dessa åtgärder vara påfrestande. En noggrann planering och 
motivationsarbete krävs för att kunna möta upp och hantera oron vilken i sin tur lägger större ansvar 
på ledningen inom LSS. 

Socialpsykiatri 

  Budget 2022 Budget 2023 

Socialpsykiatri 8 490 10 041 

Kommentarer socialpsykiatri 

Nya placeringar har inneburit en utökning  av budgeten för socialpsykiatri. När det gäller boendestöd 
så har vi under senare år sett kraftig ökning av antalet ärenden. Under 2022 har vi haft en statsbidrags 
finansierad tjänst (50%) vilket har möjliggjort att verkställa beviljade insatser. Även under 2023 
kommer vi att ha möjlighet för finansiering via statsbidrag men om ökningen av antalet ärenden håller i 
sig behöver vi hitta andra lösningar. 

Investeringsbudget 

Projekt 
nr 

Projektnamn 2023 (tkr) 2024 (tkr) 2025 (tkr) Åter KS 

xxxxxx Inventarier 500 500 500  
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Projekt 
nr 

Projektnamn 2023 (tkr) 2024 (tkr) 2025 (tkr) Åter KS 

      

      

      

      

      

 Totalt 500 500 500  

Fördelningen på projekt skall göras av nämnden under de aktuella åren. 

Kommentarer investeringsbudget 

Utveckling på sikt 

Bilder och diagram 

Befolkningsstatistik SCB 2022 

 

En ökning till 2032 med 362 personer äldre än 80 år. 
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En ökning till 2032 med 212 personer äldre än 85 år. 

  

I dagsläget är det 165 personer som är beroende av särskilt boende, Med en befolkning över 80 på 
1 042 personer blir detta en andel som är 15,8 %. 

Om vi tänker oss att de som framöver hamnar i denna åldersgrupp är något piggare och räknar med 
en framtida andel av 10 % skulle det fram till 2027 innebära ett tillskott av 23 personer och till 2032 36 
personer. Det går att räkna på olika procentsatser men att det blir ett ökat behov är sannolikt. 





 

 

 

 Tidplan budget 2024 och flerårsplan 2025-2026 2022-12-07 
 

Datum Aktivitet/Beslut Utförare/deltagare 

2022-12-14 Beslut styrmodell, budgetprocess och tidplan budget 
2024 och flerårsplan 2025-2027  

Kommunstyrelsen 

2023-02-07 Workshop för att ta fram 4-åriga inriktningar samt 
översyn av övergripande målområden 

Kommunstyrelsen (ersättare och 
ordinarie), nämndernas presidier och 
kommunfullmäktiges presidium 

2023-02-21 Workshop för att ta fram 1-åriga fullmäktigemål och 
finansiella mål  

Kommunstyrelsen (ersättare och 
ordinarie), nämndernas presidier och 
kommunfullmäktiges presidium 

2022-05-09 Allmän budgetinformation Kommunstyrelsen (ordinarie och 
ersättare), nämndernas presidier och 
kommunfullmäktiges presidium 

2022-05-15 Budgetberedning Kommunstyrelsens ordförande, 
ordförande i nämnderna, ordförande 
kommunfullmäktige, ledamöter i KSAU 
som representerar M , C och gruppledare 
för KD. 

2022-05-23 Budgetberedning Kommunstyrelsens ordförande, 
ordförande i nämnderna, ordförande 
kommunfullmäktige, ledamöter i KSAU 
som representerar M , C och gruppledare 
för KD. 

2022-05-25 Budgetberedning  Socialdemokraterna 

2022-05-26 Budgetberedning  Sverigedemokraterna 

2023-06-15 Förslag till beslut budget - övergripande målområden, 
strategiska inriktningar, 1-åriga KF-mål, finansiella mål. 
Investeringsramar, driftbudgetramar , resultatbudget, 
kassaflödesbudget, balansbudget 2024 med flerårsplan 
2025-2026. Skattesats, regler för ekonomistyrning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2023-06-28 Förslag till beslut budget – se ovan (2023-06-15) Kommunstyrelsen 

2023-09-25 Beslut budget – se ovan (2023-06-15) Kommunfullmäktige 

Sep/okt Workshop för att ta fram förslag till nämndmål Nämnderna 

Senast 
2023-12-01 

Beslut nämndmål och internbudget Nämnderna 
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Delegationsordning för Hälsa- och 
omsorgsnämnden  
Dnr HON 0.0.2 2023-00019 

Förslag till beslut 

Hälsa-och omsorgsförvaltningen föreslår Hälsa-och omsorgsnämnden 

besluta anta delegationsordning för Hälsa- och omsorgsnämnden  

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen beskriver vilka beslut som nämnden delegerar och till 

vilken politisk nivå eller tjänsteperson. En smärre revidering har gjorts i den 

delegationsordning som antogs av Hälsa-och omsorgsnämnden den 22 juni 

2022 § 42. Förändringen är gulmarkerad och berör rätten att besluta om 

rutiner. Då det finns en övergripande riktlinje för styrdokument beslutad av 

kommunfullmäktige 2022-03-28, §30 som beskriver vilka styrdokument som 

beslutas på vilken nivå föreslår förvaltningen att punkten tas bort från 

delegationsordningen.  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-20 av förvaltningschef Helena Ståhl 

Delegationsordning Hälsa-och omsorgsnämnden 2023-01-26 

Riktlinje Styrdokument KS/2021:357 beslutad KF 2022-03-28, §30 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa-och omsorgsförvaltningen 

 

Helena Ståhl 

Förvaltningschef 

Sida 
1 (1) 



1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegationsordning  

Hälsa- och omsorgsnämnden 

 
Antagen av hälsa- och omsorgsnämnden den 26 januari 2023 § xx 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2  

Innehållsförteckning 

Allmänt om delegering av beslutanderätt ......................................................................................................... 3 

Vad innebär delegering? ............................................................................................................................... 3 

Syftet med delegering av beslutanderätt ...................................................................................................... 3 

Förutsättningar för nämndens delegationsrätt ............................................................................................. 3 

Vad kan delegeras? ....................................................................................................................................... 3 
Nämndens delegationsrätt – delegeringsförbud ........................................................................................... 3 

Gränsdragning mellan beslut och verkställighet ............................................................................................ 4 

Beslut utan delegeringsuppdrag ................................................................................................................... 4 

Vem kan man delegera till? ........................................................................................................................... 4 

Brådskade ärenden ....................................................................................................................................... 4 

Anmälan av delegationsbeslut ...................................................................................................................... 5 

Vidaredelegation ........................................................................................................................................... 5 

 
Vid förhinder för delegaten .............................................................................................................................. 5 
Beslut som kan fattas inom delegerad ärendetyp ............................................................................................. 5 
Undertecknande av handlingar och rätten att teckna firma .............................................................................. 5 
Utfärdande av fullmakt ..................................................................................................................................... 6 
Organisationsförändringar ................................................................................................................................ 6 
Överklagande av beslut ..................................................................................................................................... 6 
 
Förkortningar .................................................................................................................................................... 8 

Lagar/avtal m.m. .......................................................................................................................................... 8 

Delegater ...................................................................................................................................................... 8 

 
1. Allmänna ärenden ..................................................................................................................................... 9 
2. Upphandling och ekonomi ....................................................................................................................... 12 
3. Personaladministrativa ärenden .............................................................................................................. 14 
4. Beslut enligt Socialtjänstlagen (2001:453) ............................................................................................... 16 
5. Beslut enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) .......................................... 18 
6. Beslut rörande kommunal hälso-och sjukvård ........................................................................................... 19 

 

  



3  

Allmänt om delegering av beslutanderätt  

Vad innebär delegering? 
Nämnders möjligheter att delegera sin beslutanderätt i ärenden behandlas i 6 kap. 37–40 §§ och 7 kap. 5–8 §§ 
kommunallagen.  
 
Utgångspunkten är att styrelsen/nämnden har all beslutanderätt inom sitt ansvarsområde. Delegering innebär att 
beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (=delegaten). Delegaten 
träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett beslut av nämnden och kan överklagas genom 
laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden 
kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta 
beslut. Finner nämnden att delegationsordningen bör ändras, kan nämnden återkalla den givna beslutsrätten. Detta 
kan göras generellt för en viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Motsvarande gäller 
om en förvaltningschef vidaredelegerat sin beslutanderätt i enlighet med vad som anges nedan under rubriken 
”Vidaredelegation”. En delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive förvaltnings/enhets 
budget eller inom ramen för beslutad kostnadskalkyl för visst projekt.  
 
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör delegatens egna personliga förhållanden, eller där jäv 
enligt 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900) föreligger.  
 
Delegat bör i viktiga ärenden samråda med överordnad innan beslut fattas.  
Den delegerade beslutanderätten kan endast användas av den som har att handlägga dylika ärenden och endast i 
tilldelat ärende. En delegat ska följa policys och riktlinjer som antagits av Osby kommun inom olika områden. Denna 
delegationsordning innehåller en uttömmande förteckning av ärenden i vilka nämnden har delegerat sin 
beslutanderätt om man inte i ett enskilt ärende fattat annat beslut. 

 

Syftet med delegering av beslutanderätt 
Syftet med att delegera beslutanderätten är dels att avlasta nämnden rutinärenden och på så sätt skapa utrymme 
för mer omfattande behandling av ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt, dels att möjliggöra en 
effektivare verksamhet genom att förkorta såväl handläggningstiden som tiden för beslut. 
 

Förutsättningar för nämndens delegationsrätt 
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett reglemente eller i ett 
särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera vissa verksamhetsområden eller besluta i vissa ärenden eller 
ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna beslutanderätt. Nämnden lämnar 
delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en delegationsordning där 
beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater. 
 

Vad kan delegeras? 

Nämndens delegationsrätt – delegeringsförbud 
Någon klar gräns för vad som är möjligt att delegera eller inte, finns inte. En bedömning görs utifrån hur ofta 
ärendena förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och 
organisation. 
 
Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: 
 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet d.v.s. nämndens övergripande 
ansvar för verksamheten, 

2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, 
3. yttranden med anledning av att nämndens beslut överklagats, 
4. yttranden i anledning av att kommunfullmäktiges beslut överklagats, 
5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt, 
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6. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, 
7. ärenden som inte är budgeterade och som innebär kostnadsökningar. 

 
Vad som omfattar verksamhetens ”mål, inriktning, omfattning eller kvalitet” (punkt 1) tillika vad som är av 
”principiell beskaffenhet eller av annars av större vikt” vid myndighetsutövning (punkt 5) är ofta en tolknings- och 
bedömningsfråga varför oklara fall bör stämmas av med nämndens ordförande eller ansvarig chef. Att oklarheter 
föreligger utgör en indikation på att ärendet bör avgöras av nämnden. 

 

Gränsdragning mellan beslut och verkställighet 
Det är skillnad mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I delegationsordning tas endast upp 
beslut i kommunallagens mening. För att en delegat ska kunna fatta ett beslut måste stöd finnas i 
delegationsordningen. Kännetecknande för ett beslut i kommunallagens mening är när det föreligger alternativa 
lösningar och när beslutsfattaren måste göra vissa överväganden eller bedömningar. Ett beslut kan alltid överklagas, 
medan åtgärder av rent förberedande eller verkställande art inte kan det. Till ledning för gränsdragningen kan därför 
ligga om det ter sig rimligt att beslutet ska kunna överklagas. Saknas en ärendetyp har nämnden i det fallet inte 
överfört någon beslutanderätt varför beslutet enbart kan fattas av nämnden. 
 
En åtgärd som är av rent förberedande eller rent verkställande art kallas verkställighet. Sådana åtgärder delegeras 
inte. Ett kännetecken för att en åtgärd utgör verkställighet är att det finns ett begränsat utrymme för självständiga 
bedömningar. Inom de områden för vilka kommunen antagit styrande dokument om principer, ramar och riktlinjer 
utökas mängden åtgärder som utgör verkställighet. Ett klart exempel på verkställighet är debitering enligt 
avgiftstaxa. Den överhängande delen av alla rutinbetonade åtgärder som vidtas i den dagliga verksamheten utgör 
verkställighet. Det är därför inte möjligt att specificera samtliga. Det innebär att det kan uppstå fråga om orsaken till 
att en ärendetyp inte är upptagen i delegationsordningen. Är det på grund av att delegering inte skett eller är det på 
grund av att åtgärden utgör verkställighet?  
 
Om en anställd är osäker på om en åtgärd utgör ett beslut eller verkställighet ska den anställda rådgöra med sin 
chef. En förtroendevald ska i motsvarande situation inhämta ordförandens bedömning. 

 
 

Beslut utan delegeringsuppdrag 
Om en anställd fattar beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte överklagas genom 
laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli 
civilrättsligt bunden av beslutet om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden.  
 

Vem kan man delegera till? 
En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden, en 
ledamot eller ersättare i nämnden, en anställd hos kommunen. Ett delegeringsuppdrag kan inte lämnas till flera 
anställda i grupp en anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering, en anställd i av 
kommunen hel- eller delägt aktiebolag, en konsult eller motsvarande. Det bör, i delegationsordningen eller på annat 
sätt, klart anges vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro. 

