
 

KALLELSE 
Datum 

2022-06-22  

Sida 
  1(2) 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 82 97 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

PlusGiro 11 16 61-5 
Bankgiro 281-6809 

Kommunstyrelsen  
Tid: onsdag den 29 juni 2022 klockan 08:30  

Plats: Sammanträdesrum Osby 

Sammanträdet öppnar för allmänheten klockan 09.05 

Ärende  

 
1 Upprop och protokollets justering, klockan 08.30-08.35 

2 Godkännande av dagordning, klockan 08.30-08.35 

3 Anmälningar, klockan 08.30-08.35 

4 Delegeringsbeslut, klockan 08.30-08.35 

5 Information 

 Petra Gummesson, kommundirektör, informerar, klockan 08.35-08.45 

 Emma Frostensson, förvaltningschef, informerar, klockan 08.45-08.55 

6 FAV Budgetuppföljning maj 2022, klockan 08.55-09.05 
Emma Frostensson, förvaltningschef 

7 Riktlinje för personuppgiftsbehandling, klockan 09.05-09.25 
Christian Sonesson, kommunjurist 

8 KS delegationsordning, klockan 09.05-09.25 
Christian Sonesson, kommunjurist 

9 Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder, klockan 09.05-09.25 
Christian Sonesson, kommunjurist 

 

Fikapaus klockan 09.25 – 09.40 

10 Budgetuppföljning kommunstyrelseförvaltningen maj 2022, klockan 09.40-10.35 
Gunnar Elvingsson, ekonomichef 

11 Budgetuppföljning Osby kommun maj 2022, klockan 09.40-10.35 
Gunnar Elvingsson, ekonomichef 

http://www.osby.se/
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12 Ansökan om kommunalt bidrag till brandteknisk utrustning - Granada i Lönsboda, 
klockan 09.40-10.35 
Gunnar Elvingsson, ekonomichef 

13 Budget 2023, finansiella mål 2023 och flerårsplan 2024-2025, klockan 09.40-10.35 
Gunnar Elvingsson, ekonomichef 

14 Driftramar budget 2023, klockan 09.40-10.35 
Gunnar Elvingsson, ekonomichef 

15 Investeringsbudget 2023, klockan 09.40-10.35 
Gunnar Elvingsson, ekonomichef 

16 Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2023, klockan 09.40-10.35 
Gunnar Elvingsson, ekonomichef 

17 Kommunal skattesats för år 2023, klockan 09.40-10.35 
Gunnar Elvingsson, ekonomichef 

18 Motion rörande VA-avgifter, klockan 10.35-10.45 

19 Klimatredovisning för Osby kommun 2021, klockan 10.45-11.15 
Lennart Erfors, projektledare 

  

 

  

 

 

Niklas Larsson  Amanda Svensson  

Ordförande Sekreterare 















































































































































































































Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Särskilda kostnader eget
boende

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen 5 660,002020-07-0399925

Fk -  ändring mott av
barnbidrag

Tillberg, Lotta IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-0399935

Utredn 11:1 Yttr/Upplysn
IFO

Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-08100005

Särskilda kostnader eget
boende

Tillberg, Lotta IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen 2 636,002020-07-10100076

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Brobeck, Nina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-10100079

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Brobeck, Nina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-10100080

Avsluta utredn 0-17 med
uppföljning

Tillberg, Lotta IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-10100081

Avsluta utredn 0-17 med
uppföljning

Tillberg, Lotta IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-10100083

Avsluta utredn 0-17 med
uppföljning

Brobeck, Nina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-10100086

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(4)

2022-06-08 15:22

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Barn och familj maj
2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 1(4)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Överväg 13 §  LVU,
fortsatt vård

BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-14100193

Överväg 13 §  LVU,
fortsatt vård

BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-14100194

Överväg 13 §  LVU,
fortsatt vård

BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-14100195

Överväg 13 §  LVU,
fortsatt vård

BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-15100196

Överväg 13 §  LVU,
fortsatt vård

BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-14100197

Överväg 13 §  LVU,
fortsatt vård

BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-14100203

Famhem SoL BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-14100204

Överväg forts vård SoL
6:8 0-17 år

BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-14100211

Överväg forts vård SoL
6:8 0-17 år

BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-14100212

Famhem SoL BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen 513 851,002020-07-14100213

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 2(4)

2022-06-08 15:22

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Barn och familj maj
2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 2(4)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Avsluta utredning,
pågående insats fortgår

Brobeck, Nina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-15100214

Stödboende SoL BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen 46 345,002020-07-14100224

Särskilda kostnader eget
boende

Schnoor, Marie IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen 3 498,002020-07-23100566

Avsluta Yttr 11 § LUL Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-23100623

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Alpar, Carina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-22100653

Famhem 11 § LVU BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen 9 021,002020-07-28100669

Famhem 11 § LVU BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-28100672

Famhem 11 § LVU BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-24100774

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-27100786

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 3(4)

2022-06-08 15:22

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Barn och familj maj
2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 3(4)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Avsluta utredn Ansökan
18-20 med insats

Nagy, Ildiko IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-17100816

Avsluta utredn pågående
LVU

BUN/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-14101984

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Alpar, Carina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-13102026

Utredn 11:1
Anmälan/Annat sätt 0-17
år

Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2020-07-07102775

Antal beslut: 32

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 4(4)

2022-06-08 15:22

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Barn och familj maj
2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 4(4)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Bekräft U protokoll
faderskap Gem vårdnad

Andersson, Cecilia IFO FamiljerättFader-/ Föräldraskap2022-05-03130123

Utredn avtal om
vård/umg/bo

Hagberg, Jenny IFO FamiljerättFamiljerätt2022-05-04130232

Utredn avtal om
vård/umg/bo

Hagberg, Jenny IFO FamiljerättFamiljerätt2022-05-04130233

Avsluta Hävande av
faderskap genom dom

Hasani, Albina IFO FamiljerättFader-/ Föräldraskap2022-05-03130467

Upplysningar 6:20 FB Hagberg, Jenny IFO FamiljerättFamiljerätt2022-05-13130745

Upplysningar 6:20 FB Hagberg, Jenny IFO FamiljerättFamiljerätt2022-05-13130746

Utredn 11:1 vård/umg/bo
6:19 FB

Hagberg, Jenny IFO FamiljerättFamiljerätt2022-05-18130923

Utredn 11:1 vård/umg/bo
6:19 FB

Hasani, Albina IFO FamiljerättFamiljerätt2022-05-18130928

Utredn 11:1 vård/umg/bo
6:19 FB

Hasani, Albina IFO FamiljerättFamiljerätt2022-05-18130929

Upplysningar 6:20 FB Hagberg, Jenny IFO FamiljerättFamiljerätt2022-05-25131296

Avlämna beg om utredn
6:19 3 st FB

Hagberg, Jenny IFO FamiljerättFamiljerätt2022-05-31131647

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(2)

2022-06-08 15:24

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Familjerätten maj 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 1(2)Källa:



Antal beslut: 11

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 2(2)

2022-06-08 15:24

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Familjerätten maj 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 2(2)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Utredn 7 § LVM inleds Möller, Mariana IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-03130151

HVB Tillfälligt SoL Möller, Mariana IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-09130413

Öppenvård internt Selin Romberg, Patricia IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-09130415

Öppenvård internt Selin Romberg, Patricia IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-11130543

Boende i akut situation Selin Romberg, Patricia IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-11130588

Lägga ner utredning Reimer, Maria IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-12130698

Utredn 11:1 Ansökan 18-
20

Reimer, Maria IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-03130712

Öppenvård internt Reimer, Maria IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-13130713

Skyddat boende upp till 3
mån

Möller, Mariana IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-16130823

Skyddat boende upp till 3
mån

Möller, Mariana IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-16130825

Öppenvård internt Reimer, Maria IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-13130848

Öppenvård internt Reimer, Maria IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-12130855

Öppenvård internt Reimer, Maria IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-12130890

Öppenvård internt Reimer, Maria IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-19130962

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(2)

2022-06-08 15:26

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut IFO Vuxen maj 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 1(2)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Öppenvård internt Reimer, Maria IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-19130981

Öppenvård internt Selin Romberg, Patricia IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-19130996

Boende i akut situation Selin Romberg, Patricia IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-19131004

Avsluta LVM utredning, ej
LVM

Möller, Mariana IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-19131036

Skyddat boende upp till 3
mån

Möller, Mariana IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-19131038

Skyddat boende upp till 3
mån

Möller, Mariana IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-19131041

Öppenvård internt Reimer, Maria IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-19131174

Skyddat boende upp till 3
mån

Möller, Mariana IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-24131272

Utredn 11:1 Ansökan 18-
20

Selin Romberg, Patricia IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-30131488

Öppenvård internt Reimer, Maria IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-05-30131492

Antal beslut: 24

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 2(2)

2022-06-08 15:26

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut IFO Vuxen maj 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 2(2)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 162,002022-05-02130022

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-02130023

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-02130024

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 835,002022-05-02130025

Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-02130027

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 224,002022-05-02130042

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-02130043

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 706,002022-05-02130069

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 135,002022-05-02130110

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-02130111

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 681,002022-05-02130113

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 429,002022-05-02130114

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-02130115

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-02130116

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-02130117

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(31)

2022-06-08 15:27

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
maj 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 1(31)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-03130124

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 590,002022-05-03130125

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 520,002022-05-03130126

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 038,002022-05-03130130

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 349,002022-05-03130131

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 157,002022-05-03130132

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 395,002022-05-03130133

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 788,002022-05-03130154

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-03130155

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 585,002022-05-03130162

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-03130163

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 268,002022-05-03130164

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 438,002022-05-03130165

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-04130189

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 879,002022-05-04130192

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 2(31)

2022-06-08 15:27

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
maj 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 2(31)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Avslag 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-04130193

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 051,002022-05-04130197

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 128,002022-05-04130198

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 555,002022-05-04130199

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-05-04130200

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 157,002022-05-04130201

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 705,002022-05-04130203

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 045,002022-05-04130205

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 229,002022-05-04130207

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 692,002022-05-04130214

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 133,002022-05-04130215

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-04130216

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-04130224

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-04130225

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-04130226

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 3(31)

2022-06-08 15:27

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
maj 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 3(31)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 864,002022-05-04130234

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-04130240

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-05130244

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 800,002022-05-05130245

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 552,002022-05-05130246

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 663,002022-05-05130247

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 931,002022-05-05130250

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-05-05130251

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-05130252

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 266,002022-05-05130253

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002022-05-05130254

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 332,002022-05-05130258

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 823,002022-05-05130260

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 300,002022-05-05130261

Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-05130262
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Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 325,002022-05-05130264

Överklagan - avvisas Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-05130267

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 33,002022-05-05130269

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 348,002022-05-05130270

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-05-05130271

Avslag 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-05130278

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 100,002022-05-05130285

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 13 314,002022-05-05130287

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 355,002022-05-05130288

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 103,002022-05-05130289

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-05-05130290

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 325,002022-05-05130307

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 332,002022-05-06130342

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 763,002022-05-06130343

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-06130344
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Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-05-06130345

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 700,002022-05-06130346

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-06130347

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 633,002022-05-06130350

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-06130356

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 188,002022-05-06130365

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 12 260,002022-05-06130370

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-05-06130371

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 800,002022-05-06130373

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 108,002022-05-06130374

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 532,002022-05-06130375

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-06130376

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 141,002022-05-09130393

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002022-05-09130394

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 493,002022-05-09130396
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Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 100,002022-05-09130397