 
Inom ramen för kommunal avtalssamverkan kan de samverkande kommunerna komma överens om att uppdra åt en 
anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Det kallas för extern delegering. Extern delegering är endast möjlig inom ramen för de uppgifter som omfattas av 
själva samverkansavtalet. 

 

Brådskade ärenden 
Kommunstyrelsen får enligt 6 kap. 39 § kommunallagen uppdra åt ordförande eller en annan ledamot i nämnden att 
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. De begränsningar av vilka beslut 
som kan delegeras som uppställs i 6 kap. 38 § kommunallagen är inte tillämpliga vid brådskande ärenden. Ärenden 
som avgjorts med stöd av denna bestämmelse ska enligt 6 kap. 40 § kommunallagen anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Syftet med anmälan är att nämndens 

informations- och kontrollbehov ska tillgodoses, dessutom kan det ha betydelse för när beslutet vinner laga kraft. 

Respektive delegat noterar beslut på särskild blankett och kopia av underlaget till beslutet ska bifogas. 

 

Vidaredelegation 
Endast förvaltningschefen får överlåta hela eller delar av sin beslutanderätt enligt denna delegationsordning till en 
annan anställd inom kommunen även i de ärenden där vederbörande endast anges som ersättare. Ett beslut som 
fattas med stöd av sådan vidaredelegation ska anmäls till förvaltningschefen som i sin tur anmäler 
delegationsbeslutet till hälsa-och omsorgsnämnden. 
 
Vidaredelegation är bara tillåten i ett steg, vilket innebär att den som av kommundirektören fått rätt att fatta 
visst/vissa beslut inte i sin tur kan delegera vidare denna beslutanderätt. 

 

Vid förhinder för delegaten 
Vid förhinder för delegat inträder i denna delegationsordning angiven ersättare som delegat. 
 
Om inte annan ersättare för förvaltningschefen för hälsa- och omsorgsförvaltningen anges i denna 
delegationsordning inträder vid förvaltningschefens förhinder i första hand MAS/verksamhetsutvecklare, i andra 
hand områdeschef för stöd och omsorg och i tredje hand områdeschef för hälsa och boende som såväl delegat som 
ersättare för delegat. 
 
Om inte annat anges i denna delegationsordning inträder vid förhinder för någon av hälsa- och omsorgsnämndens 
områdeschefer förvaltningschefen som såväl delegat som ersättare för delegat. 
 
I övrigt gäller generellt att vid förhinder för delegat inträder vid förhinder för denne i första hand den som förordnats 
som ersättare och i andra hand närmast överordnad chef. 
 
Med förhinder avses frånvaro i anledning av sjukdom, tjänstledighet, semester eller tjänsteresa. 

 

 

Beslut som kan fattas inom delegerad ärendetyp 
Delegaten har möjlighet att fatta en rad olika beslut som ryms inom ärendetypen. En delegat har därför rätt att fatta 
beslut om bifall, avslag, avvisning (avslutande av ärende med anledning av formell brist), avskrivning (avslutande av 
ärende på grund av att det saknas skäl för att fatta beslut i sakfrågan) samt ändring av beslut efter överklagande (så 
kallad omprövning). Delegaten har också rätt att besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av 
delegatens beslut, besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegatens beslut 
och begära inhibition av överklagat beslut samt ompröva överklagat beslut. Ovanstående gäller förutsatt att inget 
annat särskilt föreskrivs i delegationsordningen. 

 

Undertecknande av handlingar och rätten att teckna firma 
Inom kommunen finns rätten att underteckna generellt på följande vis: 
 

- I de fall beslutanderätt inte delegerats och beslut fattas av styrelsen/nämnden har i första hand 
styrelsens/nämndens ordförande rätt att underteckna handlingar som härrör till beslutet i enlighet med det 
nämndgemensamma reglementet. Vid dennes förfall får vice ordföranden, förvaltningschefen eller annan 
ledamot eller anställd som nämnden bestämmer underteckna. 
 

- I de fall beslutanderätt har delegerats från Hälsa- och omsorgsnämnden till delegat enligt denna 
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delegationsordning har delegat rätt att underteckna handlingar som erfordras för verkställande av 
delegationsbeslutet.  
 

- I vissa fall förekommer att kommunens firmatecknare efterfrågas i samband med ingående av avtal vid 
ärendetyper som inte anges i delegationsordningen, eller då kommunen ansöker om medel till diverse 
projekt m.m. Firmatecknare är egentligen en term som inte är tillämpbar i den kommunala organisationen, 
men då den är ett så vedertaget begrepp inom affärsvärlden har det även kommit att användas i den 
kommunala organisationen. Att teckna kommunens firma är en verkställighetsåtgärd och kräver att det 
redan finns ett fattat beslut, antingen ett nämndbeslut eller ett delegationsbeslut. Att vara firmatecknare för 
en kommun innebär således inte en delegerad beslutanderätt. Firmateckning inom den kommunala 
organisationen ska förstås som att firmatecknaren med sin underskrift garanterar att det finns ett beslut 
som stödjer det som underskriften förbinder kommunen att åta sig. Att ingå avtal är ett beslut, att teckna 
avtal är verkställighet av beslutet att ingå avtal.  
I syfte att underlätta hanteringen av ärenden i vilka firmatecknare efterfrågas anges i Osby kommuns 
nämndgemensamma reglemente att samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden och 
valnämnden, bland respektive nämnds förtroendevalda och förvaltnings tjänstepersoner ska utse ett antal 
firmatecknare som, två (2) i förening, tecknar nämndens firma. Firmateckning ger rätt att i alla sammanhang 
när underskrift erfordras skriva under för nämndens eller styrelsens räkning. Rätten att teckna firma ska ses 
som ett komplement till de bestämmelser gällande undertecknande av handlingar som framgår i punkterna 
här ovan.  
 

- En anställd kan i kraft av sin ställning ha behörighet att handla på kommunens vägnar. Exempelvis har 

kommundirektören, annan förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär 

att respektive chef, inom sitt respektive ansvarsområde och inom beslutad budget för ansvarsområdet, med 

stöd av ställningsfullmakten med bindande verkan exempelvis kan skriva under ett avtal i den utsträckning 

inte annat följer av reglementet för Osby kommuns nämnder. 

 

- I övriga fall gäller att från hälsa- och omsorgsförvaltningen utgående skrivelser ska undertecknas på sätt som 
förvaltningschefen bestämmer. 

 

 

Utfärdande av fullmakt 
Förvaltningschefen kan, enligt punkt 1.6.1 i delegationsordningen, utfärda fullmakt att föra nämndens talan vid/inför 
domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag. Härigenom kan en tjänstepersons befogenhet 
utvidgas utöver det som gäller inom delegationsordningen. Av fullmakten ska framgå vem som ges fullmakten, för 
vilket ärende fullmakten gäller och under vilken tidsperiod fullmakten är giltig. En förutsättning för utfärdandet av en 
fullmakt är att den som utfärdar fullmakten själv har beslutanderätten avseende den aktuella frågeställningen. 

 

Organisationsförändringar 
Respektive förvaltningschef har, efter samråd med kommundirektören och respektive nämnds presidium, 
delegation att fatta beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av respektive 
förvaltnings ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget. 
 

Överklagande av beslut 
Beslut som fattats med stöd av delegation kan överklagas på samma sätt som beslut fattade av nämnden/styrelsen. 
Det kan till exempel ske genom laglighetsprövning vid förvaltningsrätten i första instans. Överklagandetiden räknas 
från den dag då protokoll från det sammanträde när delegationsbeslutet anmäldes anslogs på kommunens officiella 
anslagstavla. Överklagandet ska ha getts in till förvaltningsrätten inom tre veckor från detta datum. Vid 
laglighetsprövning sker endast en prövning av beslutets laglighet. Om överklagandet bifalls så kan 
besvärsmyndigheten upphäva det överklagade beslutet, men inte ersätta det med ett nytt beslut. 
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Vissa beslut överklagas dock genom s.k. förvaltningsbesvär enligt respektive speciallagstiftning. Vid 
förvaltningsbesvär varierar besvärsinstanserna efter vilket lagstiftningsområde det gäller. Överklagandetiden är i 
allmänhet tre veckor från det att klaganden fick ta del av beslutet. Vid förvaltningsbesvär prövar 
besvärsmyndigheten både beslutets laglighet och lämplighet och om överklagandet bifalls så kan 
besvärsmyndigheten inte bara upphäva beslutet utan också ändra dess innehåll eller ersätta det med ett nytt beslut. 
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Förkortningar 

Lagar/avtal m.m. 
AB   Allmänna bestämmelser, kollektivavtal 
ArkivL   Arkivlagen (1990:782) 
FL   Förvaltningslag (2017:900) 
DataskyddsL  Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 
GDPR Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter. 

HSF   Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) 
HSL   Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 
KL   Kommunallag (2017:725) 
LSS   Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  
OSL   Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
PL   Patientsäkerhetslag (2010:659) 
SFB   Socialförsäkringsbalk (2010:110) 
SFS   Svensk författningssamling 
SmL   Smittskyddslag (2004:168) 
SoF   Socialförsäkringsförordning (2001:937) 
SoL   Socialtjänstlag (2001:453) 
SOSF   Socialstyrelsens författningssamling 
TF   Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

 

Delegater 
HON   Hälsa- och omsorgsnämnden 
HONIU   Hälsa- och omsorgsnämndens individutskott 
HONO   Hälsa- och omsorgsnämndens ordförande 
HONVO   Hälsa- och omsorgsnämndens vice ordförande 
FVC   Förvaltningschef 
SOLHL   SoL-handläggare 
OC   Områdeschef 
VPLSSK   Vårdplanerande sjuksköterska 
MAS   Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
EC   Enhetschef 
SSK   Sjuksköterska 
LSSHL   LSS-handläggare 
AVHL   Avgiftshandläggare 
ADM   Administratör 
NAC   Närmast ansvarig chef 
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1. Allmänna ärenden 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anmärkning 

1.1 Beslut i brådskande ärenden 

1.1.1 Beslut i ärende till nämnd som är så 

brådskande, att nämndens avgörande 

inte kan avvaktas 

HONO HONVO 6 kap 39§ KL  

1.2 Offentlighet, sekretess och arkiv 
1.2.1 

 

Beslut att inte lämna ut allmän 

handling eller uppgift ur allmän 

handling och beslut att lämna ut 

allmän handling med förbehåll. 

NAC 

 

Närmast överordnad 

chef 

TF, OSL  

1.2.2 

 

Beslut om att lämna ut uppgifter ur 

personregister till statliga myndigheter 

i forskningssyfte 

NAC 

 

 12 kap 6 § 

SoL 

 

1.2.3 

 

Beslut om att lämna ut handling till 

annan myndighet i enlighet med 

skyldighet att bryta sekretess 

NAC  10 kap. OSL Efter samråd med 

kommunjurist 

1.2.4 Beslut att göra avsteg från 

avgiftstaxan när särskilda skäl 

föreligger 

NAC  8 § taxa för 

utskrifter 

och 

kopiering 

Osby 

kommun 

 

1.3 Hantera inkomna överklaganden 

1.2 

 

Prövning av att överklagande skett i 

rätt tid, samt avvisning av 

överklagande som inkommit för sent 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

EC 45 § FvL  

1.3 Beslut att avvisa överklagande som 

kommit in för sent, i de fall 

ursprungsbeslutet inte fattats av 

tjänsteperson. 

NAC  45 § FvL  

1.4 Beslut under handläggningen 

1.4.1 Begära att den som anlitar ombud ska 

medverka personligen vid 

handläggningen av ett ärende, och 

beslut om att ett ombud eller biträde 

inte får medverka i ärendet på grund 

av olämplighet. 

HONO 

 

 

HONVO 14 § FvL  

1.4.2 Förelägga ett ombud att styrka sin 

behörighet genom fullmakt i de fall så 

bedöms nödvändigt 

OC  15 § FvL Muntlig fullmakt kan ofta 

godtas. Samråd med 

kommunjurist innan beslut 

1.4.3 Beslut att förelägga den enskilde att 

avhjälpa en brist i en framställning, 

om bristen medför att framställningen 

inte kan läggas till grund för en 

prövning i sak samt beslut att avvisa 

en framställning som är så 

ofullständig eller oklar att den inte kan 

tas upp till prövning 

OC  20 § FvL  

1.4.4 Beslut att avskriva ett ärende från 

vidare handläggning om en 

ansökan/framställning har återkallats 

eller frågan förfallit av annan 

anledning 

OC    

1.4.5 

 

 

 

 

Beslut om rättelse/ändring av beslut 

som delegaten fattat enligt de 

förutsättningar som anges i 36–39 §§ 

FL 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

OC 

 36–39 § FvL Samråd med kommunjurist 

innan beslut 
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1.5 Yttranden, överklaganden och företrädande av nämnden mot utomstående part 

1.5.1 

 

Beslut om att själv eller genom ombud 

föra talan i ärenden eller mål som 

enligt lag eller författning ankommer 

på socialnämnden 

FVC OC 10 kap 2 § SoL  

1.5.2 

 

Överklagande och yrkande om 

inhibition när Förvaltningsrätt, 

Kammarrätten eller Högsta 

Förvaltningsrätten ändrat nämndens 

beslut, och beslutet ursprungligen 

fattas av delegaten, samt avgivande av 

yttrande i SoL-ärenden där 

ursprungsbeslutet fattats av delegaten. 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet/ EC 

OC 10 kap 1, 2 §§ 

SoL, 

Ej ärenden av principiell 

beskaffenhet eller av större 

vikt 

1.5.3 

 

Överklagande och yrkande om 

inhibition när Förvaltningsrätt eller 

Kammarrätt ändrat nämndens beslut 

och beslutet ursprungligen fattats av 

delegaten, samt avgivande av yttrande 

LSS-ärenden 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet/ EC 

OC 27 § LSS  

1.5.4 

 

Avge yttrande med anledning av 

överklaganden av delegationsbeslut 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

EC   

1.5.5 

 

Yttrande över remisser till 

myndigheter, organisationer m.fl. i 

frågor som inte är av stor vikt eller 

principiell betydelse 

HONO och 

HONVO 

tillsammans 

   

1.5.6 

 

Uppgiftslämnande till 

smittskyddsläkare 

OC  6 kap 12 § SmL  

1.5.7 

 

Yttrande till tillsynsmyndighet HONO 

och HONVO 

tillsammans 

 

 13 kap. 1–2 §§ 

SoL 

 
7 kap.2 § PL 

*Tillsynsmyndighet är 

Inspektionen för vård och 
omsorg, Länsstyrelsen, JO, JK, 

DO 

1.5.8 

 

Yttrande till IVO gällande ej 

verkställda beslut 

EC OC   

1.5.9 

 

Beslut om polisanmälan ang 

misstanke om vissa grövre brott 
FVC 

 

 12 kap 10 § SoL  

1.5.10 

 

Beslut om polisanmälan ang brott mot 

den egna verksamheten 

FVC 

 

Brådskande: 

arbetsledning 

12 kap 10 § SoL  

1.5.11 

 

Anmälan av allvarliga 

missförhållanden eller påtaglig risk 

för allvarligt missförhållande till 

Inspektionen för vård och omsorg. 

MAS / FVC  24 f § LSS 

(1993:387) 

 

1.5.12 

 

Beslut om polisanmälan angående 

brott mot den egna verksamheten 
EC 

 

 12 kap. 10§ 

OSL 10 kap. 2 
§ SoL 

* Vid brådskande ärenden: 

arbetsledning 

1.6 Utse och nominera särskilda roller 

1.6.1 Befullmäktigande av ombud att 

föra nämndens talan vid/inför 

domstol och andra myndigheter 

samt vid förrättningar av olika 

slag 

FVC    

1.6.2 Utse arkivansvarig FVC    

1.6.3 Utse arkivredogörare Arkivansvarig    

1.7 Anta styrande dokument 

1.7.1 

 

Besluta om övergripande rutiner utifrån 

fastställda riktlinjer 

FVC   Enligt ”Riktlinjer  

för styrdokument”, antagna 

av kommunfullmäktige 

1.8 Ingå avtal (ej upphandling eller GDPR) 
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1.8.1 

 

Ingående av samverkansavtal med 

andra kommuner/myndigheter 

FVC    

1.9 GDPR 

1.9.1 

 

Utse dataskyddsombud för nämnden 

enligt art 37 GDPR 

 

FVC  Art. 37 GDPR Överklagandeförbud enligt 7 

kap 5 § lag (2018:218) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

1.9.2 

 

Utse lokalt GDPR-ombud FVC   Inte samma som 

dataskyddsombud. Lokal 

GDPR-ombud (samordnare) 

arbetar löpande med övriga 

från förvaltningarna utsedda 

ombud med GDPR-frågor 

som inte berör tillsyn. 

1.9.3 

 

Beslut att ta ut en avgift eller vägra att 

tillmötesgå begäran om begäran är 

uppenbart ogrundad eller orimlig 

NAC 

 
 Art 12.5 GDPR Förvaltningsbesvär 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 7 

kap 2 § lag (2018:2018) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. Ange 

besvärshänvisning. 

1.9.4 

 

Beslut om utlämnande av 

registerutdrag och beslut att avvisa 

begäran om registerutdrag 

NAC  Art. 15 GDPR Förvaltningsbesvär 

överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol enligt 7 

kap 2 § lag (2018:2018) om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. Ange 

besvärshänvisning. 

1.9.5 

 

Beslut om den registrerades rätt till 

rättelse 

NAC  Art 16 GDPR Beslut kan överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 

§ lag 2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

1.9.6 

 

Beslut om den registrerades rätt till 

radering 

NAC  Art 17 GDPR Beslut kan överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 

§ lag 2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

1.9.7 

 

Beslut om den registrerades rätt till 

begränsning av behandling 

NAC  Art 18 GDPR Beslut kan överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 

§ lag 2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

1.9.8 

 

Beslut att underrätta mottagare av 

personuppgifterna om rättelse, 

radering eller begränsning av 

behandling enligt art. 16, 17.1 och 18 

Dataskyddsförordningen 

NAC  Art 19 GDPR Beslut kan överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 

§ lag 2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

1.9.9 

 

Beslut om den registrerades rätt till 

dataportabilitet 

NAC  Art 20 GDPR 
Beslut kan överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 
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§ lag 2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

1.9.10 

 

Beslut om den registrerades rätt att 

göra invändningar 

NAC  Art 21 GDPR 
Beslut kan överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning. 

1.9.11 

 

Beslut att ingå 

personuppgiftsbiträdesavtal 

FVC  Art 28 GDPR Personuppgiftsbiträdes avtalet 

ska diarieföras av 

förvaltningens registrator. 

1.9.12 

 
Beslut att anmäla 

personuppgiftsincident till 

tillsynsmyndighet 

 

Upprätta anmälan och sammanställa 

dokumentation enligt art 33 GDPR 

NAC 

 

 

 

Lokalt GDPR-ombud 

 

 Art 33 GDPR Anmälan ska ske till 

Datainspektionen senast 72 

timmar efter upptäckt. 

Dataskyddsombud et ska 

rådfrågas innan anmälan 

upprättas 

1.9.13 

 

Beslut att upprätta 

konsekvensbedömning avseende 

dataskydd 

NAC  Art 35 GDPR  

1.10 Representation 

1.10.1 

 

Hälsa-och omsorgsnämndens 

representation och uppvaktning m. m 

upp till ett maximalt belopp om 5000 

kr per tillfälle. 

 

 

 

HONO 

 

FVC 

HONVO  Beslut fattas av delegaterna 

var för sig 

1.11 Deltagande i kurser, konferenser mm. 

1.11.1 

 

Hälsa-och omsorgsnämndens 

ordförandes deltagande i kurser, 

konferenser m.m upp till tre (3) dagar 

HONVO 

 

   

1.11.2 

 

Övriga förtroendevaldas deltagande i 

kurser, konferenser upp till tre (3) 

dagar 

 HONO HONVO   

1.12 Vidaredelegering 

1.12.1 Beslut om vidaredelegering av 

beslutanderätten till annan anställd i 

kommunen, i den mån beslutanderätt 

enligt denna delegationsordning 

delegerats till förvaltningschef inom 

nämndens verksamhetsområde 

FVC  7 kap. 6 § KL  

1.13 Övrigt 

1.13.1 

 

Gallring enligt arkivlagen ADM  ArkivL § 6  

 

 

2. Upphandling och ekonomi 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anmärkning 
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2.1 Upphandling 
2.1.1 

 

Beslut om upphandling upp till av 

Riksdagen fastställd beloppsgräns för 

direktupphandling enligt LOU och LUF (f n  

 

 

 

Övriga åtgärder vid direktupphandling enligt 

kommunens ”Regler för inköp och 

upphandling”  

FVC 

 

 

 

 

 

 

 

Respektive OC 

 

 

 

 

 

 

Respektive EC 

  I förvaltningsövergripande 

upphandlingar inom HON:s 

ansvarsområde och inom av 

kommunfullmäktige beslutad 

befintlig budgetram 

 

 

 

I områdesövergripande 

upphandlingar inom HON: s 

ansvarsområde och inom av 

kommunfullmäktige beslutad 

befintlig budgetram 

 

 

Inom sin enhet och inom av 

kommunfullmäktige beslutad 

befintlig budgetram 

 

Aktuell gräns för 

direktupphandling avseende 

varor och tjänster samt 

byggentreprenader: 

LOU: 700 000 kr 

LUF: 1 200 000 kr 

 

OBS! Beträffande sociala 

och andra särskilda tjänster 

förutom välfärdstjänster 

gäller andra beloppsgränser 

för direktupphandling. För 

välfärdstjänster saknas 

beloppsgräns. 

2.1.2 

 

Efter nämndens beslut om egen upphandling 

över ett belopp motsvarande den av 

Riksdagen fastställda beloppsgränsen för 

direktupphandling (se punkt 2.1.1 ovan) 

fatta beslut om 

 avbrytande av upphandling, 

 tilldelning av kontrakt, 

 undertecknande av avtal. 

 

 

FVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.1.3 

 

Beslut om att delta i samordnad upphandling 

med annan upphandlande myndighet/enhet 

samt beslut om 

 fastställande av 

upphandlingsdokument, 

 avbrytande av upphandling, 

 tilldelning av kontrakt, 

 undertecknande av avtal. 

 

FVC   I upphandlingar inom HON:s 

ansvarsområde och inom av 

kommunfullmäktige 

beslutad befintlig budgetram 

2.2 Ekonomi 
2.2.1 

 

Avyttring/utrangering av inventarier, 

maskiner, fordon eller annan hälsa-och 

välfärdsnämnden tillhörig lös egendom till 

ett värde om högst fem (5) prisbasbelopp. 

 

 

FVC 

 

 

 

 

 

   

2.2.2 

 

Avskrivning av fodringar eller 

ackordsuppgörelser intill ett belopp 

motsvarande högst tre (3) basbelopp i varje 

enskilt fall  

FVC    
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3. Personaladministrativa ärenden 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anmärkning 

3.1 Anställnings uppkomst 

3.1.1 

 

Beslut om anställning 

 

NAC 
   

3.2 Förordnande av ersättare 

3.2.1 Utse egen ställföreträdare vid kortare 

frånvaro (upp till sju veckor) 
Respektive chef 

  Vid frånvaro över sju veckor 

utser närmast överordnad 

chef ställföreträdare 

3.3 Anställnings upphörande 

3.3.1 Uppsägning från arbetsgivare på grund 

av personliga omständigheter, 

arbetsbrist 

HR-chef 
HR- och 

förhandlingsstrateg 

 

  

3.3.2 

 

Träffa särskild överenskommelse med 

arbetstagare om avslutning av 

anställning 

 

FVC 

 

1. HR- och 

förhandlingsstrateg 

 

2. HR-chef 

 Innan överenskommelse 

träffas ska samråd ske med 

HR- enheten. 

3.3.3 Avsked HR-chef 
FVC   

3.4 Lön, ledighet, förmåner m.m. 

3.4.1 

 

Träffa överenskommelse om lön eller ta 

ensidigt beslut om lön under pågående 

avtalsperiod. 
 

FVC 

 

HR-chef 
 Innan beslut om lön fattas 

ska samråd ske med HR-

enheten. 

2.2.3 Ta ställning till krav på skadestånd eller 

andra ersättningskrav som är kopplade till 

försäkringsärenden 

FVC    

2.2.4 Ta ställning till krav på skadestånd eller 

andra ersättningskrav riktade mot nämnden i 

övrigt upp till tre (3) basbelopp 

FVC    

2.2.5 

 

Beslut om nya beslutsattestanter under 

pågående mandatperiod 

FVC OC   

2.2.6

  

 

Ansökningar om statsbidrag och 

projektmedel 

FVC  

 

 

 

 

  

2.2.7 Ansökan om EU-bidrag (inkl. ESF) FVC    

2.2.8 

 

Beslut om avgiftsreducering gällande kost på 

särskilt boende/ korttidsboende 

OC AVHL   

2.2.9 

 

Utdelning ur de fonder/stiftelser som ligger 

inom HON:s ansvarsområde 

FVC    

2.2.10 

 

Beslut att bevilja handkassor – max 2 500 kr OC    

2.2.11 

 

Tecknande av hyresavtal med enskild 

vårdtagare gällande bostäder inom HON:s 

ansvarsområde 

Budgetansvarig EC    

2.2.12 Beslut om bidrag inom befintlig budgetram  FVC    
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3.4.2 Fastställa ramar, regler och riktlinjer för 

löneöversyn 
P-delegation HR-chef 

  

3.4.3 
Pensionsförstärkning, förtida pensionsuttag 

 
HR-chef P-delegationen 

  

3.4.4 
Särskild avtalspension 

 
HR-chef P-delegationen 

  

3.4.5 

 

Minskad arbetstid 80-90-100 HR-chef, HR- och 

förhandlingsstrateg 

 

 Innan beslut fattas ska 

samråd ske med 

förvaltningschef för Hälsa- 

och omsorgsförvaltningen 

3.5 Personalåtgärder vid särskilda omständigheter 

3.5.1 Omplacering mellan förvaltningar när 

överenskommelse inte nåtts  

HR- och 

förhandlingsstrateg 

 

HR-chef 

 

 
 

3.5.2 Omplacering i samband med 

rehabiliterings-situation samt beslut om 

omreglering av tjänst på grund av 

beviljad sjukersättning 

HR-specialist HR- och 

förhandlingsstrateg 

 

 
 

3.5.3 

 

Avstängning 
 

NAC 1. HR-specialist 

 

2. HR- och 

förhandlingsstrateg 

AB §10 
Innan beslut om avstängning 

fattas ska samråd ske med 

HR- enheten. 