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 250,002022-05-09130400

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 478,002022-05-09130401

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 295,002022-05-09130402

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-05-09130403

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 25 730,002022-05-09130404

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002022-05-09130405

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-09130411

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-09130414

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 455,002022-05-09130420

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 596,002022-05-09130431

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 600,002022-05-09130432

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-05-09130433

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 234,002022-05-09130434

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 125,002022-05-09130435
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Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-09130436

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-09130437

Avslag 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-09130438

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 138,002022-05-09130442

Avslag 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-09130443

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 207,002022-05-09130455

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-09130456

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 831,002022-05-10130478

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 052,002022-05-10130480

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-05-10130484

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002022-05-10130485

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 68,002022-05-10130486

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-10130487
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Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-10130488

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-10130489

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-10130490

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-10130491

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 665,002022-05-10130493

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 333,002022-05-10130494

Avslag 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-10130495

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 122,002022-05-10130496

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 269,002022-05-10130497

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 20 900,002022-05-10130504

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 479,002022-05-10130505

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 048,002022-05-10130506

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002022-05-10130507

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 019,002022-05-10130509

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 449,002022-05-10130510
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Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-05-10130511

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 445,002022-05-10130517

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 984,002022-05-10130518

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-10130520

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-10130529

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-10130530

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 974,002022-05-10130532

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 281,002022-05-10130533

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 947,002022-05-10130535

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 61,002022-05-10130536

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 695,002022-05-11130538

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 122,002022-05-11130539

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-05-11130540

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 136,002022-05-11130541

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-11130542
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Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 647,002022-05-11130557

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 340,002022-05-11130558

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-11130559

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-11130560

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-11130561

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 325,002022-05-11130586

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 245,002022-05-12130593

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 162,002022-05-12130596

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 062,002022-05-12130601

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 958,002022-05-12130618

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-05-12130619

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 073,002022-05-12130621

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 90,002022-05-12130622

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 56,002022-05-12130623

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 268,002022-05-12130624
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Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-12130625

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 411,002022-05-12130634

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 306,002022-05-12130637

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 429,002022-05-12130638

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 37,002022-05-12130639

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-12130642

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-12130644

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 088,002022-05-12130652

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 83,002022-05-12130653

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002022-05-12130659

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-12130660

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 620,002022-05-12130661

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 691,002022-05-12130663

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 32,002022-05-12130664

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 429,002022-05-12130665
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Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 600,002022-05-12130666

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-12130667

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 976,002022-05-12130677

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 429,002022-05-12130678

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-12130680

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 822,002022-05-12130687

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 449,002022-05-12130688

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 750,002022-05-12130689

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 229,002022-05-12130690

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 029,002022-05-12130691

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-12130692

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-12130693

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 164,002022-05-12130694

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 154,002022-05-12130700
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Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-12130701

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 267,002022-05-13130714

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 100,002022-05-13130715

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 61,002022-05-13130716

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 369,002022-05-13130718

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 369,002022-05-13130719

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-13130720

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-13130721

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 448,002022-05-13130729

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 409,002022-05-13130730

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-13130731

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-13130732

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 040,002022-05-13130737

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 275,002022-05-13130738

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-13130739
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Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-13130740

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 390,002022-05-13130744

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-13130752

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-13130756

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-13130765

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-13130766

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 659,002022-05-16130773

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 357,002022-05-16130782

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-05-16130783

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 465,002022-05-16130784

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 132,002022-05-16130792

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-16130793

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 315,002022-05-16130794

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 349,002022-05-16130795

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-16130796
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Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 660,002022-05-16130797

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-16130798

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 961,002022-05-16130801

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 300,002022-05-16130802

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 671,002022-05-16130810

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 398,002022-05-16130812

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-16130813

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-16130814

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 325,002022-05-16130819

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-16130820

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 600,002022-05-16130821

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 183,002022-05-17130831

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002022-05-17130832

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 540,002022-05-17130833

Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-17130834
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Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 366,002022-05-17130838

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-05-17130839

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 800,002022-05-17130840

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 548,002022-05-17130841

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-17130842

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-17130843

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-17130846

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 455,002022-05-17130847

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 315,002022-05-17130849

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 585,002022-05-17130851

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002022-05-17130852

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-17130853

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-17130860
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Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 935,002022-05-17130864

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 225,002022-05-17130865

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 529,002022-05-17130868

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 300,002022-05-17130869

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5,002022-05-17130870

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-17130871

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 553,002022-05-17130872

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 260,002022-05-17130881

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 455,002022-05-17130884

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 15 450,002022-05-18130894

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 329,002022-05-18130895

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 300,002022-05-18130896

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 25 200,002022-05-18130899

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 332,002022-05-18130900

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-18130901
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Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-18130902

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 250,002022-05-18130906

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-18130907

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 192,002022-05-18130908

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 388,002022-05-18130909

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 582,002022-05-18130910

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 573,002022-05-18130911

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 429,002022-05-18130912

Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-18130913

Avslag 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-18130914

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 855,002022-05-18130915

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 310,002022-05-18130916

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-18130921

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 401,002022-05-18130931

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 100,002022-05-18130932
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Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 418,002022-05-18130933

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 486,002022-05-18130934

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 470,002022-05-18130935

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-18130936

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 17 315,002022-05-18130937

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 154,002022-05-18130938

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-18130939

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 714,002022-05-18130940

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 250,002022-05-18130941

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 199,002022-05-18130942

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 59,002022-05-18130943

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 826,002022-05-18130944

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 16 193,002022-05-18130949

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 830,002022-05-19130953

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-05-19130954
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Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-19130955

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-19130956

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 190,002022-05-19130958

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 672,002022-05-19130959

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 052,002022-05-19130961

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 600,002022-05-19130963

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 118,002022-05-19130964

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-19130966

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 789,002022-05-19130967

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 329,002022-05-19130968

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-19130969

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 391,002022-05-19130976

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 356,002022-05-19130977

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002022-05-19130978

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-19130980
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Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 924,002022-05-19130982

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 397,002022-05-19130983

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-19130984

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 794,002022-05-19130985

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 713,002022-05-19130986

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 357,002022-05-19130987

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 700,002022-05-19130988

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 399,002022-05-19130989

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-19130990

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-19130993

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 19 482,002022-05-19130999

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 229,002022-05-19131000

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 79,002022-05-19131001

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 386,002022-05-19131010

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 195,002022-05-19131011
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Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 155,002022-05-19131016

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002022-05-19131017

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 460,002022-05-19131018

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 331,002022-05-19131019

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-19131021

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 19 712,002022-05-19131022

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 599,002022-05-19131023

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 20 928,002022-05-19131026

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 300,002022-05-19131027

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-19131028

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 449,002022-05-19131029

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 938,002022-05-19131033

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-05-19131034

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 290,002022-05-19131035

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 759,002022-05-19131039
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Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 369,002022-05-19131040

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 657,002022-05-19131045

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002022-05-19131046

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 339,002022-05-19131047

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 350,002022-05-19131049

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 663,002022-05-19131050

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-19131051

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 63,002022-05-19131052

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 250,002022-05-19131054

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 218,002022-05-20131061

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-05-20131062

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 190,002022-05-20131063

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-20131064

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 787,002022-05-20131065

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 365,002022-05-20131066
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Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 270,002022-05-20131067

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 334,002022-05-20131068

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 782,002022-05-20131074

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 773,002022-05-20131075

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 448,002022-05-20131076

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 341,002022-05-20131077

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 250,002022-05-20131082

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 195,002022-05-20131085

Avslag 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-20131087

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 996,002022-05-20131091

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-05-20131092

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 017,002022-05-20131093

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 986,002022-05-20131099

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 765,002022-05-20131100

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 634,002022-05-20131104
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Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 449,002022-05-20131105

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 785,002022-05-20131106

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 599,002022-05-20131109

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 766,002022-05-20131113

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 44,002022-05-20131114

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 238,002022-05-20131118

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-05-20131119

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 12 705,002022-05-20131127

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 216,002022-05-20131128

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 428,002022-05-20131129

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-20131130

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-20131131

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 801,002022-05-20131132

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-20131133

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 545,002022-05-20131139
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Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-20131141

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 468,002022-05-23131160

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 190,002022-05-23131161

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-23131162

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 503,002022-05-23131166

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002022-05-23131167

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-05-23131168

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 607,002022-05-23131169

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 100,002022-05-23131170

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-23131171

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 365,002022-05-23131180

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-23131181

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 471,002022-05-23131188

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-23131189

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 21 834,002022-05-23131195
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Återkrav bistånd 9:1 SoL Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 20 002,002022-05-23131197

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 188,002022-05-23131204

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 120,002022-05-23131206

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 263,002022-05-23131214

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002022-05-23131215

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 349,002022-05-23131216

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-05-23131217

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 035,002022-05-23131218

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-23131220

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 984,002022-05-23131221

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002022-05-23131222

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 425,002022-05-23131225

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 476,002022-05-24131228

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 396,002022-05-24131229

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 107,002022-05-24131230
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Avslag 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-24131236

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 240,002022-05-24131238

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 180,002022-05-24131239

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-05-24131240

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 096,002022-05-24131243

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 395,002022-05-24131244

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 716,002022-05-24131247

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002022-05-24131248

Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-24131249

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 377,002022-05-24131269

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 745,002022-05-24131270

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 600,002022-05-25131294

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-25131295

Försörjningsstöd 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 325,002022-05-25131317

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-25131320

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 29(31)

2022-06-08 15:27

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd
maj 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 29(31)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Livsföring i övrigt 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 375,002022-05-25131324

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 301,002022-05-25131339

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 349,002022-05-25131340

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 233,002022-05-25131341

Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-25131342

Boende i akut situation Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-25131358

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 250,002022-05-27131375

Överklagan rätt tid Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-27131436

Avge Yttr m a a överkl av
beslut

Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-27131439

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-27131442

Överklagan - avvisas Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-27131446

Överklagan rätt tid Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-27131447

Avge Yttr m a a överkl av
beslut

Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-27131448

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 353,002022-05-30131455
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Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 493,002022-05-30131456

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 406,002022-05-30131459

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 269,002022-05-30131460

Försörjningsstöd 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 980,002022-05-30131461

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 269,002022-05-30131462

Livsföring i övrigt 4:1 Mujagic, Nina IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 200,002022-05-30131475

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 526,002022-05-31131494

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-31131496

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 280,002022-05-31131514

Avslag 4:1 Alagic, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-31131555

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 750,002022-05-31131556

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-05-31131557

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-05-31131558
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FAV Budgetuppföljningar 2022 
Dnr KS/2022:17 042   

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen  

- Budgetuppföljningen för Arbete och välfärdsförvaltningen med ett prognostiserat 
positivt resultat på 4976 tkr, avseende maj 2022, godkänns. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbete och välfärdsförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 4976 tkr för maj 
månad. Den främsta orsaken är lägre personalkostnader och då framför allt på grund av att 
tjänster ej är återbesatta. Utöver lägre personalkostnader prognostiseras även ett positivt 
resultat för placeringar inom vuxenenheten samt för statliga bidrag på Komvux och inom 
Barn och familj. 

Förvaltningsledningen prognostiserar ett positivt resultat på cirka 600 tkr. 