3.5.4 

 

Polisanmälan av medarbetare NAC HR-chef AB §10 
 

3.5.5 

 

Disciplinpåföljd 

 

NAC 1. HR-specialist 

2. HR- och 

förhandlingsstrateg 

 

AB §11 
Innan beslut om 

disciplinpåföljd fattas ska 

samråd ske med HR-

enheten. 

3.5.6 Prövning av löneförmåner under 

avstängning 
HR-chef 

1. HR-specialist 

 

2. HR- och 

förhandlingsstrateg 

AB § 10 
 

3.5.7 

 

Meddela förbud mot/alternativt 

godkänna utövande av bisyssla efter 

samråd med HR-enheten 

 

NAC Närmast överordnad chef 

 

AB §8 
Innan beslut om 

förbud/godkännande fattas 

ska samråd ske med HR-

enheten. 

3.6 Arbetsgivarärenden 

3.6.1 

 

Tvisteförhandling enligt 64–68 §§ MBL HR-chef P-delegationen MBL 64–68 §§ 
 

3.6.2 

 

Beslut om stridsåtgärder P-delegationen HR-chef  
 

3.6.3 

 

Tvisteförhandling på grund av konflikt 

 
P-delegationen HR-chef  

 

3.6.4 

 

Beslut om samhällsfarlig konflikt 

 
P-delegationen HR-chef  

 

3.6.5 

 

Träffa kollektivavtal HR-chef P-delegationen MBL § 10 
 

3.6.6 

 

Godkänna avtal rörande personalfrågor 

som överenskommits centralt av SKR 
HR-chef 

HR- och 

förhandlingsstrateg 
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3.6.7 

 

Löpande utfärda föreskrifter och 

anvisningar beträffande löne- och 

förmånsfrågor samt i övrigt inom 

arbetsrättens område 

HR-chef  
HR- och 

förhandlingsstrateg 

 

 
 

3.6.8 

 

Förhöjd pensionsavgift 

 
P-delegationen HR-chef  

 

4. Beslut enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anmärkning 

4.1 Vård och omsorg 

4.1.1 

 

Beslut om bistånd i form av hjälp i 

hemmet som genererar upp till 90 

tim/månad 

SOLHL/ VPLSSK EC 4 kap 1 § SoL  

4.1.2 

 
Beslut om bistånd i form av hjälp i 

hemmet som genererar mellan 90 - 

120 tim/månad 

EC OC 4 kap 1 § SoL  

4.1.3 

 

Beslut om bistånd i form av hjälp i 

hemmet som genererar över 120 

tim/månad 

HONIU  4 kap 1 § SoL  

4.1.4 

 

Beslut om bistånd i form av särskild 

boendeform för service och omvårdnad av 

äldre 

SOLHL/ VPLSSK  
EC 

4 kap 1 § SoL  

4.1.5 

 

Beslut med anledning av ansökan enl 2 kap 

3 § om insatser enl 4 kap 1 § SoL (om den 

enskilde är bosatt i en annan kommun än 

vistelsekommunen, ansvarar 

bosättningskommunen för det stöd och den 

hjälp som den enskilde behöver) 

SOLHL/ VPLSSK EC 2 kap 3 § och 4 

kap 1 § SoL 

 

4.1.6 

 

Beslut om bistånd i 

form av 

avlastningsplats/väx

elvård mm 

SOLHL/ VPLSSK  4 kap 1 § SoL  

4.1.7 

 

Beslut om bistånd i form av plats i 

dagverksamhet 

SOLHL  4 kap 1 § SoL  

4.1.8 

 

Beslut om ledsagning resp. 

ledsagning till vårdinrättning 

SOLHL/ VPLSSK  4 kap 1 § SoL  

4.1.9 

 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson SOLHL/ VPLSSK  4 kap 1 § SoL  

4.1.10 

 

Beslut om köp av plats i annan 

kommun eller hos annan vårdgivare 

HONIU  4 kap 1 § SoL  

4.1.11 

 

Beslut om framställning om överflyttning 

av ärende till nämnd i annan kommun 

SOLHL/ VPLSSK  2a kap 10 § 

SoL 

 

4.1.12 

 

Beslut om mottagande av ärende från annan 

kommun 

SOLHL/ VPLSSK  2a kap 10 § 

SoL 

 

4.1.13 

 

Meddela inställning i fråga om annan 

kommuns begäran om överflyttning 

av ärende 

HONIU  2a kap 10 § 

SoL 

 

4.1.14 

 

Ansökan hos Inspektionen för vård och 

omsorg om överflyttning av ärende till 

annan kommun 

EC  2a kap 11 § 

SOL 

 

4.1.15 

 

Beslut om anmälan till överförmyndaren 

om behov av god man/förvaltare 

SOLHL / EC  SoF, 5 kap.3§  

4.1.16 

 

Beslut om anmälan till 

överförmyndaren om att behov av god 

man/förvaltare inte längre föreligger 

SOLHL / EC/ SSK  SoF, 5 kap.3§  

4.1.17 Beslut om avgift AVHL  8 kap 2 § SoL  
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4.1.18 

 

Anmälan om allvarliga missförhållanden 

eller påtaglig risk för allvarligt 

missförhållande inom Vård och Omsorg 

FVC 

MAS 

 14 kap 3§ SoL  

4.2 Funktionsnedsättning Sol 
 

4.2.1 

 

Beslut om boendestöd och öppna 

verksamhet till målgruppen (definierad i 

kommunens riktlinjer)  

SOLHL/ 

VPLSSK/LSSHL  

 

EC 4 kap 1 § SoL  

 

 

4.2.2 Beslut om bistånd i form av öppenvårds-

insatser/behandling externt för vuxna 

 

Upp till 50 % av basbeloppet 

 

Över 50 % av basbeloppet 

 

 

 

EC 

 

HONIU 

 

 

 

 

OC 

4 kap 1 § SoL  

4.2.3 

 

Beslut om bistånd i form av vård i hem för 

vård eller boende, eller familjehem  

 

Sammantagen tid om högst tre (3) månader 

under en 1-årsperiod  

 

Sammantagen tid som överstiger tre (3) 

månader  

 

Sammantagen tid som överstiger tre (3) 

månader i de fall HONIU:s beslut inte kan 

inväntas  

 

 

 

EC 

 

HONIU 

 

 

HONO och HONVO i 

HONIU gemensamt  

 

 

 

 

 

OC 

4 kap 1 § SoL  

4.2.4 

 

Beslut om öppenvård- och 

öppenvårdsbehandling internt  

SOLHL  4 kap. 1 § SoL  

4.2.5 

 

Beslut om ersättning till familjehem (arvode 

och omkostnadsersättning) 

 

Enligt riktlinjer  

 

Över riktlinjer 

 

 

 

EC 

 

HONIU 

 

 

 

 

OC 

4 kap. 1 § SoL  

4.2.6 

 

Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson/-familj 

SOLHL EC 4 kap. 1 § SoL  

4.2.7 

 

Beslut om bistånd i form av boende  

 

Jourlägenhet 

 

Socialt boende 

 

 

SOLHL 

 

EC 

 

 

 

OC 

4 kap. 1 § SoL  

4.2.8 

 

Beslut om förordnande och entledigande 

av kontaktperson/-familj 

SOLHL    

4.2.9 

 

Beslut om arvode och 

omkostnadsersättning till kontaktperson/-

familj enligt SKR:s riktlinjer 

SOLHL OC   

4.2.10 

 

Beslut om ersättning för uppehälle 

avseende vuxna (egen avgift) vid stöd- och 

hjälpinsatser av behandlingskaraktär, i 

samband med vård i HVB-hem, 

familjehem eller annat av socialtjänsten 

beviljat boende 

SOLHL  8 kap. 1 § 

första st. SoL, 6 

kap. 1 § 42a § 

SoF 
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5. Beslut enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 

Nr. Ärende Delegat      Ersättare Lagrum Anmärkning 

5.1 

 

Beslut om personkretstillhörighet LSSHL  1 och 7 § LSS Särskilt beslut erfordras inte 

utan är en del av beslut om 

insats 

5.2 

 

Beslut om biträde av personlig assistent LSSHL 

HONIU 

 7 § och 9 § p.2 

LSS 

I avvaktan på FK:s beslut 

5.3 Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

personlig assistent 

LSSHL  7 § och 9 § p.2 

LSS 

 

5.4 Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig 

assistans vid tillfälligt utökade behov 

LSSHL  7 § och 9 § 2 

LSS 

 

5.5 

 

Beslut om ledsagarservice LSSHL  7 § och 9 § p.3 

LSS 

 

5.6 

 

Beslut om biträde av kontaktperson LSSHL  7 § och 9 § p.4 

LSS 

 

5.7 

 

Beslut om ersättning till kontaktperson LSSHL   Arvode och 

omkostnadsersättning enl. 

SKR:s schablon 

5.8 

 

Beslut om avlösarservice i hemmet LSSHL  7 § och 9 § p.5 

LSS 

 

5.9 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet LSSHL  7 § och 9 § p.6 

LSS 

 

5.10 

 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

utanför det egna hemmet i LSS anslutning 

till skoldagen samt under lov 

LSSHL  7 § och 9 § p.7 

LSS 

 

5.11 

 

Beslut om boende i familjehem för barn 

och ungdom 

HONIU OC 7 § och 9 § p.8 

LSS 

 

5.12 

 

Beslut om boende med särskild service för 

barn och ungdom 

HONIU  7 § och 9 § p.8 

LSS 

 

5.13 

 

Beslut om boende inom kommunen med 

särskild service för vuxna eller annan 

särskilt anpassad bostad för vuxna 

LSSHL  7 § och 9 §p. 9 

LSS 

 

5.14 

 

Beslut om boende utanför kommunen med 

särskild service för vuxna eller annan 

särskilt anpassad bostad för vuxna 

HONIU  7 § och 9 §p. 9 

LSS 

 

5.15 

 

Beslut om daglig verksamhet inom 

kommunen för personer i yrkesverksam 

ålder som saknar förvärvsarbete 

LSSHL  7 § och 9 §p. 10 

LSS 

 

5.16 

 

Beslut om daglig verksamhet utanför 

kommunen för personer i yrkesverksam 

ålder som saknar förvärvsarbete och inte 

utbildar sig 

LSSHL  7 § och 9 § p.10 

LSS 

 

5.17 

 

Beslut om återbetalningsskyldighet LSSHL  12§ LSS  
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5.18 

 

Förhandsbesked om rätten till insatser enl 

LSS för person som inte är bosatt i 

kommunen 

LSSHL  16 § 2 o 3 st 

LSS 

 

5.19 

 

Beslut att utbetala assistansersättning till 

annan person än den som är berättigad till 

insatsen 

OC  11 § LSS  

5.20 

 

Beslut om återbetalningsskyldighet för 

felaktig eller för hög assistansersättning. 

OC  12 § LSS  

5.21 

 

Beslut om avgift från föräldrar vars barn är 

under 18 år och får omvårdnad i ett annat 

hem än det egna 

FVC  20 § LSS, 5 § 

LSS-förordning 

6 kap 2-4 § SoF. 

Beslutet ej överklagbart 

5.22 

 

Anmälan till överförmyndare att behov av 

förmyndare, förvaltare eller god man 

föreligger 

EC 

LSSHL 

 15 § 6 LSS  

5.23 

 

Anmälan till överförmyndare att behov av 

förmyndare, förvaltare eller god man inte 

längre föreligger 

EC 

LSSHL 

 15 § 6 LSS  

5.24 Beslut om att anmäla behov av ersättning 

för personlig assistent till 

Försäkringskassan 

LSSHL  51 kap 17 § SFB  

5.25 

 

Beslut om framställning till 

Försäkringskassa om ändring av 

betalningsmottagare för allmänt barnbidrag 

LSSHL  16 kap 18§ SFB  

5.26 

 

Godkännande av familjehem HONIU  6 kap 6 § SoL  

5.27 

 

Beslut om ersättning till familjehem EC   Arvode och 

omkostnadsersättning enl. 

SKR:s schablon 

5.28 

 

Beslut om att ingå avtal med vårdgivare OC   17 § LSS  

6. Beslut rörande kommunal hälso-och sjukvård 

Nr. Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anmärkning 

6.1 

 

Anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg av allvarlig skada eller sjukdom i 

samband med vård, behandling eller 

undersökning 

MAS OC 3 kap 5 § PL 

2010:659 

SOSFS 

2005:28 5 

kap 1 § 

 

6.2 

 

Beslut om nedsättning/avgiftsbefrielse av 

avgift för kommunal hälso- och sjukvård 

FVC MAS 26 § HSL 

(1982:763) 

 

6.3 

 

Beslut om ställföreträdande MAS FVC OC   

6.4 

 

Anmälan till IVO om leg personal som inte 

kan utöva sitt yrke tillfredsställande 

FVC MAS 3 kap 7 § PL  

6.5 

 

Anmälan till IVO om verksamhet inom 

hälso- och sjukvårdens område. 

FVC MAS 2 kap 1§ PL  
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6.6 

 

Beslut om anmälan till överförmyndaren 

om behov av god man/förvaltare 

SSK/E

C 

 HSF, 4 kap, 3§, 

p.2 

 

6.7 

 

Beslut om anmälan till överförmyndaren 

om att behovet av god man/förvaltare har 

upphört 

SSK/E

C 

 HSF, 4 kap, 3§, 

p.2 

 



  

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät. 
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1 Styrdokument 
Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som 
beskriver vad som ska styra kommunens verksamhet. För att styrdokumenten 
ska fungera som styrinstrument och medverka till en god uppföljning är det 
viktigt att de är tydligt formulerade. Styrdokumenten ska kontinuerligt följas 
upp och utvärderas. Det är angeläget att styrdokumenten samordnas, är 
begripliga och så få som möjligt. 
Syftet med Riktlinjer för styrdokument är att fastställa en definition för vad 
som är styrdokument samt att skapa en enhetlig struktur för hur de olika 
styrdokumenten förhåller sig till varandra. 
Policy 
En policy anger kommunens allmänna förhållningssätt till något, vilka 
värderingar och grunder som ska styra arbetet. En policy ska vara kortfattad 
och beskriver hur vi ska möta givna situationer. 
För att en policy ska fungera effektivt bör den sedan konkretiseras i andra 
styrdokument. 
En policy antas av kommunfullmäktige. 
 
Strategi 
En strategi anger inriktning, vägledning och prioriteringar som är 
kommunövergripande för att uppnå Osby kommuns vision och övergripande 
mål. Den anger hur verksamheterna ska agera får att nå ett visst resultat. 
Strategin anger dock inte konkreta åtgärder och aktiviteter. Dessa ingår 
istället i kompletterande riktlinjer eller rutiner. 
En strategi antas av kommunfullmäktige. 
 
Riktlinjer 
Riktlinjer kan ange både vad som ska uppnås och hur det kan uppnås. Syftet 
med riktlinjer är att reglera den befintliga verksamheten så att den bedrivs 
effektivt och med god kvalitet. Riktlinjer avser främst frågor som rör ren 
verkställighet. Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som ska ange 
ramarna för vårt handlingsutrymme. 
Riktlinjer antas av kommunfullmäktige, nämnd eller utskott. 
 
Rutiner 
Rutiner är detaljerade instruktioner för hur en viss fråga ska hanteras. 
Rutinen ska tydligt visa vad som ska göras, när det ska göras och vem som är 
ansvarig för att det görs 
Rutiner beslutas av förvaltningschef. 
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2 Ansvariga 
I varje styrdokument ska det finnas angivet vilken nämnd eller förvaltning 
som ytterst ansvarar för dokumentet. 
För varje styrdokument ska det finnas en dokumentsansvarig roll som 
ansvarar för att styrdokumentet kommuniceras och hålls tillgängligt på 
kommunens interna och externa webbplats. Den dokumentansvarige bevakar 
att styrdokumentet följs upp årligen och revideras vid behov. Revideringar 
ska beslutas i respektive beslutsinstans. Samtliga styrdokument gäller 
tillsvidare om inget annat beslutats. 

Det är chefens ansvar att styrdokumentets innehåll är känt bland 
medarbetarna samt att det efterlevs i den egna verksamheten. 

Utformning 

För varje typ av styrdokument i Osby kommun används respektive 
dokumentmall för att skapa tydlighet och enhetlighet. 

Styrdokumenten ska formuleras på ett kort och tydligt sätt. 

Styrdokumenten ska inte innehålla upprepningar av författningar som 
belastar texten. Vid en eventuell konflikt mellan författning och kommunens 
styrdokument gäller författning. 

Registrering 

Efter att styrdokumentet antagits måste den slutgiltiga versionen registreras i 
kommunens ärendehanteringssystem.  

I ärendehanteringssystemet ska styrdokumentet klassificeras med rätt 
handlingstyp (policy, riktlinje, rutin) och handlingsstatusen styrdokument. 
Detta för att möjliggöra sökningar efter såväl samtliga styrdokument som 
efter respektive typ av styrdokument. 
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Riktlinjer Arbetsmiljöfördelning 
Dnr HON 0.2.6 2023-00018 

Förslag till beslut 

Hälsa-och omsorgsförvaltningen föreslår Hälsa-och omsorgsnämnden 

besluta  

-  anta riktlinjen gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter att gälla fr 

o m 2023-02-01 inom hälsa och omsorgsförvaltningen 

- - att följande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom hälsa- och 

omsorgsförvaltningen antagen HVN 2019:19 upphör att gälla fr o m 

2023-02-01 

- uppdra åt hälsa-och omsorgsnämndens ordförande att fördela 

arbetsmiljöuppgifter enligt riktlinjen daterad 2022-12-05 till 

förvaltningschef för hälsa och omsorg. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsa -och omsorgsnämnden som företrädare för Osby kommun i egenskap 

av arbetsgivare ansvarar för arbetsmiljön i de verksamheter som ligger inom 

nämndens ansvarsområde. Det ligger på arbetsgivarens högsta ledning, i 

detta fall hälsa-och omsorgsnämnden att påbörja uppgiftsfördelningen. 

Ledningen har därefter en fortlöpande skyldighet att löpande bevaka att 

uppgiftsfördelningen i praktiken fungerar och vid behov göra justeringar.  

På grund av organisationsförändringar samt för att få en och samma riktlinjer 

för fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom samtliga nämnder har ett nytt 

förslag tagits fram. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 
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Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-16 

-Riktlinje till fördelning av arbetsmiljöuppgifter daterad 2022-12-05 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa-och omsorgsförvaltning 

Förvaltningschef Helena Ståhl 

 

 

Chef 

Titel 

 

Helena Ståhl 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 
Enligt arbetsmiljölagen (AML) ansvarar arbetsgivaren för att alla 
medarbetare har en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är avgörande för att 
medarbetare ska kunna arbeta ett helt yrkesliv.  

Arbetsmiljöarbetet ska enligt föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete 
(AFS 2001:1, § 6) fördelas på bestämda personer eller befattningar. 
Uppgiftsfördelningen sker skriftligt, där både mottagande och 
uppgiftsfördelande chef undertecknar. Arbetsmiljöansvaret ligger på 
Kommunfullmäktige som genom reglemente har lagt ut 
arbetsmiljöuppgifterna på respektive nämnd. Uppgifterna fördelas sedan av 
nämnderna ut på förvaltningschefer som i sin tur fördelar 
arbetsmiljöuppgifter vidare till andra chefsnivåer eller medarbetare med 
särskild inriktning. Fördelningen ska vara tydlig i vilka arbetsmiljöuppgifter 
som fördelas och ge information om ifall möjligheten finns till att fördela 
ansvaret vidare. Vid behov kan arbetsmiljöuppgifterna returneras.  
Det är aldrig arbetsmiljöansvaret som tilldelas, utan själva 
arbetsmiljöuppgiften. Den som tilldelats arbetsmiljöuppgifter har ett ansvar 
för att uppgifterna genomförs och den som tilldelat en arbetsmiljöuppgift har 
tillsynsansvar.  
För att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv ska det systematiska 
arbetsmiljöarbetet alltid planeras på ett sådant sätt att fortlöpande tillsyn av 
arbetsmiljön blir en naturlig och integrerad del av övrigt driftsansvar. 

1.1 Syfte 
• Förebygga arbetsmiljörisker och skapa en god och tillfredställande

arbetsmiljö.

• Tydliggöra vem som gör vad och förhindra att arbetsmiljöuppgifter
förbises eller glöms bort.

• Tydliggöra fördelningen av arbetsmiljöuppgifter och de skyldigheter
som kommer med tilldelning och mottagande av
arbetsmiljöuppgifter.

• Klargöra och uppfylla arbetsgivarens arbetsmiljöansvar enligt
föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

1.1.1 Avgränsning 
Riktlinjen omfattar inte det systematiska brandskyddsarbetet eller 
arbetsmiljöuppgifter inom rollen som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-
P/BAS-U).  

2 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Arbetsmiljöansvaret ligger på Kommunfullmäktige vilken i sin tur har, 
genom reglemente, lagt ut arbetsmiljöuppgifterna på respektive nämnd1. Det 

1 Respektive nämnd, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt
valnämnden, är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning. För de undantagna nämnderna 
är kommunstyrelsen anställningsmyndighet. Nämnderna har i övrigt hand om personal- och 
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde. 
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innebär att Kommunstyrelsen/nämnderna ansvar för att arbetsmiljölagen 
följs inom respektive verksamhet och beslutar om fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter inom sitt förvaltningsområde. Fördelningen sker till 
chefer på olika nivåer men kan även ske till medarbetare som innehar ett 
arbete med särskild inriktning (exempelvis lärare inom idrott, träslöjd, kemi). 
Kommunstyrelsen/nämnderna bevakar fortlöpande att uppgiftsfördelningen 
fungerar i praktiken och gör vid behov ändringar om den inte fungerar. 
Uppdraget innebär bland annat att se till att det finns en väl fungerande 
organisation för arbetsmiljöarbetet, att verksamheten leds av chefer med 
tillräckliga kunskaper och befogenheter inom arbetsmiljöområdet samt att se 
till att det klart framgår vem som ansvarar för att arbetsmiljölagen följs.  
Chefer och medarbetare som tagit emot arbetsmiljöuppgifter ansvarar för att 
uppgifterna blir utförda samt har skyldighet att meddela överordnad chef om 
möjligheter till att utföra uppgifterna inte finns. 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska alltid göras skriftligt och 
undertecknas av båda parter 

2.1 Förutsättningar för uppgiftsfördelning 
För att möjliggöra en god uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter krävs 
tydlighet, befogenheter, resurser, kunskap och kompetens.  
Det ska finnas tydlighet kring vilka arbetsmiljöuppgifter som har fördelats. 
Den som tar emot arbetsmiljöuppgifter ska ha rätt befogenheter för att vidta 
de åtgärder som krävs för att fullfölja uppdraget.  
Exempel på resurser som kan behövas i uppdraget är utrustning, lokaler, tid 
och kunskaper. Den som tar emot uppdraget ska ha tillräckliga kunskaper i 
de lagar, regler och riktlinjer som har betydelse för arbetsmiljön samt genom 
sin kompetens kunna omsätta kunskaperna i praktisk handling.   
Återkommande avstämning om arbetsmiljöuppgifterna ska ske i samband 
med chefens medarbetarsamtal eller vid annat lämpligt tillfälle under året. 
Desamma gäller för medarbetare som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter. 
Avstämning med förvaltningschef sker vid nämndens årliga uppföljning av 
förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete.  
Kommunstyrelse/nämnd ska årligen få en återkoppling från förvaltningen 
om hur arbetsmiljöarbetet fungerar. Notera att en arbetsgivare inte kan 
delegera sitt ansvar utan endast fördela uppgifter inom arbetsmiljöområdet 

2.1.1 Skyldigheter vid uppgiftsfördelning 

Du som fördelar arbetsmiljöuppgifter  
Den chef som fördelat arbetsmiljöuppgifter till underställd chef eller 
medarbetare är ansvarig för att säkerställa att den som tagit emot uppgiften 
har rätt förutsättningar för att möjliggöra arbetsmiljöuppgifterna.  
Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter ska dokumenteras skriftligt på avsedd 
blankett. Vid befattningshavares frånvaro ska ersättare förordnas skriftligt 
genom blankett. 
Den som fördelar arbetsmiljöuppgiften ska säkra att mottagande chef eller 
medarbetare känner till skyldigheten att returnera 
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arbetsmiljöuppgifter om förutsättningarna för att bedriva ett bra 
arbetsmiljöarbete inte finns.  

Den som har fördelat en arbetsmiljöuppgift har alltid kvar en tillsynsplikt, 
vilket betyder att fortlöpande följa upp och försäkra sig om att uppgifterna 
utförs. Även om ansvar för arbetsmiljöuppgifter fördelats på andra personer 
har nämnden alltid kvar det övergripande ansvaret att försäkra sig om att 
verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är goda. 

Du som tar emot arbetsmiljöuppgifter  
En chef eller medarbetare som får arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig har 
ett ansvar att se till att de tilldelade uppgifterna blir utförda.  

Om en chef eller medarbetare har åtagit sig en arbetsmiljöuppgift men inte 
anser sig ha tillräckliga kunskaper, befogenheter eller resurser för att lösa 
den ska återkoppling ges till den som har fördelat uppgiften. Se 2.1.2 
Returnering av arbetsmiljöuppgifter.  