Vuxenutbildningen prognostiserar ett negativt resultat på knappt 100 tkr. Det är en något 
förbättrad prognos sedan uppföljningen i april. Verksamheten har ökat prognosen för köp 
av huvudverksamhet och går där över budget med cirka 1 200 tkr. Personalkostnaderna 
samt material på svetsutbildningen beräknas bli högre än budgeterat. Dock bidrar ökade 
statliga bidrag till att verksamheten inte går mer över budget än nu prognostiserat.  

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på cirka 1 000 tkr, vilket 
beror på uteblivna personalkostnader för vakanta tjänster. 

Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar ett positivt resultat på drygt 1100 tkr. Det 
prognostiserade överskottet beror uteslutande på sänkta prognoser för placeringar inom 
missbruk/beroende och våld i nära relationer. 

Barn och familj prognostiserar ett positivt resultat på drygt 2300 tkr. Det beror på lägre 
personalkostnader samt ett icke budgeterat statligt bidrag.  

Beslutsunderlag 

http://www.osby.se/
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UPPFÖLJNING  

DRIFTREDOVISNING 

Driftredovisning 

Belopp i tkr Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Förvaltningsledning 2 461 1 380 1 081 5 964 5 340 624 

Vuxenutbildning 4 438 -183 4 621 10 729 10 825 -96 

Arbetsförberedande 5 370 6 918 -1 548 12 935 11 933 1 002 

Vuxen 12 388 10 822 1 566 29 791 28 652 1 139 

Barn och familj 10 511 8 617 1 894 25 287 22 980 2 307 

Resultat 35 168 27 554 7 614 84 706 79 730 4 976 

Kommentarer till helårsavvikelser 
Maj månads uppföljning visar ett positivt resultat på 4 976 tkr för förvaltningen som helhet. Detta är en något 
förbättrad prognos sedan april. De främsta orsakerna till det prognostiserade positiva resultatet är lägre 
personalkostnader, sänkt prognos för placeringar inom vuxenenheten samt ökade statliga bidrag på Komvux och 
barn och familj. 

Förvaltningsledning 

Förvaltningsledningen prognostiserar ett positivt resultat på cirka 600 tkr. Verksamheten har lägre 
personalkostnader än väntat vilket beror på att tjänsten som SAS ej är besatt och att verksamhetsutvecklare till 70% 
finansieras av projektmedel under större delen av året. Sedan uppföljningen i april har det även tillkommit ett statligt 
bidrag på drygt 350 tkr för kompensation för sjuklöner, något som ej var budgeterat. 

Osby kommun Kompetensa 

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på cirka 1 000 tkr, vilket beror på uteblivna 
personalkostnader för vakanta tjänster. Rekryteringsprocess är inledd för att anställa en språkhandledare samt 
ytterligare en handläggare. Förhoppningen är att de nya medarbetarna ska vara på plats efter sommaren. 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen prognostiserar ett negativt resultat på knappt 100 tkr. Det är en något förbättrad prognos sedan 
uppföljningen i april. Verksamheten har ökat prognosen för köp av verksamhet och går där över budget med cirka 
1 200 tkr. Personalkostnaderna samt material på svetsutbildningen beräknas bli högre än budgeterat. Dock bidrar 
ökade statliga bidrag till att verksamheten inte går mer över budget än nu prognostiserat. 

Vuxenenheten och Familjehuset 

Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar ett positivt resultat på drygt 1 100 tkr. Det positiva resultatet beror 
uteslutande på sänkta prognoser för placeringar inom missbruk/beroende och våld i nära relationer. Vad gäller 
missbruksplaceringar förvänta de bli 740 tkr billigare än budgeterat. Placeringar vid våld i nära relationer beräknas 
bli nästan 1 300 tkr billigare än budgeterat. Prognosen för ekonomiskt bistånd ligger kvar och beräknas gå över 
budget med 500 tkr. Verksamheten beräknar med något fördyrade personalkostnader på grund av stöd av konsult för 
upplärning av två nya medarbetare på enheten för missbruk/beroende och våld i nära relationer. 

Barn och familj 

Barn och familj prognostiserar ett positivt resultat på drygt 2 300 tkr. Prognosen för placeringar totalt inom enheten 
ligger i princip enligt budget. Konsulentstödda familjehem går över budget, vanliga familjehem är något bättre än 
budget och för HVB-placeringar är prognosen enligt budget. Kostnaderna för personal ligger bättre än budget. Det 
beror på tjänstledigheter och sjukfrånvaro samt en vakant tjänst som ej är återbesatt. Denna tjänst har förhandlats om 
och är numera en förste socialsekreterartjänst inom vuxenenheten/Familjehuset, rekryteringsprocess är påbörjad med 
förhoppning om att ha personal på plats från och med hösten. Verksamheten har även erhållit ett statsbidrag på drygt 
1 100 tkr och det är endast en liten del som täcker utökade kostnader, resterande del används till placeringskostnader 
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och bidrar därmed till ett förbättrat ekonomiskt resultat för verksamheten. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 
 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

4 879 5 095 5 344 5 280 5 199 5 324 5 494 5 550 5 497 5 360 5 474 5 384 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

5 585 5 478 5 453 5 120 5 228        

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

56 34 37 27 60 31 15 31 24 35 41 55 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

51 139 72 149 44        

Sjuklön exkl personalomkostnad 

Kostnadsredovisning 

Kostnadsredovisning 

Belopp i tkr Budget helår 
2022 

Utfall t o m 
aktuell månad 
2022 

Utfall t o m 
aktuell månad 
2021 

Förbrukning i 
procent 

Förändring 
mellan år 
procent 

Intäkter 16 066 12 290 10 053 76,5 22,3 

därav statsbidrag 6 844 9 419 6 278 137,6 50,0 

därav arbetsförmedlingen 7 614 2 229 2 466 29,3 -9,6 

därav övrigt 1 608 643 1 309 40,0 -50,9 

      

Kostnader 100 773 39 393 39 405 39,1 0,0 

därav personal 68 771 25 797 20 598 37,5 25,2 

därav lokalkostnader 3 414 1 441 1 468 42,2 -1,8 

därav bidrag 17 240 7 502 7 915 43,5 -5,2 

därav köp av 
huvudverksamhet 

7 376 787 2 066 10,7 -61,9 

därav övrigt 3 971 2 738 2 159 68,9 26,8 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

1100 Inventarier familjehuset 50 0 50 0 2022-12-
31 

1102 Möbler vuxenutbildningen 270 0 270 0 2022-12-
31 

 Totalt 320 0 320 0  
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Statistik 

Ekonomiskt bistånd 

Ekonomiskt bistånd, antal hushåll (Socialstyrelsens månadsstatistik) 

  jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

2022 167 126 176 167 163        

2021 195 188 184 186 176 182 192 195 187 184 181 176 

2020 178 187 181 196 191 186 193 189 187 180 176 189 

Ekonomiskt bistånd, nettokostnad i tkr 

  jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt 

2022 1 436 1 549 1 555 1 438 1 394        1 474 

2021 1 436 1 498 1 667 1 377 1 705 1 625 1 444 1 665 1 421 2 049 1 075 1 381 1 529 

2020 1 594 1 383 1 419 1 505 1 305 1 576 1 469 1 448 1 415 1 384 1 315 1 572 1 449 

Placeringar 

HVB-placeringar barn, antal dygn 

  jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

2022 0 0 0 0 13        

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 99 116 124 114 67 60 62 31 0 0 0 0 

Konsulentstödda familjehem barn, antal dygn 

  jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

2022 31 28 46 60 50        

2021 31 28 31 30 31 30 12 0 0 0 27 31 

2020 128 145 155 60 62 30 30 62 34 31 30 31 

Familjehem barn, antal placeringar 

  jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

2022 35 35 35 34 34        

2021 44 45 45 42 40 37 37 37 37 36 35 34 

2020 41 40 40 40 41 42 40 42 46 46 42 41 

Missbruksplaceringar, antal dygn 

  jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

2022 20 28 7 12 30        

2021 80 102 136 176 129 125 54 13 0 13 29  

2020 18 32 70 60 43 119 125 113 79 115 100 109 
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Placering våld i nära relationer, antal dygn 

  jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

2022 31 12 0 0 27        

2021 74 43 76 36 31 34 28 0 31 31 30  

2020 125 157 249 240 229 270 290 279 235 186 186 146 

Arbetsmarknad 

Antal pågående arbetsmarknadspolitiska anställningar 

  jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

2022 51 47 39 34 30        

2021             

2020             
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1. Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunövergripande riktlinje för 
personuppgiftsbehandling daterad 2022-06-10. 

2. Riktlinje personuppgiftsbehandling dataskydd, beslutad 2019-04-10, dnr 
KS/2019:127, upphävs. 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt 
 
Sammanfattning av ärendet 

I samband med dataskyddsförordningens ikraftträdande beslutade kommunstyrelsen bl.a. 
om en riktlinje för personuppgiftsbehandling. Samma riktlinje har antagits även av 
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behov av att uppdatera riktlinjen. Förändringar i förhållande till gällande riktlinje är 
markerade med gul överstrykning. I syfte att förenkla hanteringen vid framtida 
revideringar samt för att minska antalet likalydande styrdokument i kommunen ska 
riktlinjen gälla kommunövergripande.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningens (EU) 2016/679 
bestämmelser vid all hantering av personuppgifter i kommunal verksamhet. 
Dataskyddsförordningen ersatte personuppgiftslagen, PuL (1998:204) och 
kompletteras av dataskyddslagen, lag (2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.  

1.2 Syfte 
Denna riktlinje ska klargöra hur personuppgifter får behandlas i Osby 
kommuns verksamheter.  
Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.  

1.3 Målgrupp 
Anställda och förtroendevalda i Osby kommun. Anställda och 
förtroendevalda i av kommunen helägda aktiebolag i tillämpliga delar.  

2 Personuppgifter 

2.1 Personuppgift 
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan identifiera en 
levande fysisk person.  

2.2 Behandling av personuppgift 
Alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter är en behandling.  

3 Laglig behandling av personuppgifter 

3.1 Hantering av personuppgifter 
Personuppgifter ska hanteras i enlighet med dataskyddsförordningens 
bestämmelser. Dataskyddsförordningen och dataskyddslagen ska inte 
tillämpas i den utsträckning det strider mot annan lagstiftning. 

Varje personuppgiftsbehandling ska ske med hänsyn till den enskildas 
personliga integritet. Vid varje behandling ska ett sådant förhållningssätt 
iakttas att risken för den registrerades rättigheter och friheter minimeras.  

3.2 Rättslig grund 
Personuppgifter får inte behandlas utan en rättslig grund.  

Minst en av följande lagliga grunder måste fastställas innan 
personuppgiftsbehandling får ske: 

 Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal. 
 Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. 
 Behandlingen är nödvändig för att skydda ett grundläggande 

intresse för den registrerade eller annan fysisk person. 
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 Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvarigas 
myndighetsutövning.  

 Behandlingen grundar sig på ett aktivt, skriftligt och specifikt 
samtycke där förhållandet mellan den registrerade och kommunen är 
jämställt. Om den registrerade väljer att inte samtycka till behandling 
får det inte medföra negativa konsekvenser för den registrerade. 
Samtycket kan när som helst återkallas. Återkallandet påverkar inte 
behandlingen innan samtycket återkallades. 