2.1.2 Returnering av arbetsmiljöuppgifter  
Om den som har blivit tilldelad arbetsmiljöuppgifter anser sig sakna 
tillräckliga kunskaper, resurser, befogenheter eller kompetens ska individen 
först ta en dialog med överordnad chef för att försöka hitta en lösning. Det 
kan bland annat resultera i stöd kring hur uppgiften ska utföras samt att 
resurser tillförs. Om någon lösning ej finns ska arbetsmiljöuppgiften 
returneras till överordnad, vilket innebär att ansvar för arbetsmiljöuppgiften 
övergår till den överordnade. 
Returneringen görs skriftligen på särskild blankett där det tydligt framgår 
vilken arbetsmiljöuppgift som återlämnas. Att returnera en 
arbetsmiljöuppgift innebär inte en uppsägning av anställningen eller 
chefsuppdraget.  
Ansvaret för övriga arbetsmiljöuppgifter kvarstår som tidigare.  

2.1.3 Straffansvar  
Straffansvaret aktualiseras främst när något har inträffat till exempel vid en 
arbetsplatsolycka eller allvarligt tillbud.  
Fördelningen av arbetsmiljöuppgifterna innebär inte att arbetsgivaren på 
förhand kan bestämma vem som är ytterst ansvarig om en olycka inträffar. 
Det straffrättsliga ansvaret fastställs av domstol i efterhand. Vid utredning av 
om någon ska ställas till ansvar för arbetsmiljöbrott granskas arbetsgivarens 
aktiva arbetsmiljöarbete. 

2.2 Nivåer på uppgiftsfördelning 
Kommunfullmäktige som ytterst ansvarig för arbetsmiljöarbetet är den 
instans som startar uppgiftsfördelningen genom reglementen och 
resursfördelning till nämnderna. Sedan fördelas arbetsmiljöuppgifter 
skriftligen från en nivå till en annan med rätt att fördela uppgifter vidare 
enligt följande: 
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Chefsorganisationen ser olika ut för respektive förvaltning. Vid saknad av en 
nivå så fördelas arbetsmiljöuppgiften till nästa nivå eller inte alls.  

2.3 Arbetsmiljöuppgifter som fördelas 
För en genomgående beskrivning av arbetsmiljöuppgifter som fördelas se 
dokumentet Arbetsmiljöuppgifter som fördelas.  
Dokumentet är ett stöd i fördelningen av arbetsmiljöuppgifter. Vissa 
verksamheter har även specifika arbetsmiljöuppgifter som behöver 
tydliggöras vid uppgiftsfördelningen.   

2.4 Medarbetare med tilldelade arbetsmiljöuppgifter 
En skriftlig fördelning av konkreta arbetsmiljöuppgifter kan göras till 
medarbetare med särskild inriktning. Till exempel medarbetare med 
tillsynsansvar över elever, såsom kemilärare, slöjdlärare, idrottslärare, eller 
till medarbetare med speciellt komplex arbetsmiljö. Se till att dessa 
medarbetare har tillräcklig kunskap, kompetens, resurser och befogenheter 
för att genomföra och följa upp tilldelade arbetsmiljöuppgifter. 
Chef med personalansvar ansvarar fortsatt för att kartlägga, analysera, 
bedöma och åtgärda behovet av insatser för att bibehålla en god och säker 
arbetsmiljö.  
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3 Resurser 
Kommunens HR-enhet och upphandlad företagshälsovård är resurser i 
arbetsmiljöarbetet.  
För djupare kunskap inom arbetsmiljöområdet finns arbetsmiljösidorna i 
Personalhandboken, information på intranätet samt information på 
Arbetsmiljöverkets hemsida.  
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Tjänsteskrivelse attestreglemente HoO 2023-2026 

Dnr 2022-00017 

Hälsa och omsorgs förslag till beslut: 

Hälsa och omsorgsnämnden beslutar att. 

 Godkänna attestregementet enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning 

Attestreglementet för perioden 2023 – 2026 bygger på uppdelningen som 

görs i Procedo där attesträtten följer befattning. Detta innebär bland annat att 

ersättare blir samtliga enhetschefer inom det område de tillhör. 

Inom varje område kommer också områdeschef att fungera som ersättare för 

de enhetschefer som ingår i respektive område. 

Förvaltningschef har attesträtt för hela förvaltningen. 

Nämnden delegerar till förvaltningschef att besluta om förändringar under 

mandatperioden 2023 – 2026. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: ”Attestreglemente Hälsa och omsorg 2023 – 2026” 

 

Beslutet skickas till: Förvaltningschef Hälsa och omsorg 

 

 

 

Helena Ståhl 
Förvaltningschef 

Kenneth Lindhe 
Controller 

 



Attestreglemente Hälsa och omsorgsförvaltningen 2023 - 2026

Ansvar Område Beslutsattestant Ersättare

7001 Helena Ståhl

Mensur Numanspahic, 

Andriette Näslund

7002 Mensur Numanspahic Andriette Näslund

7003 Andriette Näslund Mensur Numanspahic

7005 Jeanette Nilsson

Mesnur Numanspahic, 

Andriette Näslund

Områdeschef Mensur Numanspahic

7503 1 Linda Sturesson 1)

7504 1 Maria Malm 1)

7506 1 Jane Svensson 1)

7603 1 Regina Bendz 1)

7604 1 Britt-Marie Rundqvist 1)

7607 1 Roger Thorslund 1)

7612 1 Agneta Thunell 1)

Områdeschef Andriette Näslund

7605 2 Yvonne Vestblom 2)

7606 2 Ellinor Johansson 2)

7608 2 My Stoltz 2)

7609 2 Ellinor Johansson 2)

7610 2 Susanne Persson/Elin Lennartsson 2)

7611 2 Anette Lööw 2)

7614 2 Lena Nilsson 2)

1) Ersättare samtliga enhetschefer i grupp 1

2) Ersättare samtliga enhetschefer i grupp 2

Förvaltningschef har beslutsrätt för hela förvaltningen





 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Kommunstyrelseförvaltning 
 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 52 81 86 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Tjänsteskrivelse 
2023-01-18 
 

Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Mensur Numanspahic 
0479 - 52 82 28 
Områdeschef Beslutsinstans:  
 
 
 

Budget 2023 - LSS 
Dnr HON 0.4.1 2023-00021 

Förslag till beslut 

Hälsa- och omsorgsförvaltningen föreslår Hälsa-och omsorgsnämnden 

Lägga ner gruppbostad på Västra Storgatan och erbjuda brukarna bostäder i 

någon av övriga LSS-boenden 

Verkställa kvarstående beslut om korttidsvistelse vuxna i en av lägenheterna 

på servicebostaden på Kärleksstigen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har inom ramen för budgetarbete 2023 fått i uppdrag att ta 

fram förslag om vilka åtgärder skulle omfattas av omstruktureringen inom 

LSS verksamheterna. Förvaltningens förslag grundas på att: 

 tre nya LSS-bostäder öppnades under hösten 2022 och det fanns ett 

antal lediga lägenheter i två av dessa boenden (gruppbostad på 

Skeingevägen och servicebostad på Kärleksstigen) 

 planerad renovering av Västra Storgatan skulle innebära att brukarna 

som bor där skulle behöva flytta ut tillfälligt och sedan flytta tillbaka 

till sina bostäder på Västra Storgatan 

 antalet beslut om korttidsvistelse för vuxna har minskat i o m att två 

av brukarna som har vistats på korttidsboendet för vuxna har fått 

lägenheter i de nybyggda bostäderna 

Förvaltningen har efter jul- och nyårshelgerna satt i gång process med att 

förankra förslaget med berörda brukare, anhöriga / legala företrädare och 

berörd personal, informera intresseorganisationer om planerade åtgärder 

samt förhandla åtgärder med fackliga organisationer. Förslaget om framtida 

boenden för brukarna har presenterats till brukare, anhöriga och legala 

företrädare. De har beretts möjlighet att komma och titta på erbjudna 

lägenheter och detta har i stort sett alla gjort. Så här långt har inga 

Sida 
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Tjänsteskrivelse 
2023-01-18 
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synpunkter och / eller krav på annan lösning inkommit till förvaltningen. 

Dialog och förhandling med fackliga organisationer har skett gällande 

organisationsförändring. Förhandlingar gällande framtida placeringar av 

berörd personal är i slutskede och beräknas vara klar v. 3.  Presenterat 

förslag har inte möts av någon invändning från fackets sida. 

Nämndsordförande och områdeschef har haft mötet med FUB (Förening för 

utvecklingsstörda barn och ungdomar) och informerat om åtgärder.  

Barnkonsekvensanalys 

Inga barn påverkas av detta beslut. 

Finansiering 

Flyttkostnader kommer att betalas av förvaltningen. Den tjänsten behöver 

upphandlas och i nuläge vet vi inte kostnad för detta.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Budget 2023 – LSS daterad 2023-01-18 

Beslutet ska skickas till 

Förvaltningschef Helena Ståhl 

Områdeschef Mensur Numanspahic 

 

 

 

Chef 

Titel 

 

Mensur Numanspahic 

Områdeschef 





 
 

Datum: 2022-12-27 

Delegationsbeslut 

Nämnd: Hälsa och omsorgsnämnden 

Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen: Besluta om 
organisationsförändringar  

 

Budget 2023, organisationsförändringar/ HON/2022:0001 
I budgetarbetet inför 2023-års budgetram finns behov av organisationsförändringar för att kunna lägga 
en budget inom ram. Riskbedömningar och samverkan med fackliga företrädare har genomförts. Samråd 
med kommundirektör och presidiet har skett. Enligt delegationsordningen för Hälsa-och omsorg har 
förvaltningschef rätt att besluta om organisationsförändringar. 
Beslut 
Förvaltningschef beslutar att: 

1) Ej återbesätta enhetschef Bergfast och istället fortsätta med omsorgshandledare f o m 230101 
2) Åtgärder som minskar budgeten för SÄBO med 1 640 tkr ska genomföras f o m 230101 
3) Ej återbesätta administratörstjänst i staben f o m 221204 
4) Genom att tillämpa förhöjd grundbemanning och omstrukturering minska budget för 

sjuksköterskeorganisationen  med 700 tkr f o m 230101 
5) Reducera förebyggande hembesök med 0,25 årsarbetare 
6) Genomföra omstruktureringar inom hemtjänst som motsvarar en neddragning med 2 årsarbetare 

eller 1080 tkr f o m 230301 
7) Ej återbesätta aktivitetssamordnare f o m 230401 
8) Omfördela resurser från rehaborganisationen till övergripande planeringsresurs f o m 230101 
9) Reducera ledningsorganisationen med 1,0 enhetschef inom hemtjänst f o m 230201 och använda 

budgetmedel för att: 
a. Inrätta 1,0 enhetschef/ verksamhetsutvecklare för myndighetskontorvarav 0,5 budgeteras 

och 0,5 finansieras genom statsbidrag f o m 230101 
b.  Inrätta  0,2 samordningstjänst för nattpersonal på Rönnebacken och Lindhem med ansvar 

för personal och arbetsmiljö 
c.  Inrätta 0,5 planerartjänst inom LSS/ hemtjänst 

 
 
Delegatens underskrift 
 
 
 

Helena Ståhl, förvaltningschef 

 



BeslutBeslutsfattare Organisation ärendeÄrendetypBeslutsdatum

Beslutsform

Korttidsvistelse SoLLarsson, Yvonne ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-01

Bifall

Korttidsvistelse SoLNilsson, Jeanette ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-04

Bifall

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Larsson, Yvonne ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-05

Bifall

Trygg hemgångNilsson, Jeanette ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-05

Bifall

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Ördén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-05

Bifall

MatdistributionÖsterberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-05

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(12)

2022-12-30 17:28

Beställd av: Caroline Ståhl Anledning: Delegationsbeslut ÄO december 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsdatum

Treserva Sida 1(12)Källa:



BeslutBeslutsfattare Organisation ärendeÄrendetypBeslutsdatum

Beslutsform

Bifall

TrygghetslarmÖsterberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-05

Bifall

Vård- och omsorgsboendeNilsson, Jeanette ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-05

Ej tillämpligt

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Österberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-05

Bifall

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Ördén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-06

Bifall

Hemtjänst - ServiceÖrdén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-06

Bifall

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 2(12)

2022-12-30 17:28

Beställd av: Caroline Ståhl Anledning: Delegationsbeslut ÄO december 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsdatum

Treserva Sida 2(12)Källa:



BeslutBeslutsfattare Organisation ärendeÄrendetypBeslutsdatum

Beslutsform

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Larsson, Yvonne ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-06

Bifall

DagverksamhetÖsterberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-07

Bifall

DagverksamhetÖsterberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-07

Bifall

Korttidsvistelse SoLLarsson, Yvonne ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-08

Bifall

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Nilsson, Jeanette ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-08

Bifall

Återkommande korttidsvistelse
(växelvård)

Ördén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-08

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 3(12)

2022-12-30 17:28

Beställd av: Caroline Ståhl Anledning: Delegationsbeslut ÄO december 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsdatum

Treserva Sida 3(12)Källa:



BeslutBeslutsfattare Organisation ärendeÄrendetypBeslutsdatum

Beslutsform

Bifall

TrygghetslarmNilsson, Jeanette ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-08

Bifall

Trygg hemgångNilsson, Jeanette ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-08

Bifall

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Österberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-08

Bifall

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Österberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-08

Bifall

Hemtjänst - ServiceÖsterberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-08

Bifall

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 4(12)

2022-12-30 17:28

Beställd av: Caroline Ståhl Anledning: Delegationsbeslut ÄO december 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsdatum

Treserva Sida 4(12)Källa:



BeslutBeslutsfattare Organisation ärendeÄrendetypBeslutsdatum

Beslutsform

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Ördén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-11

Bifall

Hemtjänst - ServiceÖrdén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-11

Bifall

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Nilsson, Jeanette ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-11

Bifall

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Ördén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-11

Bifall

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Österberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-11

Bifall

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 5(12)

2022-12-30 17:28

Beställd av: Caroline Ståhl Anledning: Delegationsbeslut ÄO december 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsdatum

Treserva Sida 5(12)Källa:



BeslutBeslutsfattare Organisation ärendeÄrendetypBeslutsdatum

Beslutsform

Hemtjänst - ServiceÖsterberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-11

Bifall

Korttidsvistelse SoLLarsson, Yvonne ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-12

Bifall

Hemtjänst - ServiceLarsson, Yvonne ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-13

Bifall

Avlösning i hemmet upp till 16
timmar

Österberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-13

Bifall

Hemtjänst - ServiceLarsson, Yvonne ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-14

Bifall

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Larsson, Yvonne ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-14

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 6(12)

2022-12-30 17:28

Beställd av: Caroline Ståhl Anledning: Delegationsbeslut ÄO december 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsdatum

Treserva Sida 6(12)Källa:



BeslutBeslutsfattare Organisation ärendeÄrendetypBeslutsdatum

Beslutsform

Bifall

Avlösning i hemmet upp till 16
timmar

Larsson, Yvonne ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-14

Bifall

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Larsson, Yvonne ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-14

Bifall

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Österberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-15

Bifall

TrygghetslarmÖrdén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-15

Bifall

Vård- och omsorgsboendeÖrdén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-18

Bifall

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 7(12)

2022-12-30 17:28

Beställd av: Caroline Ståhl Anledning: Delegationsbeslut ÄO december 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsdatum

Treserva Sida 7(12)Källa:



BeslutBeslutsfattare Organisation ärendeÄrendetypBeslutsdatum

Beslutsform

MatdistributionÖsterberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-18

Bifall

Trygg hemgångNilsson, Jeanette ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-19

Bifall

Hemtjänst - ServiceNilsson, Jeanette ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-20

Bifall

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Nilsson, Jeanette ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-20

Bifall

Vård- och omsorgsboendeÖsterberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-20

Bifall

TrygghetslarmÖrdén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-20

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 8(12)

2022-12-30 17:28

Beställd av: Caroline Ståhl Anledning: Delegationsbeslut ÄO december 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsdatum

Treserva Sida 8(12)Källa:



BeslutBeslutsfattare Organisation ärendeÄrendetypBeslutsdatum

Beslutsform

Bifall

Trygg hemgångNilsson, Jeanette ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-20

Bifall

TrygghetslarmÖrdén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-20

Bifall

Trygg hemgångÖrdén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-21

Bifall

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Nilsson, Jeanette ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-21

Bifall

Hemtjänst - ServiceNilsson, Jeanette ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-21

Bifall

Korttidsvistelse SoLÖrdén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-21

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 9(12)

2022-12-30 17:28

Beställd av: Caroline Ståhl Anledning: Delegationsbeslut ÄO december 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsdatum

Treserva Sida 9(12)Källa:



BeslutBeslutsfattare Organisation ärendeÄrendetypBeslutsdatum

Beslutsform

Bifall

Trygg hemgångÖrdén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-22

Bifall

TrygghetslarmÖrdén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-22

Bifall

Avlösning i hemmet upp till 16
timmar

Österberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-22

Bifall

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Österberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-22

Bifall

Korttidsvistelse SoLÖsterberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-22

Bifall

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 10(12)

2022-12-30 17:28

Beställd av: Caroline Ståhl Anledning: Delegationsbeslut ÄO december 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsdatum

Treserva Sida 10(12)Källa:



BeslutBeslutsfattare Organisation ärendeÄrendetypBeslutsdatum

Beslutsform

Hemtjänst - ServiceÖsterberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-25

Bifall

Vård- och omsorgsboendeÖsterberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-26

Bifall

TrygghetslarmÖrdén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-27

Bifall

Trygg hemgångÖrdén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-27

Bifall

TrygghetslarmÖrdén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-27

Bifall

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Ördén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-28

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 11(12)

2022-12-30 17:28

Beställd av: Caroline Ståhl Anledning: Delegationsbeslut ÄO december 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsdatum

Treserva Sida 11(12)Källa:



BeslutBeslutsfattare Organisation ärendeÄrendetypBeslutsdatum

Beslutsform

Bifall

Hemtjänst - ServiceÖrdén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-28

Bifall

TrygghetslarmÖrdén, Marie ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-28

Bifall

Hemtjänst - ServiceSvensson, Caroline ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-29

Bifall

Hemtjänst - ServiceÖsterberg, Emma ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-29

Bifall

Hemtjänst - Personlig
omvårdnad

Larsson, Yvonne ÄO BiståndsenhetenÄldreomsorg2021-10-29

Bifall

Antal beslut: 66

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 12(12)

2022-12-30 17:28

Beställd av: Caroline Ståhl Anledning: Delegationsbeslut ÄO december 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsdatum

Treserva Sida 12(12)Källa:



BeslutBeslutsfattare Organisation ärendeÄrendetypBeslutsdatum

Beslutsform

Kontaktperson SPNilsson, Towa LSSFN BiståndsenhetenSocialpsykiatri2021-05-06

Bifall

Sysselsättning SPSvensson Cehlin, Beatrice LSSFN BiståndsenhetenSocialpsykiatri2021-05-06

Bifall

Boendestöd SPSvensson Cehlin, Beatrice LSSFN BiståndsenhetenSocialpsykiatri2021-05-10

Bifall

Sysselsättning SPSvensson Cehlin, Beatrice LSSFN BiståndsenhetenSocialpsykiatri2021-05-11

Bifall

Boendestöd SPSvensson Cehlin, Beatrice LSSFN BiståndsenhetenSocialpsykiatri2021-05-18

Bifall

Boendestöd SPNilsson, Towa LSSFN BiståndsenhetenSocialpsykiatri2021-05-26

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(2)

2022-12-30 17:26

Beställd av: Caroline Ståhl Anledning: Delegationsbeslut LSS SoL december
2022

Urval:

Fördelning: Beslutsdatum

Treserva Sida 1(2)Källa:



BeslutBeslutsfattare Organisation ärendeÄrendetypBeslutsdatum

Beslutsform

Bifall

Antal beslut: 6

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 2(2)

2022-12-30 17:26

Beställd av: Caroline Ståhl Anledning: Delegationsbeslut LSS SoL december
2022

Urval:

Fördelning: Beslutsdatum

Treserva Sida 2(2)Källa:



BeslutBeslutsfattare Organisation ärendeÄrendetypBeslutsdatum

Beslutsform

LSS 9:5 Avlösarservice i
hemmet

Nilsson, Towa LSSFN BiståndsenhetenLSS2022-12-01

Bifall

LSS 9:4 KontaktpersonNilsson, Towa LSSFN BiståndsenhetenLSS2022-12-20

Bifall

LSS 9:2 Personlig assistansOlofsson, Tina LSSFN BiståndsenhetenLSS2022-12-22

Delavslag

LSS 9:3 LedsagarserviceOlofsson, Tina LSSFN BiståndsenhetenLSS2022-12-22

Bifall

Antal beslut: 4

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(1)

2022-12-30 17:25

Beställd av: Caroline Ståhl Anledning: Delegationsbeslut LSS PA-SFB december
2022

Urval:

Fördelning: Beslutsdatum

Treserva Sida 1(1)Källa:









 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
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1 Bakgrund 

En verksamhet som bedriver vård och omsorg har enligt Socialtjänstlagen, 

SoL och SOSFS 2014:5* skyldighet att dokumentera. Syftet med denna 

riktlinje är att den sociala dokumentationen gällande handläggning och 

genomförandet av insatser ska ske enligt föreskrivna regelverk och allmänna 

föreskrifter. Detta för att garantera att samtliga verksamheter inom Osby 

kommun dokumenterar på ett likartat sätt. 

 

Alla brukare inom vård och omsorg som är aktuella för utredning enligt SoL 

ska ha en egen personakt och journal. Personakten innehåller 

journalanteckningar och andra handlingar om en person som är eller har varit 

aktuella för utredning eller insats inom socialtjänsten eller verksamhet som 

bedrivs med stöd av SoL. Journalen är den del av en personakt där 

anteckningar av betydelse för handläggning av ett ärende samt för 

genomförande och uppföljning av en insats förs. Inom verkställigheten ska 

genomförandeplan med tillhörande journalanteckningar föras. Där ska även 

finnas en livsberättelse. 

 

All dokumentation sker i aktuellt verksamhetssystem. Verksamheten inom 

myndighetsutövning och verkställighet ska upprätta även fysiska akter där de 

för resp. verksamhet relevanta dokument ska finnas. 

 

2 Syftet med dokumentationen 

För vårdtagaren fyller dokumentationen en viktig funktion då det gäller hens 

delaktighet och rättssäkerhet. För verksamheten är dokumentationen ett 

arbetsverktyg för att man ska kunna följa beslut, åtgärder och händelser av 

betydelse.  

 

All personal ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utifrån den dokumentation 

och de genomförandeplaner som är upprättade. Vårdtagaren ska känna sig 

trygg med att personalen har tillräcklig information och kunskap om 

vårdtagarens behov och önskemål. Utifrån dokumentationen kan även 

uppföljningar och omprövningar av insatser göras. Vid förändringar i 

hälsotillstånd som leder till förändrat behov och av insatser är det av vikt att 

följa upp och dokumentera besluten till förändringarna.  

 

Uppgifterna runt behov och insatser ska vara aktuella för att vård- och 

omsorgsinsatserna ska kunna ges på ett korrekt sätt.  

Dokumentationen ska beskriva hur personen varit delaktig i fattade beslut 

och hur den är utformad efter vårdtagarens behov och önskemål. 

Dokumentationen bör även innehålla uppgifter om hur och när anhöriga eller 

närstående ska kontaktas för att de ska känna sig trygga med stödet som ges. 

 

Vidare utgör dokumentationen ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets-, 

uppföljnings- och utvärderingsarbetet inom vården och omsorgen samt ett 

underlagsmaterial vid tillsyn och kontroll av den vård och omsorg som 

vårdtagaren erhållit.  

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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* Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i 

verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS 

3 Ansvar  

 Hälsa- och omsorgsnämnden i Osby kommun ansvarar för att lagstadgad 

dokumentation sker. Enligt SoL ska både handläggning och verkställighet 

dokumenteras. Utredning, bedömning, beslut om insatser och uppföljning av 

beviljade insatser dokumenteras av biståndshandläggarna. Verkställigheten 

dokumenteras sedan av berörd enhetschef och omvårdnadspersonal på 

respektive enhet. 

 

Biståndshandläggare: 

Ansvarar för att dokumentation vid handläggning av ärende sker enligt 

gällande lagstiftning. 

 

Enhetschefer: 

Ansvarar för att dokumentation sker på enheten enligt gällande lagstiftning 

och att omvårdnadspersonalen får förutsättningar att utföra dokumentation.  

Enhetschef ansvarar för att riktlinjer gällande socialdokumentation blir 

kända i verksamheten. Vidare ansvarar enhetschefen även för att hantera 

inkomna uppdrag från biståndshandläggare i verksamhetssystemet samt att 

upprätta en genomförandejournal. 

Kontaktperson eller fastomsorgskontakt: 

Ansvarar för att en genomförandeplan upprättas senast en månad efter att 

insatsen påbörjats samt att genomförandeplanen uppdateras vid förändring 

av behov eller förändrad insats. Genomförandeplanen ska följas upp minst 

var sjätte månad. På korttidsenhet ska genomförandeplan vara upprättad 

inom sju dagar.  

På vård och omsorgsboende gäller genomförandeplan från korttidsenhet 

alternativt hemtjänstgrupp om sådan finns tills ny genomförandeplan 

upprättas inom tre veckor. Levnadsberättelse ska upprättas där det är aktuellt 

för att kunna utföra en personcentrerad vård.  

Samtlig omvårdnadspersonal:  

Ansvarar för att ta del av genomförandeplanen och levnadsberättelse samt att 

skriva och läsa journal hos vårdtagare där vårdrelation finns. All personal är 

skyldig att dokumentera avvikelse från beslut och/ eller genomförandeplan. 
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4 Dokumentation inom myndighetsutövning 

4:1 Aktualisering/ansökan 

När ett ärende aktualiseras eller ansökan görs inleds journalföringen. 

Ansökan ska innehålla vad saken gäller, vem eller vilka uppgifterna avser, 

vem som lämnat uppgifterna samt när och hur uppgifterna har inkommit. Om 

utredning inte inleds ska uppgifter som orsak, datum, namn och befattning 

på den som fattar beslutet framgå i en redan befintlig akt eller antecknas i 

anslutning till den handling som låg till grund för förhandsbedömningen. 