3.3 Känsliga personuppgifter 
Behandling av känsliga personuppgifter är som huvudregel förbjuden.  
Känsliga personuppgifter är uppgifter om 

 Ras eller etnicitet  
 Politiska åsikter 
 Religiös eller filosofisk övertygelse 
 Medlemskap i fackförening 
 Genetiska eller biometriska uppgifter som identifierar en individ  
 Hälsa, sexualliv eller sexuell läggning 

Känsliga personuppgifter får behandlas om den registrerade har lämnat sitt 
uttryckliga och skriftliga samtycke. Med samtycke jämställs att den 
registrerade själv på ett tydligt sätt offentliggjort uppgifterna.  
Behandling av känsliga personuppgifter utan samtycke kräver lagstöd.  
Känsliga personuppgifter får även behandlas utan samtycke när  

 Den personuppgiftsansvariga utövar sina skyldigheter inom 
arbetsrätten 

 Den registrerades vitala intressen ska kunna skyddas 
 Inom områdena social trygghet eller socialt skydd 
 När det är nödvändigt av skäl som hör samman med förebyggande 

hälso- och sjukvård och yrkesmedicin 
 Vid bedömning av en arbetstagares arbetskapacitet  
 När rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller 

försvaras 
 För medicinska diagnoser m.m. 

Skyddsåtgärder ska vidtas för att skydda den registrerades grundläggande 
rättigheter. 

3.4 Särskilt skyddsvärda personuppgifter 
Personnummer eller samordningsnummer får utan samtycke endast 
behandlas när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med 
behandlingen, vid vikten av en säker identifiering eller vid något annat 
beaktansvärt skäl. 
Barns personuppgifter är extra skyddsvärda då barn kan ha svårare att 
förutse riskerna med att lämna ifrån sig sina uppgifter samt förstå sina 
rättigheter. 
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3.5 Grundläggande principer 
Vid behandling av personuppgifter ska följande grundläggande principer 
tillämpas 

 Laglighet, korrekthet och öppenhet 
Personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt 
gentemot den registrerade. Det måste finnas en rättslig grund för 
behandlingen och det ska tydligt framgå för den registrerade hur hens 
personuppgifter samlas in och behandlas.  

 Ändamålsbegränsning 
Innan behandling påbörjas ska ett särskilt och uttryckligt angivet 
samt berättigat ändamål med behandlingen vara fastställt. Det är inte 
tillåtet att hantera personuppgifter som inte ryms inom det 
ursprungliga ändamålet. 

 Uppgiftsminimering 
Endast de personuppgifter som är adekvata och relevanta för 
ändamålet får samlas in. Det är inte tillåtet att samla in uppgifter för 
obestämda framtida behov. 

 Korrekthet 
Insamlade personuppgifter ska vara korrekta och uppdaterade. Alla 
rimliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att felaktiga 
personuppgifter rättas eller raderas utan dröjsmål. 

 Lagringsminimering 
Insamlade personuppgifter får endast bevaras så länge det är 
nödvändigt för ändamålet. Efter avslutat ändamål ska uppgifterna 
raderas, avidentifieras eller arkiveras enligt gällande 
informationshanteringsplan.  
Insamlade uppgifter får behandlas och lagras under längre tid för 
arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 
forskningsändamål eller statistiska ändamål om det finns lämpliga 
skyddsåtgärder för den registrerades rättigheter. 

 Integritet och konfidentialitet 
Personuppgifter ska skyddas mot obehörig eller otillåten behandling, 
mot förlust, förstöring eller mot skada genom olyckshändelse.  

 Ansvarsskyldighet 
Personuppgiftsansvarig ansvarar för att all personuppgiftsbehandling 
som sker under deras ansvar sker enligt dataskyddsförordningens 
bestämmelser. Personuppgiftsansvarig ska kunna visa att och hur 
bestämmelserna i förordningen efterlevs.  
Exempel på åtgärder som ska vidtas för att visa att förordningen följs 
o Tydlig information till den registrerade om hur hens 

personuppgifter behandlas samt information om hens rättigheter 
gentemot den personuppgiftsansvariga 

o Upprättande av registerförteckning 
o Upprättande av interna styrdokument 
o Utbildning av personal  
o Dokumenterade konsekvensbedömningar  
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o Dokumenterade ställningstaganden vid alla 
personuppgiftsbehandlingar. 

4 Personuppgiftsansvarig 
Den personuppgiftsansvariga är en fysisk eller juridisk person eller 
myndighet som bestämmer ändamål och medel för behandlingen av 
personuppgifter. Den personuppgiftsansvariga har det ytterst juridiska 
ansvaret för att lagstiftningen efterlevs. Den faktiska behandlingen av 
personuppgifter kan överlåtas men aldrig det yttersta ansvaret. 
I Osby kommun är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, hälsa 
och omsorgsnämnden, miljö- och byggnämnden, samhällsbyggnadsnämnden 
och valnämnden personuppgiftsansvariga för respektive verksamhet. 
Kommunägda bolag är enskilt personuppgiftsansvariga. 
Ansvaret innebär bland annat att 

 Fastställa rättslig grund vid all personuppgiftsbehandling 
 Utse dataskyddsombud 
 Säkerställa att tekniska och organisatoriska förutsättningar finns så att alla 

personuppgifter behandlas med erforderlig säkerhet  
 Kunna visa att kraven i lagstiftningen uppfylls 
 Föra register över de personuppgiftsbehandlingar som sker inom 

verksamheten. 
Respektive personuppgiftsansvarig i Osby kommun ska utse lokala GDPR-
ombud som arbetar löpande med dataskyddsförordningen. 

5 Personuppgiftsbiträde 
Ett personuppgiftsbiträde är en fysisk eller en juridisk person som externt 
hanterar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvariga.  

5.1 Personuppgiftsbiträdesavtal  
Ett personuppgiftsbiträdesavtal reglerar hur biträdet får behandla 
personuppgifter för den personuppgiftsansvarigas räkning. Avtalet 
säkerställer att personuppgiftsbiträdet upprätthåller lämplig teknisk och 
organisatorisk säkerhet i enlighet med gällande rätt.  
Avtal ska alltid upprättas innan personuppgiftsbehandling påbörjas. 
Personuppgiftsbiträdesavtal ska inte tecknas internt inom kommunen.  
I reglementet för Osby kommuns nämnder anges vilken nämnd som är 
personuppgiftsansvarig för respektive kommunövergripande 
verksamhetssystem.  
Vid gemensamt personuppgiftsansvar mellan två eller fler av kommunens 
nämnder ska ansvarsfördelningen för behandlingarna dokumenteras.  

6 Registerförteckning 
Varje personuppgiftsansvarig ska föra ett register över de 
personuppgiftsbehandlingar som utförs under deras ansvar. Registret är en 
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förteckning över alla system, dokument och övriga register där 
personuppgifter förekommer. Registret är ett levande dokument och ska vid 
behov revideras.  

7 Dataskyddsombud  
Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till 
personuppgiftsansvarig om skyldigheterna enligt dataskyddsförordningen.  
Dataskyddsombudet ska även övervaka efterlevnad av förordningen samt ge 
råd vid konsekvensbedömningar. Den personuppgiftsansvariga ska 
säkerställa att dataskyddsombudet involveras i alla frågor som rör skyddet av 
personuppgifter. 

8 Den registrerades rättigheter 

8.1 Rättigheter 
Den personuppgiftsansvariga ska vidta lämpliga åtgärder för att 
tillhandahålla den registrerade klar och tydlig information gällande de 
personuppgiftsbehandlingar som utförs om hen samt klar och tydlig 
information om den registrerades rättigheter.  
Vid begäran om att utöva sina rättigheter ska myndigheten svara den 
registrerade snarast, dock senast inom en (1) månad efter mottagen begäran. 
När den registrerade använder sina rättigheter ska besvärshänvisning bifogas 
den personuppgiftsansvarigas beslut. 

8.1.1 Rätt till information och tillgång 
Den registrerade har rätt att få information om att hens personuppgifter 
behandlas av Osby kommun. Information ska lämnas i samband med 
mottagandet av uppgifterna eller vid första registreringstillfället. Information 
får inte lämnas senare än en månad efter mottagande av uppgifterna. 
Informationen ska vara tydlig och omfatta  

o Ändamålet med behandlingen 
o Vilka kategorier av personuppgifter som behandlas 
o Den rättsliga grund på vilken uppgifterna behandlas  
o Mottagare av uppgifterna 
o Hur länge uppgifterna ska sparas 
o Den registrerades rättigheter  
o Rätten att ta tillbaka ett eventuellt samtycke 
o Rätten att lämna klagomål till Datainspektionen 
o Information om ifall att uppgifterna ska överföras till ett tredje land 
o Källan som uppgifterna har hämtats från 
o Information om ifall att automatiserat beslutsfattande förekommer 
o Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga samt dess 

dataskyddsombud. 
Information behöver inte lämnas till den registrerade om det finns andra 
bestämmelser som gäller framför dataskyddsförordningen, exempelvis vid 
sekretessklassade uppgifter. Information behöver heller inte lämnas om den 
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registrerade redan har fått informationen eller om det är omöjligt eller skulle 
innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats. 

8.1.2 Rätt till rättelse och radering 
Den registrerade har rätt att vända sig till den personuppgiftsansvariga med 
begäran om att få felaktiga personuppgifter rättade.  
Kommunala myndigheter får inte gallra (radera) eller rätta i allmänna 
handlingar utan att det anges i lag eller i myndighetens fastställda 
informationshanteringsplan.  
Uppenbara skrivfel i myndighetsbeslut får rättas enligt 36§ 
Förvaltningslagen (2017:900). 
Personuppgifter kan raderas om behandlingen grundar sig på den 
registrerades samtycke och hen återkallar samtycket. 
Om personuppgiftsansvarig har lämnat ut uppgifterna till en tredje part ska 
denna meddelas om rättelsen. 

8.1.3 Rätt till begränsning av behandling 
Den registrerade har rätt att begära att behandlingen av hens personuppgifter 
begränsas och endast får användas för vissa avgränsade syften.  
Rätt till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att 
uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan den 
registrerade begära att behandlingen av uppgifter begränsas under tiden 
uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska den 
registrerade informeras om detta.  

8.1.4 Rätt till dataportabilitet 
Den registrerade har rätt till dataportabilitet vilket innebär att 
personuppgifter flyttas, kopieras eller överförs från en IT-miljö till en annan. 
Denna rättighet är endast tillämplig då den registrerade själv har lämnat 
uppgifterna till myndigheten samt då behandlingen grundar sig på samtycke 
eller avtal. 

8.1.5 Rätt att göra invändningar 
Den registrerade har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling när 
personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller 
som ett led i myndighetsutövning. 
Om den registrerade invänder mot behandling får den personuppgifts-
ansvariga endast fortsätta med behandlingen om det finns skäl som väger 
tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om 
behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga 
anspråk. 
Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga 
och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. 

8.2 Begäran om registerutdrag  
Den registrerade har rätt att få en skriftlig, samlad förteckning över de 
personuppgifter som myndigheten behandlar om hen.  
Registerutdraget ska tillhandahållas den registrerade kostnadsfritt och vara 
formulerat med ett enkelt och tydligt språk. 
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Uppgifterna får inte lämnas ut om det strider mot annan lagstiftning eller 
registerförfattning.  
Registerutdrag ska tillhandahållas den registrerade inom en månad efter 
mottagen begäran. Särskilda skäl måste föreligga om registerutdraget 
försenas. 

9 Personuppgiftsincident 
En personuppgiftsincident är en händelse som har påverkat sekretessen, 
integriteten eller tillgängligheten till de personuppgifter som behandlas av 
personuppgiftsansvarig. Incidenten kan innebära risk för människors 
rättigheter och friheter, så som risk för diskriminering, identitetstöld, 
bedrägeri, skadlig ryktesspridning, finansiell förlust eller brott mot sekretess 
och tystnadsplikt. 
Incidenter ska vid risk för den registrerades friheter och rättigheter anmälas 
till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inom 72 timmar efter upptäckt. Vid 
stor risk för den registrerades rättigheter och friheter ska den registrerade 
snarast få information om det inträffade.  

10 Säkerhet  
Behandling av personuppgifter får endast ske om lämplig teknisk och 
organisatorisk säkerhet vidtagits för behandlingen.  

Säkerhet ska utgöras av inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. 
Integritets- och dataskyddsprinciperna ska beaktas från den initiala 
planeringen av all personuppgiftsbehandling. Personuppgifter ska som 
standard behandlas med högsta integritetsskydd.  

11 Införskaffande av appar eller IT-system 
Vid införskaffande av nya appar eller IT-system ska personuppgiftsansvarig 
ta hänsyn till skyddet av personuppgifter samt säkerställa att systemet har 
erforderliga sök- och gallringsmöjligheter.  

12 Konsekvensbedömning 
Om en personuppgiftsbehandling sannolikt leder till risk för den 
registrerades rättigheter och friheter ska en konsekvensbedömning utföras. 
Bedömningen ska analysera riskerna med behandlingen samt föreslå 
lämpliga säkerhetsåtgärder. Bedömningen ska noggrant dokumenteras. 
Dataskyddsombudet ska involveras vid alla konsekvensbedömningar. 
Syftet med konsekvensbedömningen är bland annat att  

 Förebygga risker innan de uppkommer 
 Bedöma om uppgifterna som samlas in är nödvändiga för ändamålet 
 Bedöma om den personuppgiftsansvariga har vidtagit tillräckliga 

åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter. 
I fall då vidtagna åtgärder ändå leder till en hög risk för den registrerades 
rättigheter ska samråd ske med IMY innan behandling får påbörjas. 
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Delegationsordning för kommunstyrelsen, mandatperioden 2023-
2026 
Dnr KS/2022:213 002   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen antar 
delegationsordning daterad 2022-06-02 att gälla fr.o.m. den 1 juli 2022. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen upphäver gällande 
delegationsordning för kommunstyrelsen som senast antogs av kommunstyrelsen 
den 23 juni 2021, KS/2021:60 (§ 96). 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har initierat en samlad översyn av kommunstyrelsens och 
nämndernas delegationsordningar. Översynen har resulterat i att samtliga 
delegationsordningar enligt förslaget får en gemensam inledande löptext samt 
gemensamma inledande avsnitt avseende allmänna ärenden, upphandling och ekonomi 
samt personaladministrativa ärenden. I dessa avsnitt har såväl delegater som 
förekommande beloppsgränser samordnats för att i så stor utsträckning som möjligt stå i 
överensstämmelse med varandra. Ändringar och tillägg i förhållande till gällande 
delegationsordning är markerat med gul färg. Överstrykningar innebär att innehållet 
förslås utgå ur delegationsordningen.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen ser en stor fördel i att nämndernas delegationsordningar 
ges samma grund och bedömer att det förslag som tagits fram till ny delegationsordning 
för kommunstyrelsen är väl avvägt.  
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Gul text = förslag till ändringar/tillägg (i förhållande till gällande 
delegationsordning).  

X.X (rödmarkerad siffra) = motsvarande punkt i gällande 
delegationsordning. 
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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 från 
nämnden till ett utskott, till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen 
(=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 när som helst återkalla ett delegeringsuppdrag. Nämnden kan också föregripa ett beslut 
genom att överta beslutanderätten och själv 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 chef 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 kommunstyrelsen 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 kommunstyrelsen i 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 kommunfullmäktige i ett 
reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till styrelsen/nämnden att hantera vissa 
verksamhetsområden eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden om 
den vill besluta om delegering av denna beslutanderätt. Styrelsen/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: 
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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 i anledning av att beslut av nämnden i sin helhet 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, 
6. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, 
7. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. i socialtjänstlagen (2001:453), 
8. 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 
kommunstyrelsen. 

Delegationsförbud i socialtjänsten 
Möjligheterna att delegera beslutanderätt begränsas även av delegationsförbud i 10 kap. 4 och 5 §§ 
SoL. I 10 kap. 5 § SoL har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl undantagit vissa beslut från 
delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste besluta i dessa frågor. Enligt praxis 
råder vidare delegationsförbud enligt 6 kap. 38 § KL för vissa ärenden enligt LVU. 

Delegationsförbud gäller:  Lagrum 
Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning  2 kap. 3 § FB  
Beslut om nedläggning av faderskapsutredning  2 kap. 7 och 9 §§ FB  
Beslut att inte påbörja faderskapsutredning  2 kap. 9 § FB  
Yttrande till domstol i adoptionsärende  4 kap. 10 § FB  
Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och förmyndarskap  6 kap. 7, 8, 8a och 9 

§§ FB 
Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp  7 kap. 7 § FB  
Förbud eller begränsning för en person som har sitt hem inom 
kommunen att i hemmet ta emot andras barn.  

5 kap. 2 § SoL 

Begäran om att utbetalning av barnbidrag ska ske till den andra av 
föräldrarna, någon annan lämplig person eller nämnden  

16 kap 18 § SFB 

Begäran om att utbetalning av underhållsstöd ska ske till någon annan 
lämplig person eller nämnden  

18 kap 19 § SFB 

Beslut om hemlighållande av den unges vistelseort 14 § p. 2 LVU 
Beslut om att umgängesbegränsning 14 § p. 1 LVU 

 

Enligt 10 kap. 4-5 § SoL får uppdrag att besluta i vissa ärenden på socialnämndens vägnar endast ges 
åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden, inte till enskilda 
tjänstemän. Detta rör ärenden som är en uppgift för nämnden enligt 6 kap. 6, 8 och 11 a–13 §§ SoL, 
4, 6 och 6 a §§, 11 § första och andra styckena, 13 §, 14 § tredje stycket, 21, 22, 24, 26, 27, 31 b, 31 d, 
31 i och 43 §§ LVU, 11 och 13 §§ LVM samt 6 kap. 13 a § FB.  

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 



7 

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 kommunstyrelsen i det fallet inte 
överfört någon beslutanderätt varför beslutet enbart kan fattas av kommunstyrelsen. 

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 delegat fattar beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte 
överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte existerar i kommunallagens mening. 
Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om den som beslutet avser är i god tro och 
det rör ett civilrättsligt förhållande. 

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 eller en anställd hos kommunen. Ett 
delegeringsuppdrag kan inte lämnas till flera anställda i grupp, till en anställd tillsammans med en 
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. 

Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt 
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. 

För att kunna fatta snabba beslut, när så erfordras, finns även särskilt angivna regler gällande en så 
kallad kompletterande beslutanderätt i lagen om vård av unga (LVU) samt i lagen om vård av 
missbrukare (LVM). Den kompletterande beslutanderätten kan utövas av ordföranden eller annan 
ledamot eller annan tjänsteman som av nämnden förordnats därtill. För att vara behörig att fatta 
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beslut enligt kompletterande beslutanderätt måste ledamoten vara ordinarie ledamot i nämnden. 
Syftet med den kompletterande beslutanderätten är att det alltid ska finnas någon som kan fatta 
beslut när nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. Beslut som fattats med stöd av 
kompletterande beslutanderätt ska anmälas till nämnden. En förteckning av förtroendevalda och 
tjänstemän som förordnats kompletterande beslutanderätt finns i bilaga 1.  

Anmälan av delegationsbeslut  
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till kommunstyrelsen. 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 kommundirektören och förvaltningschefen för Arbete- och välfärdsförvaltningen 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 kommundirektören som i sin tur anmäler 
delegationsbeslutet till kommunstyrelsen. 

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. 

Riktlinjer för delegerad beslutsrätt  
Bestämmelserna om delegering innebär att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till delegat. 
Härigenom får delegaten rätt att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma 
sätt som om nämnden själv fattat dem.  
Nämnden kan inte ändra beslut som fattats av delegat. Däremot kan nämnden genom eget handlande 
föregripa delegatens beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. 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.  
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. 

Vid förhinder för delegaten  
Vid förhinder för delegat inträder i denna delegationsordning angiven ersättare som delegat. 

Om inte annan ersättare för kommundirektören anges i denna delegationsordning inträder vid 
kommundirektörens förhinder biträdande kommundirektören som såväl delegat som ersättare för 
delegat.  

Om inte annat anges i denna delegationsordning inträder vid förhinder för någon av 
kommunstyrelseförvaltningens enhetschefer kommundirektören som såväl delegat som ersättare för 
delegat.  

Vid förvaltningschefen/skolchefen på Arbete och välfärdsförvaltningens frånvaro delegeras den 
beslutanderätt som denne enligt kommunstyrelsens delegationsordning har till i följande ordning:  

A. Verksamhetsutvecklare på Arbete och välfärdsförvaltningen Pål Cederqvist  
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B. Enhetschef för Vuxenenheten/Familjehuset Mariana Möller 
C. Enhetschef för Barn och familj Carina Alpar 

Vid frånvaro av enhetschef för myndighet/enhet Barn och familj inom  i socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg i Arbete och välfärdsförvaltningen delegeras den beslutanderätt som denne enligt 
kommunstyrelsens avsnitt 8–13 i denna delegationsordning har istället till förste socialsekreterare 
Lisa Widbom. 

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.  

Ärenden av principiell betydelse, tillämpning av policy m.m. 

En delegat ska överlämna beslutanderätten i ett ärende till kommunstyrelsen om ärendet är av 
principiell betydelse, har stor ekonomisk påverkan på kommunens ekonomi eller om andra skäl 
motiverar att ärendet ska beslutas av kommunstyrelsen. En delegat ska följa policys och riktlinjer 
som antagits av Osby kommun inom olika områden. 

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 eller kommundirektören för kommunstyrelsen, förvaltningschef för annan 
nämnd, eller annan ledamot eller anställd som nämnden bestämmer underteckna. 

- I de fall beslutanderätt har delegerats från kommunstyrelsen till delegat enligt denna 
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 
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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, miljö- och byggnämnden samt 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 kommunstyrelseförvaltningen utgående skrivelser ska 
undertecknas på sätt som kommundirektören bestämmer. 

Utfärdande av fullmakt 
Kommundirektören kan, enligt punkt 1.6.1 i delegationsordningen, utfärda fullmakt att föra 
kommunens 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. 

Förvaltningschefen för Arbete- och välfärdsförvaltningen kan enligt samma förutsättningar som ovan, 
enligt punkt 6.6.1 i delegationsordningen, utfärda fullmakt att föra kommunstyrelsens talan vid/inför 
domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag inom Arbete- och 
välfärdsförvaltningens verksamhetsområde.  

Organisationsförändringar  
Kommundirektören har, efter samråd med kommunstyrelsens presidium, delegation att fatta beslut 
om inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av kommunstyrelseförvaltningens 
ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget. Kommundirektören har vidare rätt att fatta 
beslut om övergripande organisationsförändringar inom andra förvaltningar samt inrätta och 
avveckla förvaltningschefstjänster, förvaltningar och verksamhetsområden efter godkännande 
av kommunstyrelsen och i samråd med berörd nämnd. 