När en ansökan inkommer och utredning inleds upprättas en personakt i 

Treserva. Personakten ska innehålla uppdaterade uppgifter om: 

 namn, personnummer och andra kontaktuppgifter till den enskilde 

 behov av tolk och i så fall vilket språk, 

 behov av kommunikationsstöd, 

 förordnande av god man eller förvaltare samt vilket uppdrag den har 

 huruvida den enskilde har skyddade personuppgifter  

 

Samtycke om informationsöverföring inhämtas där det ska framgå om 

närstående får kontaktas och i vilket syfte, om vilka sakkunniga och 

referenspersoner får kontaktas och i vilket syfte. Den enskilde har rätt att 

återkalla delar eller hela sitt samtycke. Då ska detta tydligt dokumenteras 

vad eller vilka delar som är återkallade. 

 

4:2 Utreda och bedöma 

Utreda och dokumentera sökandes behov efter ansökan, begäran eller 

anmälan. Utredningen ska utgå från den enskildes ansökan; omständigheter/ 

uppgifter som inte har betydelse för ansökan ska inte tillföras utredningen. 

4:3 Kommunicering 

Innan beslut fattas ska utredningen kommuniceras med den sökande. 

Kommuniceringen sker skriftligt och i de fallen då handläggaren överväger 

att ge avslag på ansökan. Kommunicering ska klargöra om handläggaren har 

fått in allt som är relevant för utredningen samt om handläggaren har tolkat 

rätt det som sagts. Kommuniceringen ska innehålla på vilket sätt 

beslutsunderlaget eller andra uppgifter har kommunicerats med sökanden. Av 

dokumentationen ska det också framgå vilka synpunkter som den enskilde 

har fört fram till nämnden vid kommuniceringen, vilken hänsyn har tagits till 

sökandes synpunkter samt när och på vilket sätt synpunkterna kom nämnden 

tillhanda. 

4:4 Beslut /beslutsmeddelande 

Beslutet ska innehålla vad den enskildes ansökan eller begäran avser, 

uppgifter om vem eller vilka beslutet avser, vad som har beslutats, vilket 

lagrum som ligger till grund för beslutet, vilka skäl som ligger till grund för 

beslutet, beslutsdatum, och vilken nämnd eller person som har fattat beslutet.  

Om ett beslut har rättats eller omprövats ska detta dokumenteras med 

uppgifter om vem som har gjort det och när, vilka insatser som har beviljats 
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eller avslagits och huruvida beslutet är tidsbegränsat eller förenat med något 

annat förbehåll.  

 

Beslutet ska meddelas den enskilde. Vid avslag på ansökan ska 

beslutsmeddelande innehålla även anvisningar kring hur man överklagar 

beslut. 

4:5 Verkställa  

Uppdrag skickas till den utförare som ska ansvara för att beslutet verkställs. 

Uppdrag till en utförare ska dokumenteras och innehålla uppgifter om den 

enskildes namn, personnummer och andra kontaktuppgifter. Uppdraget ska 

också innehålla uppgifter om vilken bedömning som nämnden har gjort av 

den enskildes behov, vad som ingår i uppdraget, vilket eller vilka mål som 

gäller för insatsen. Uppdraget ska även innehålla namn och kontaktuppgifter 

till ansvarig handläggare. Av dokumentationen ska det framgå när uppdraget, 

efter en prövning enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen, 

har lämnats till utföraren. 

4:5 Följa upp insatser 

Uppföljning av att insatser utförs enligt beslut ska dokumenteras. Genom 

dokumentationen bör det framgå när och på vilket sätt insatsen har följts 

upp, hur den enskilde uppfattar insatsen i förhållande till sina behov och 

önskemål.  

Uppföljning av insatsernas fastställda mål och planering ska dokumenteras. 

Om nämnden har använt standardiserade bedömningsmetoder som en del i 

uppföljningen ska dessa beskrivas och det ska framgå vilken bedömning 

nämnden har gjort.  

Om behoven hos den enskilde förändras på ett sätt som gör att beslutade 

insatser inte längre svarar mot den enskildes behov, ska detta dokumenteras. 

Av dokumentationen ska det också framgå vilka åtgärder som har vidtagits 

för att anpassa insatsen till den enskildes behov. 

4:7 Synpunkter 

Klagomål på handläggning av ett ärende eller utförande av en insats samt 

vilka åtgärder som vidtagits ska dokumenteras.  

4:7 Avsluta insatser 

Av dokumentationen ska det framgå när och av vilka skäl insatsen har 

avslutats. Rensa, gallra och arkivera handlingar enligt kommunens 

dokumenthanteringsplan. 

5 Dokumentation inom verkställighet 

Uppdrag till utföraren ska innehålla uppgifter om den enskildes namn, 

personnummer och andra kontaktuppgifter. Uppdraget ska också innehålla 

uppgifter om vilken bedömning som nämnden har gjort av den enskildes 

behov, vad som ingår i uppdraget, vilket eller vilka mål som gäller för 

insatsen. Uppdraget ska även innehålla namn och kontaktuppgifter till 

ansvarig handläggare. Av dokumentationen ska det framgå när insatsen 

påbörjas hos utföraren. 
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Inom hälsa och omsorg lämnas uppdraget från handläggare till utförande 

enhet enligt gällande rutin. Biståndshandläggare, enhetschefer och 

omvårdnadspersonal ska dagligen följa om nya insatser har inkommit och 

ska verkställas i aktuellt verksamhetssystem för att planering av insatser ska 

kunna påbörjas. 

I de fallen där insatserna ska verkställas akut kan verkställigheten påbörjas 

innan uppdraget inkommit. Biståndshandläggare ska i dessa fall lämna 

information som är relevant till verkställare för att verkställigheten ska 

kunna sättas i gång. Akuta insatser bör föregås av ett teamsmöte med olika 

professioner från verksamheten för att verkställigheten ska få förutsättningar 

att planera insatsen på ett optimalt sätt. 

När utföraren tar emot uppdraget får denne också tillgång till 

personuppgifter. Utföraren, företrädesvis enhetschef eller planerare, öppnar 

en genomförandejournal i verksamhetssystemet. Personakten ska innehålla 

uppdaterade uppgifter om: 

 namn, personnummer och andra kontaktuppgifter till den enskilde. 

 behov av tolk och i så fall vilket språk, 

 behov av kommunikationsstöd 

 förordnande av god man eller förvaltare samt vilket uppdrag den har 

 genomförandeplan 

 journal 

 levnadsberättelse 

 samtycke 

5:1 Genomförandeplan  

Genomförandeplanen är en beskrivning av hur, när och av vem en beslutad 

insats praktiskt ska genomföras och vilken målsättning det finns för hjälpen 

och stödet. Förkortningar som användas ska klargöras, de enda 

förkortningarna som får användas är de som är allmänt vedertagna. 

Genomförandeplanen skrivs tillsammans med vårdtagaren. 

Närstående/företrädare får gärna efter samtycke från brukaren närvara när 

genomförandeplanen upprättas. När en genomförandeplan inte finns 

upprättad hos ny vårdtagare, ska utförliga anteckningar föras i journalen 

fram till dess att genomförandeplanen är upprättad. Detta är för att kunna 

följa och kvalitetssäkra insatser hos vårdtagaren. 

5:2 Journalanteckningar 

Journalanteckningar skrivs löpande i verksamhetssystemet. 

Journalanteckningar innehåller information om händelser som är av 

betydelse och vikt för omvårdnadsarbetet.  

Genomförandeplanen är grunden i dokumentationen och allt som avviker 

från den ska journalföras. Faktiska omständigheter som kontakter med t.ex. 

närstående, god man ska dokumenteras. Journalföring ska även utföras kring 

kontakter med andra professioner ex. HS-personal eller andra externa 

vårdgivare. Det ska vara lätt att följa vårdtagarens mående och händelser 

som avviker från det genomförandeplanen beskriver Det ska framgå vem och 

vilken profession/ anhörig som lämnat information/ har kontaktats. 
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Handlingarna som upprättas ska vara sakliga, kortfattade och de får inte 

innehålla ovidkommande värdeord av allmänt nedsättande och kränkande 

karaktär.  

5:3 Levnadsberättelse 

Levnadsberättelsens syfte är att lära känna vårdtagaren ytterligare för att se 

vad hen behöver för att kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 

och har ett särskilt värde för dem som drabbats av kognitiv nedsättning. Det 

är frivilligt för vårdtagaren att medverka i upprättandet av en 

levnadsberättelse och den görs alltid med respekt för den personliga 

integriteten. Den ska utföras av kontaktperson tillsammans med vårdtagaren 

och eventuellt närstående. 

 

5:4 Samtycke 

Samtycke om informationsöverföring inhämtas där det ska framgå om 

närstående får kontaktas och i vilket syfte, om vilka sakkunniga och 

referenspersoner får kontaktas och i vilket syfte.  

Den enskilde har rätt att återkalla delar eller hela sitt samtycke. Då ska detta 

tydligt dokumenteras vad eller vilka delar som är återkallade. 

6 Förvaring av personakt 

Varje personakt/journal skall hanteras och förvaras så att de är 

läsbara fram till gallring och att obehöriga inte får tillgång till 

dem. För verksamhetssystemet gäller kommunens 

inloggningsregler enligt rutin. Datorn får aldrig lämnas obevakad 

när journaler finns tillgänglig vilket är den inloggades ansvar. 

 

För att säkerställa omsorgen vid driftsstopp ska det även finnas 

en personakt tillgänglig i pappersform. Information i 

pappersform ska alltid bytas ut när uppgifterna förändras. 

 

Den fysiska personakten ska förvaras säkert i ett låsbart utrymme 

och så att de inte förstörs av skadegörelse, brand, stöld eller 

vatten. Detta gäller även när personakten lämnas till arkivering.  

 

6:1 Ordinärt boende 

Personakten skall förvaras i hängmappar i skåp i grupplokalen. Varje 

personakt skall vara märkt med namn och personnummer. Om den enskilde 

saknar svenskt personnummer ska personakten i stället innehålla födelsedata, 

nummer och namn. Personakten indelas därefter i färgade plastfickor, efter 

innehåll, enligt följande: 

 

 Röd plastficka 

Uppdraget från myndighetskontoret enligt SoL. Vid behov uppgifter 

om vårdnadshavare, förälder som har rätt till umgänge, god man/ 

förvaltare, behov av tolk, kommunikationsstöd och skyddade 

uppgifter. 
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 Blå plastficka 

Journal enligt SoL. Genomförandeplan, BPSD-plan, 

levnadsberättelse, journalanteckningar och signaturförtydligande. 

Övrigt inkomna handlingar i ärendet. 

 

 Grön plastficka 
Uppdrag/delegering från sjuksköterska eller rehab-personal enligt 

HSL, Vårdplan, löpande dokumentation. Dokumentation enligt HSL 

förs löpande. Vårdplaner, tandvårdskort, rehabiliteringsplan, 

hjälpmedelsförteckning, Senior Alert mm. 

 

 Genomskinlig plastficka. 
Riskbedömning enligt arbetsmiljölagen.     

          

6:2 Särskilt boende/ korttid 

Personakten förvaras i en pärm och den ska vara inlåst i särskilt låsbart 

utrymme på respektive avdelning eller enhet. Varje personakt skall vara 

märkt med namn och personnummer.  

Om den enskilde saknar svenskt personnummer ska personakten i stället 

innehålla födelsedata, nummer och namn.  

Pärmen ska innehålla information enligt följande under 

följande lagrum och flikar: 

 

SoL 

1. Personkort/Uppdrag 

2. Genomförandeplan 

3. Riskbedömning arbetsmiljö 

 

 

HSL 

4. Blankett för beslut om skyddsåtgärder, kopia 

5. Omvårdnadsepikris, medicinsk epikris 

6. Utdrag från HSL journal 

7. Vårdplaner/rehabplaner 

8. Hjälpmedel 

9. Munvård/Tandvårdskort 

10. Senior Alert 

11. BPSD 

 

7 Driftstopp och avbrott 

Driftsstopp kan vara både planerade och oplanerade. Samma rutin används, 

men vid planerade driftsstopp kan även annan nödvändig information skrivas 

ut. 

 

7.1 Avbrott 

Planerade avbrott aviseras på Osby kommuns intranät. Vid oplanerade 

avbrott kontrollera alltid med annan grupp/kollega om någon kan logga in i 

verksamhetssystemet.  
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Prova att starta om datorn. Hjälp kan nås via supporten på Unikom under 

vardagar. Möjlighet finns även att kontakta systemadministratör under 

vardagar, dagtid. Systemadministratör har kontakt med support för 

verksamhetssystemet. Uppstår avbrott under kväll, helg eller nattetid använd 

information som finns utskriven. Behandla vårdtagaren utifrån den kunskap 

som finns. Meddela driftstoppet till chef snarast nästkommande vardag. 

Vid längre avbrott måste all dokumentation ske i pappersform på avsedda 

journalblad. Alla anteckningar som görs med papper och penna ska textas för 

att vara tydliga så att alla kan läsa dem.  

Originalanteckningarna är en journalhandling och ska sparas i 

pappersjournalen. Alla anteckningar på papper måste innehålla namn och 

personnummer på den vårdtagare anteckningen berör. 
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