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

AFL Lag (1962:381) om allmän försäkring 

ArkivL Arkivlagen (1990:782) 

BrB Brottsbalken (1962:700) 

DataskyddsL Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning 

FB Föräldrabalken (1949:381) 

FBO Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva 
varor 

FSO Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 

FFS Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 
2019:9) 

FIB Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2008:3) 

FL Förvaltningslag (2017:900) 

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. 

KKF Körkortsförordningen (1998:980) 

KL Kommunallag (2017:725) 

LBE Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

LEH Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap 

LFF Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på 
arbetsplatsen 

LMA Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

LOU Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,  

LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

LUF Lagen (2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna 

LUL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare 
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LVU Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga 

LYH Lag (2009:128) om yrkeshögskolan 

NamnL Namnlagen (1982:670) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PUA Personuppgiftsansvarig 

SF Skolförordningen (2011:185) 

SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) 

SKR Sveriges kommuner och regioner 

SL Skollagen (2010:800) 

SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 

SoL Socialtjänstlagen (2001:453) 

SSL Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 

SÄF Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 

TF 

Visselblåsarlagen 

 

YHF 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar 

om missförhållanden 

Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 

ÄktB Äktenskapsbalken (1987:230) 

 

Delegater 

 

AU 

BI 

BINSP 

FCH 

Kommunstyrelsen arbetsutskott 

Brandingenjör 

Brandinspektör 

Förebyggandechef 

KSIU Kommunstyrelsens individutskott 

KS Kommunstyrelsen 

KSO Kommunstyrelsens ordförande 

KSvO 

NAC 

OPC 

Kommunstyrelsens vice ordförande 

Närmast ansvarig chef 

Operativ chef 
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P-delegation 

RC 

YB 

 

Kommunstyrelsens personaldelegation 

Räddningschef 

Yttre befäl 
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1. Allmänna ärenden 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anmärkning 

1.1 Beslut i brådskande ärenden 

1.1.1 
1.13 

Beslut i ärende till KS som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

KSO KSvO 6 kap. 39 § 
KL 

Gäller ej för 
individärenden inom 
socialtjänstens område, 
se istället p. 6.1.1. 
Delegationen begränsas 
inte av 6 kap. 38 § KL.  

1.1.2 
1.14 

Beslut i ärende till AU som är 
så brådskande att AU:s 
avgörande inte kan avvaktas. 

AU:s ordförande AU:s vice 
ordförande 

6 kap. 39 § 
KL 

Delegationen begränsas 
inte av 6 kap. 38 § KL. 

1.1.3 
2.160 

Beslut i individärenden inom 
socialtjänstens område som är 
så brådskande att KS eller 
KSIU:s beslut ej kan avvaktas 

Ordförande i KSIU Vice ordförande i 
KSIU 

6 kap 39§ KL 
 

För brådskande beslut i 
vissa typer av ärenden 
inom socialtjänstens 
område, se även 
kompletterande 
beslutanderätt, bilaga 1 
 

1.2 Offentlighet, sekretess och arkiv 
1.2.1 
1.4 

Beslut att inte lämna ut allmän 
handling eller uppgift ur allmän 
handling och beslut att lämna ut 
allmän handling med förbehåll. 

NAC 
 
Kommunjurist 

Närmast överordnad 
chef 

TF, OSL Utlämnande av allmän 
handling, uppgift ur 
allmän handling eller 
beslut att utlämna 
allmän handling utan 
förbehåll utgör 
verkställighet. 
 

1.2.2 
1.3 

Beslut om att lämna ut handling 
till annan myndighet i enlighet 
med skyldighet att bryta 
sekretess 

NAC  10 kap. 16–
17 §§ OSL 

Efter samråd med 
kommunjurist 

1.2.3 
 
 

Beslut att göra avsteg från 
avgiftstaxan när särskilda skäl 
föreligger 

NAC  8 § taxa för 
utskrifter och 
kopiering 
Osby 
kommun 

 

1.2.4 
1.5 
 

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

NAC  12 kap. 6 § 
SoL 

 

1.3 Hantera inkomna överklaganden 
1.3.1 
1.8 

Beslut att avvisa överklagande 
med anledning av att det 
kommit in för sent. 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 45 § FL Överlämnande utan 
ändring av beslutet utgör 
verkställighet. 
 

1.3.3 
1.10 
2.169 

Beslut att avvisa överklagande 
som kommit in för sent, i de fall 
där ursprungsbeslutet inte 
fattats av tjänsteperson. 

Kommunjurist 
 
 
 
Enhetschef Arbete och 
välfärd* 

Kommunsekreterare 
 
 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

45 § FL *Avser överklaganden 
på socialtjänstens 
område 

1.4 Beslut under handläggningen 
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1.4.1 
1.15  
2.170 
(omformu
lerad) 

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. 

KSO 
 
AU:s ordförande  
 
 
KSIU:s ordförande 
 
 

KSvO 
 
AU:s vice 
ordförande 
 
KSIU:s vice 
ordförande 

14 § FL  
  

1.4.2 Förelägga ett ombud att styrka 
sin behörighet genom fullmakt i 
de fall så bedöms nödvändigt 

NAC  15 § FL 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 

NAC  20 § FL  

1.4.4 Beslut att avskriva ett ärende 
från vidare handläggning om en 
ansökan/framställning har 
återkallats eller frågan förfallit 
av annan anledning 

NAC    

1.4.5 
1.7 
2.166 
2.167 
(omformu
lerad) 

Beslut om rättelse/ändring av 
beslut som delegaten fattat 
enligt de förutsättningar som 
anges i 36–39 §§ FL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
 
NAC 

 36–39 §§ FL Samråd med 
kommunjurist innan 
beslut 

1.5 Yttranden, överklaganden och företrädande av nämnden mot utomstående part 
1.5.1 
1.9 
2.171 

Avge yttrande i anledning av 
överklaganden av 
delegationsbeslut 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

   

1.5.2 
1.11 

Avge yttrande i anledning av 
överklaganden av 
delegationsbeslut som inte 
fattats av tjänsteperson. 

Kommunjurist Kommunsekreterare   

1.5.3 Överklaga dom eller annan 
myndighets beslut som 
innefattar ändring av beslut som 
fattats med stöd av delegation. 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

   

1.5.4 
1.6 
 
 

Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
kammar- och förvaltningsrätt 
när ursprungsbeslutet fattats av 
utskott eller delegation. 

Respektive 
utskott/delegation 

   

1.5.5 
1.12 

Yttrande över remisser till 
myndigheter, organisationer 
m.fl. i frågor som inte är av stor 
vikt eller principiell betydelse 

AU    

1.5.6 
1.47 

Yttrande över översiktsplan från 
andra kommuner 

AU Ordföranden och 
vice ordföranden i 
AU gemensamt 

  

1.5.7 
1.21 

Avge yttrande i 
folkbokföringsärende 

Kommunjurist Kommunsekreterare Folkbokförin
gslagen 
(1991:481) 
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1.5.8 
1.23 

I kommunstyrelsens ställe avge 
yttrande i ärenden om 
remisstiden inte medger att 
ärendet hinner behandlas på 
ordinarie sammanträde. 

AU Ordföranden och 
vice ordföranden i 
AU gemensamt 

  

1.5.9 
3.10 

Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den egna 
verksamheten (ex skadegörelse) 

NAC 
Respektive enhetschef 

   

1.6 Utse och nominera särskilda roller 
1.6.1 
1.20 

Befullmäktigande av ombud att 
föra kommunens talan vid/inför 
domstol och andra myndigheter 
samt vid förrättningar av olika 
slag i fall då detta inte 
ankommer på någon annan. 

Kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 
 

1. Biträdande 
kommundirektör 
 
2.Kommunjurist 

 *Avser ärenden inom 
arbete och 
välfärdsförvaltningens 
verksamhetsområde 

1.6.2 
1.1 

Utse firmatecknare för såväl 
kommunstyrelsen som 
kommunen  

AU    

1.6.3 
1.25 
 

Utse arkivansvarig  
 
-för 
kommunstyrelseförvaltingen 
 
-för arbete och 
välfärdsförvaltningen 
 

 
 
Kommundirektör 
AU 
 
Förvaltningschef arbete 
och välfärd 

Ordföranden och 
vice ordföranden i 
AU gemensamt 

  

1.6.4 
1.26 

Utse arkivredogörare Arkivansvarig Registrator  I samråd med 
kanslichefen 

1.6.5 
1.35 

Utse kontaktperson för 
förbundsmedlem 

Kommundirektör  1.Biträdande 
kommundirektör 
2. HR-chef 

  

1.6.6 Utse säkerhetsskyddschef Kommundirektör   2 kap. 2 § SÄF 

1.6.7 Utse signalskyddschef samt 
biträdande signalskyddschef 

Kommundirektör   Säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) 
Säkerhetsskyddsförordni
ngen (2018:658) 
Försvarsmaktens 
föreskrifter om 
signalskyddstjänsten 
(FFS 2019:9) 
Försvarsmaktens interna 
bestämmelser (FIB 
2008:3) 
Handbok TST Grunder 
2007 
Prov I nycklar 2010 

1.6.8 Utse personer eller enheter att 
fullgöra kommunens 
skyldigheter enligt 
visselblåsarlagen   

Kommundirektör   5 kap. 5 § 
visselblåsarlagen 

1.7 Anta styrande dokument 
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1.7.1 
1.16 

Riktlinjer inom verksamheterna, 
som inte ska beslutas av 
kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen 

AU   Enligt ”Riktlinjer  
för styrdokument”, 
antagna av 
kommunfullmäktige 

1.7.2 
1.17 

Övergripande rutiner utifrån 
fastställda riktlinjer 

Kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd 
 

  Enligt ”Riktlinjer  
för styrdokument”, 
antagna av 
kommunfullmäktige 

1.7.3 
1.24 

Beslut om antagande och 
justering/revidering av 
kommunstyrelsens 
informationshanteringsplan 

AU Ordföranden och 
vice ordföranden i 
AU gemensamt 

 Enligt beslut i KF 2021-
09-27. Avser 
justeringar/revideringar 
som inte är av principiell 
betydelse eller annars 
större vikt. 

1.8 Ingå avtal (ej upphandling eller GDPR) 
1.8.1 
1.19 
5.2 

Tecknande Ingående av 
samverkansavtal med andra 
kommuner/myndigheter. 

Kommundirektör 
Respektive enhetschef 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

Biträdande 
kommundirektör 
Kommundirektör 
 

 *Avser samverkansavtal 
inom arbete och 
välfärdsförvaltningens 
verksamhetsområde 

1.9 GDPR 
1.9.1 
1.33 

Utse dataskyddsombud för 
nämnden enligt art 37 GDPR 

Kommundirektör Kanslichef Art 37 GDPR Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
(2018:218) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

1.9.2 
1.34 

Utse lokalt GDPR-ombud Kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

Kanslichef  Inte samma som 
dataskyddsombud. Lokal 
GDPR-ombud 
(samordnare) arbetar 
löpande med övriga från 
förvaltningarna utsedda 
ombud med GDPR-
frågor som inte berör 
tillsyn. 
*Avser ombud för egen 
förvaltning. 

1.9.3 
1.44 

Ingå/underteckna 
personuppgiftsbiträdesavtal 
med instruktioner 

Kommunjurist 
Respektive enhetschef 

Biträdande 
kommundirektör 

Art 28 GDPR Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
(2018:218) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
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1.9.4 
1.36 

Beslut att ta ut en avgift eller att 
inte tillmötesgå en begäran på 
grund av att den bedöms 
uppenbart ogrundad eller 
orimlig enligt art 12.5 GDPR 
 
 

Kommunjurist 
Respektive enhetschef 

Biträdande 
kommundirektör 

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. 

1.9.5 
1.37 

Beslut om utlämnande av 
registerutdrag och beslut att 
avvisa begäran om 
registerutdrag enligt art. 15 
GDPR 
 
 

Kommunjurist 
Respektive enhetschef 

Biträdande 
kommundirektör 

Art 15 GDPR Förvaltningsbesvär 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:2018) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange besvärshänvisning. 

1.9.6 
1.38 

Beslut om den registrerades rätt 
till rättelse enligt art. 16 GDPR 

Kommunjurist 
Respektive enhetschef 

Biträdande 
kommundirektör 

Art 16 GDPR Förvaltningsbesvär 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:2018) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange besvärshänvisning. 

1.9.7 
1.39 

Beslut om den registrerades rätt 
till radering enligt art. 17 GDPR 

Kommunjurist 
Respektive enhetschef 

Biträdande 
kommundirektör 

Art 17 GDPR Förvaltningsbesvär 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:2018) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange besvärshänvisning. 

1.9.8 
1.40 

Beslut om den registrerades rätt 
till begränsning av behandling 
enligt art. 18 GDPR 

Kommunjurist 
Respektive enhetschef 

Biträdande 
kommundirektör 

Art 18 GDPR Förvaltningsbesvär 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:2018) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange besvärshänvisning. 

1.9.9 
1.41 

Beslut om underrättelse till 
tredje man om rättelse eller 
radering av personuppgifter 
eller begränsning av behandling 
enligt art 19 GDPR 

Kommunjurist 
Respektive enhetschef 

Biträdande 
kommundirektör 

Art 19 GDPR Förvaltningsbesvär 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:2018) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange besvärshänvisning. 
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1 Den registrerades rätt att få personuppgifter om sig själv som han/hon lämnat till PUA på strukturerat sätt och rätten att 
överföra dessa uppgifter till en annan PUA utan att den förstnämnda PUA hindrar detta. 

1.9.10 
1.42 

Beslut om den registrerades rätt 
till dataportabilitet1 enligt art 20 
GDPR 

Kommunjurist 
Respektive enhetschef 

Biträdande 
kommundirektör 

Art 20 GDPR Förvaltningsbesvär 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:2018) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning.  
Ange besvärshänvisning. 
 

1.9.11 
1.43 

Beslut i anledning av den 
registrerades rätt att göra 
invändningar enligt art. 21 
GDPR 

Kommunjurist 
Respektive enhetschef 

Biträdande 
kommundirektör 

Art 21 GDPR Förvaltningsbesvär 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:2018) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange besvärshänvisning. 

1.9.12 
1.45 

Beslut att anmäla en 
personuppgiftsincident enligt 
art 33 GDPR 
 
Upprätta anmälan och 
sammanställa dokumentation 
enligt art 33 GDPR 

NAC 
Enhetschef 
 
 
Kommunjurist 
 

Närmast överordnad 
chef 
 
 
Registrator/sekretera
re/systemförvaltare 

Art 33 GDPR Anmälan ska göras till 
Datainspektionen senast 
72 timmar efter att 
myndigheten fick 
kännedom om 
incidenten. 
 
Samråd med 
dataskyddsombud 
(Sydarkivera) ska ske 
innan anmälan. 
 
Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
(2018:218) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

1.9.13 
1.46 

Fastställa en 
konsekvensbedömning 
avseende dataskydd enligt art 
35, 1-3 GDPR 

NAC 
Enhetschef 

Närmast överordnad 
chef 
Biträdande 
kommundirektör 

Art 35 GDPR Samråd med 
dataskyddsombud 
(Sydarkivera) innan 
konsekvensbedömning 
fastställs. 
 
Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
(2018:218) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

1.10 Representation 
1.10.1 
1.27 

Kommunstyrelsens 
representation och uppvaktning 
m.m. upp till ett maximalt 
belopp om 5 000 kr per tillfälle  

KSO  
 
Kommundirektör 

KSvO 
 
 

 Beslut fattas av 
delegaterna var för sig 

1.11 Deltagande i kurser, konferenser mm.  
1.11.1 
1.28 

Kommunstyrelsens ordförandes 
deltagande i kurser, konferenser 
m.m. upp till tre (3) dagar 

KSvO    

1.11.2 
1.29 

Kommunstyrelsens ordförandes 
deltagande i kurser, konferenser 
m.m. mer än tre (3) dagar 

AU    
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1.11.3 
1.30 

Övriga förtroendevaldas i 
kommunstyrelsen deltagande i 
kurser, konferenser m.m. upp 
till tre (3) dagar 

KSO KSvO   

1.11.4 
1.31 

Övriga förtroendevaldas i 
kommunstyrelsen deltagande i 
kurser, konferenser m.m. mer 
än tre (3) dagar 

AU    

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 

Kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd 

 7 kap. 6 § KL  
 
 

1.13 Övrigt 
1.13.1 
1.22 

Lämna medgivande att använda 
kommunens vapen 
 

Kommundirektör KSO   

1.32 Rätt att begära yttrande och 
upplysningar från kommunens 
samtliga nämnder, utskott, 
beredningar, delegationer och 
förvaltningar under 
ärendeberedning/-handläggning 
inför kommunstyrelsens 
beredning och/eller beslut i 
samtliga ärenden. 

Kanslichef Kommunsekreterare   

1.13.2 
1.48 

Beslut enligt spellagen 
(2018:1138) om 
registrering för 
lotteriverksamhet, 
registreringsavgift för 
registrerad lotteriverksamhet, 
förordnande av och arvode till 
kontrollant. 

Kontakcentervägledare  6 kap. 9-10 
§§ och 18 
kap. 10 § 
spellagen 
(2018:1138) 

 

1.13.3 För kommunens eller någon av 
dess nämnders räkning kvittera 
ut rekommenderade 
försändelser hos postombud 
m.m. 

1.Kontaktcentervägleda
re 
2.Registrator 

   

Kommentar [SC1]:  Verkställighet 
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2. Upphandling och ekonomi 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anmärkning 
2.1 Upphandling 
2.1.1 
3.15 

Beslut om upphandling upp till 
av Riksdagen fastställd 
beloppsgräns för 
direktupphandling enligt LOU 
och LUF (f n LOU 586.907 
kronor, LUF 1.092.436 kronor). 
 
 
 
 
Övriga åtgärder vid 
direktupphandling enligt 
kommunens ”Regler för inköp 
och upphandling”  

Kommundirektör* 
 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd** 
 
 
 
 
 
Respektive enhetschef 
inom sin enhet och 
inom av 
kommunfullmäktige 
beslutad befintlig 
budgetram  

Biträdande 
kommundirektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd 

 *I såväl kommun- som 
förvaltningsövergripand
e upphandling inom av 
kommunfullmäktige 
beslutad befintlig 
budgetram. 
 
** I förvaltnings-
övergripande 
upphandlingar inom 
Arbete och 
välfärdsförvaltningens 
ansvarsområde och inom 
av kommun-fullmäktige 
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. 
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2.1.2 
3.16 

Beslut om egen upphandling 
och fastställande av 
upphandlingsdokument i 
upphandlingar över ett belopp 
motsvarande den av Riksdagen 
fastställda beloppsgränsen för 
direktupphandling, se punkt 
2.1.1 2.15 ovan. 
 
 
I ovan angivna 
upphandlingsärenden fatta 
beslut om 
 avbrytande av 

upphandling, 
 tilldelning av kontrakt, 
 undertecknande av avtal.  

AU i såväl kommun- 
som 
förvaltningsövergripan
de upphandling inom 
av kommunfullmäktige 
beslutad befintlig 
budgetram 
 
 
 
Kommundirektör* 
 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd** 

Kommundirektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biträdande 
kommundirektör 
Förvaltningschef 

  
 
 
 
 
*I såväl kommun- som 
förvaltningsövergripand
e upphandling inom av 
kommunfullmäktige 
beslutad befintlig 
budgetram 
 
** I förvaltnings-
övergripande 
upphandlingar inom 
Arbete och 
välfärdsförvaltningens 
ansvarsområde och inom 
av kommun-fullmäktige 
beslutad befintlig 
budgetram 

2.1.3 
3.17 

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.  

Kommundirektör* 
 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd** 

Biträdande 
kommundirektör 

 *I såväl kommun- som 
förvaltningsövergripand
e upphandling inom av 
kommunfullmäktige 
beslutad befintlig 
budgetram 
 
** I förvaltnings-
övergripande 
upphandlingar inom 
Arbete och 
välfärdsförvaltningens 
ansvarsområde och inom 
av kommun-fullmäktige 
beslutad befintlig 
budgetram 

2.2 Ekonomi 
2.2.1 
3.9 

Utse personer för tidsbegränsad 
firmateckning hos banker, 
plusgiro postgiro och post. 

Ekonomichef Kommundirektör   

2.2.2 
3.13 

Beslut om firmatecknare för 
bankcheckar och förladdade 
kort 

Ekonomichef Biträdande 
kommundirektör 
Redovisningsekono
m 

  

2.2.3 
3.1 

Upplåning enligt budget och 
riktlinjer och villkor som 
fullmäktige angivet* 

Ekonomichef Kommundirektör  *Samråd sker med 
kommunstyrelsens 
ordförande inför beslut  

2.2.4 
3.2 

Omskrivning, inlösen eller 
konvertering av lån 

Ekonomichef Kommundirektör   
2.2.5 
3.3 

Placering av lån Ekonomichef Kommundirektör  
  

2.2.5 
3.4 

Placering av likvida medel samt 
kapital för stiftelser 

Ekonomichef Kommundirektör   

Kommentar [SC2]:  Utgår då den omfattas av 
delegationerna i p. 2.2.3 och 2.2.4 



24 

 

2.2.6 
3.5 

Godkänna till kommunen ställd 
säkerhet 

Ekonomichef Kommundirektör   
2.2.7 
3.6 

Avskrivningar av fordringar 
eller ackordsuppgörelser intill 
ett belopp motsvarande högst 
tre (3) basbelopp i varje särskilt 
fall  

Ekonomichef 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 
Respektive enhetschef 

Kommundirektör 
Ekonomichef 

 *Inom Arbete och 
välfärdsförvaltningens 
verksamhetsområde 

2.2.8 
3.7 

Avskrivningar av fordringar 
eller ackordsuppgörelser 
överstigande tre (3) basbelopp i 
övrigt 

AU Ordföranden och 
vice ordföranden i 
AU gemensamt 

  

2.2.9 
3.8 

Utdelning från stiftelser Ekonomichef 
Respektive enhetschef  

Kommundirektör 
Ekonomichef 

  
2.2.10 
3.11 

Ta ställning till krav på 
skadestånd eller andra 
ersättningskrav som är kopplade 
till försäkringsärenden 

Ekonomichef 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

Kommundirektör  *Inom Arbete och 
välfärdsförvaltningens 
verksamhetsområde 

2.2.11 
3.12 

Ta ställning till krav på 
skadestånd eller andra 
ersättningskrav riktade mot 
kommunen i övrigt upp till tre 
(3) basbelopp 

Ekonomichef 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 
AU 

Kommundirektör 
Ordföranden och 
vice ordföranden i 
AU gemensamt 

 *Inom Arbete och 
välfärdsförvaltningens 
verksamhetsområde 

2.2.12 
Ny 

Ta ställning till krav på 
skadestånd eller andra 
ersättningskrav riktade mot 
kommunen i övrigt 
överstigande tre (3) basbelopp 

AU Ordföranden och 
vice ordföranden i 
AU gemensamt 

  

2.2.13 
3.14 

Avyttring/utrangering av 
inventarier, maskiner, fordon 
eller annan i kommunen 
tillhörig lös egendom till ett 
värde om högst fem (5) 
prisbasbelopp. 
 
Avyttring/utrangering av 
inventarier, maskiner, fordon 
eller annan i kommunen 
tillhörig lös egendom till ett 
värde över fem (5) 
prisbasbelopp. 

Kommundirektör 
 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 
 
 
AU 

Biträdande 
kommundirektör 
 
 
 
 
 

 *Inom Arbete och 
välfärdsförvaltningens 
verksamhetsområde 

2.2.14 Beslut om nya beslutsattestanter 
under pågående mandatperiod 

Kommundirektör 
 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

Biträdande 
kommundirektör 

 *Inom Arbete och 
välfärdsförvaltningens 
verksamhetsområde 

2.2.15 
1.18 
2.2 

Ansökan om statsbidrag och 
projektmedel 

Kommundirektör 
 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 
AU:s ordförande och 
vice ordförande 
gemensamt  

Respektive 
enhetschef  

 *Inom Arbete och 
välfärdsförvaltningens 
verksamhetsområde 

2.2.16 Ansökan om EU-bidrag (inkl. 
ESF)  

Kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

  *Inom Arbete och 
välfärdsförvaltningens 
verksamhetsområde 

2.2.17 Beslut om bidrag inom befintlig 
budgetram 

Kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

  *Inom Arbete och 
välfärdsförvaltningens 
verksamhetsområde 
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3. Personaladministrativa ärenden 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anmärkning 

3.1 Anställnings uppkomst 
3.1.1 
4.1 

Anställning av förvaltningschef Kommundirektör   Innan beslut om 
anställning fattas ska 
samråd ske med berörd 
nämnds presidium. 

3.1.2 
4.2 

Beslut om anställning 
 

NAC   Innan beslut om 
anställning fattas ska 
samråd ske med HR-
enheten. 

3.2 Förordnade av ersättare 
3.2.1 
 

Utse egen ställföreträdare vid 
kortare frånvaro (upp till sju 
veckor)  

Respektive chef 
 

  Över sju veckor utser 
närmast överordnad chef 
ställföreträdare. Utsedd 
ställföreträdare övertar 
eventuell delegerad 
beslutanderätt. Ska 
dokumenteras på avsedd 
blankett. 

3.2.2 
 

Utse biträdande 
kommundirektör 

Kommundirektör  Enligt ”Instru
ktion för 
kommundirek
tör” 

 

3.3 Anställnings upphörande 
3.3.1 
4.12 
 

Uppsägning från arbetsgivare 
på grund av personliga 
omständigheter, arbetsbrist 

HR-chef HR- och 
förhandlingsstrateg 
Kommundirektör 

  

3.3.2 
4.13 

Träffa särskild 
överenskommelse med 
arbetstagare om avslutning av 
anställning 
 

Kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

1. HR- och 
förhandlingsstrateg 
 
2. HR-chef 

 Innan överenskommelse 
träffas ska samråd ske 
med HR-enheten. 

3.3.3 
4.14 

Avsked HR-chef Kommundirektör   

3.4 Lön, ledighet, förmåner m.m. 
3.4.1 
4.3 

Fastställa lön till nyanställd 
kommundirektör 

P-delegationen KSO   

3.4.2 
4.4 

Träffa överenskommelse om ny 
lön eller ta ensidigt beslut om 
lön under pågående 
avtalsperiod. 
 

Kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd 

HR-chef  Innan beslut om lön 
fattas ska samråd ske 
med HR-enheten. 

3.4.3 
4.5 

Fastställa ramar, regler och 
riktlinjer för löneöversyn 

P-delegation HR-chef   

3.4.4 
4.24 

Pensionsförstärkning, förtida 
pensionsuttag 
 

HR-chef P-delegationen   

3.4.5 
4.25 

Särskild avtalspension 
 

HR-chef P-delegationen   

3.4.6 
4.26 

Minskad arbetstid 80-90-100 
 

HR-chef, efter samråd 
med kommundirektör 

HR- och 
förhandlingsstrateg 
P-delegationen 

 Innan beslut fattas ska 
samråd ske med 
kommundirektör/förvalt
ningschef Arbete och 
välfärd 
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3.5 Personalåtgärder vid särskilda omständigheter 
3.5.1 
4.10 

Omplacering mellan 
förvaltningar när 
överenskommelse inte nåtts  

HR- och 
förhandlingsstrateg 
HR-chef 

HR-chef 
Respektive 
enhetschef 

  

3.5.2 
4.11 

Omplacering i samband med 
rehabiliterings-situation samt 
beslut om omreglering av tjänst 
på grund av beviljad 
sjukersättning 

HR-specialist HR- och 
förhandlingsstrateg 
Respektive 
enhetschef 

  

3.5.3 
4.15 

Avstängning 
 

NAC 
Respektive enhetschef 

1. HR-specialist 
 
2. HR- och 
förhandlingsstrateg 
HR-chef 

AB § 10 Innan beslut om 
avstängning fattas ska 
samråd ske med HR-
enheten. 

3.5.4 
4.16 

Prövning av löneförmåner 
under avstängning 

HR-chef 1. HR-specialist 
 
2. HR- och 
förhandlingsstrateg 

AB § 10  

3.5.5 
4.17 

Disciplinpåföljd 
 
 

NAC 
Respektive enhetschef 

1. HR-specialist 
 
2. HR- och 
förhandlingsstrateg 
HR-chef 

AB § 11 Innan beslut om 
disciplinpåföljd fattas 
ska samråd ske med HR-
enheten. 

3.5.6 
4.18 

Polisanmälan av medarbetare, 
efter samråd med HR-enheten 

NAC 
Respektive enhetschef 

1. HR- och 
förhandlingsstrateg 
 
2. HR-chef 

AB § 10 Innan beslut om 
polisanmälan ska samråd 
ske med HR-enheten. 

3.5.7 
4.9 

Meddela förbud mot/alternativt 
godkänna utövande av bisyssla 
efter samråd med HR-enheten 
 

NAC 
Respektive enhetschef 

Kommundirektör 
HR-chef 

AB § 8 Innan beslut om 
förbud/godkännande 
fattas ska samråd ske 
med HR-enheten. 

3.6 Arbetsgivarärenden 
3.6.1 
4.19 

Tvisteförhandling enligt 64–68 
§§ MBL 

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

3.6.2 
4.20 

Beslut om stridsåtgärder P-delegationen HR-chef   

3.6.3 
4.21 

Tvisteförhandling på grund av 
konflikt 
 

P-delegationen HR-chef   

3.6.4 
4.22 

Beslut om samhällsfarlig 
konflikt 
 

P-delegationen HR-chef   

3.6.5 
4.6 

Träffa kollektivavtal HR-chef P-delegationen MBL § 10  
3.6.6 
4.7 

Godkänna avtal rörande 
personalfrågor som 
överenskommits centralt av 
SKR 

HR-chef HR- och 
förhandlingsstrateg 
HR-specialist 

  

3.6.7 
4.8 

Löpande utfärda föreskrifter 
och anvisningar beträffande 
löne- och förmånsfrågor samt i 
övrigt inom arbetsrättens 
område 

HR-chef  HR- och 
förhandlingsstrateg 
HR-specialist 

  

3.6.8 
4.23 

Förhöjd pensionsavgift 
 

P-delegationen HR-chef   
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4. Näringsliv/Tillväxt/Utveckling/Turism 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anmärkning 
4.1 
5.1 

Projektsamarbete med 
näringslivsorganisationer, 
inklusive beslut om finansiering 
inom budget 

AU    

5.2 Samverkan mellan Skåne 
Nordost kommunerna 

Kommundirektör Administrativ chef   

4.2 
5.3 

Utmärkelsen ”Årets Eldsjäl” AU  KSO   
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5. Räddningstjänst 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anmärkning 
5.1 
6.1 

Föreläggande och förbud i 
tillsynsärenden enligt LSO 

BI  
BINSP 
Räddningschef 

RC/FCH/OPC/YB 
Tillsynsförrättare 

5 kap. 2 § 
LSO 

Ej föreläggande kopplat 
till vite eller 
verkställande av åtgärd 
på den försumliges 
bekostnad. 

5.2 
6.2 

Medgivande om egensotning BI 
BINSP 
Räddningschef 

RC/FCH/OPC 
Brandingenjör 

3 kap. 4 § 
LSO  

5.3 
6.3 

Föreläggande och förbud i 
samband med 
brandskyddskontroll 

Skorstensfejarmästare Skorstensfejarteknik
er 

3 kap. 6 § 
LSO 
 

 

5.4 
6.4 

Beslut om kontroll ur 
brandskyddssynpunkt i 
särskilda fall 

BI 
BINSP 
Räddningschef 

RC/FCH/OPC/YB 
Brandingenjör  
Insatsledare/yttre 
befäl 

3 kap. 1 § 
LSO  

5.5 
6.5 

Förbud, helt eller delvis, mot 
eldning utomhus samt liknande 
förebyggande åtgärder mot 
brand 

RC 
 

FCH/OPC 
Insatsledare/yttre 
befäl 

2 kap. 7 § 
LSO  

5.6 
6.6 

Fatta beslut om tillstånd att 
hantera brandfarliga varor 

BI 
BINSP 
Räddningschef 
 

FCH/OPC 
Tillståndshandläggar
e 

17 § LBE  

5.7 
6.7 

Fatta beslut om tillstånd till 
hantering och överföring av 
explosiva samt förvaring i 
flyttbart förråd 

BI 
BINSP 
Räddningschef 

RC/FCH/OPC 
Brandingenjör 

18 § LBE  

5.8 
6.8 

Beslut om nya och ändrade 
villkor i tillstånd för brandfarlig 
eller explosiv vara 

BI 
BINSP 
Räddningschef 

RC/FCH/OPC 
Tillståndshandläggar
e avseende 
brandfarliga varor 
 
Brandingenjör 
avseende explosiva 
varor 

19 § LBE  

5.9 
6.9 

Återkallande av tillstånd för 
brandfarliga eller explosiva 
varor 

BI 
BINSP 
Räddningschef 

RC/FCH/OPC 
Brandingenjör 

20 § LBE  

5.10 
6.10 

Tillsyn enligt LBE över 
hantering av brandfarliga och 
explosiva varor 

BI 
BINSP 
Räddningschef 

RC/FCH/OPC/YB 
Tillsynsförrättare 

21 § LBE  

5.11 
6.11 

Meddela föreläggande och 
förbud enligt LBE, med 
undantag för föreläggande och 
förbud förenade med vite eller 
beslut om rättelse på den 
enskildes bekostnad 

BI 
BINSP 
Räddningschef 

RC/FCH/OPC/YB 
Brandingenjör 

25 § LBE Ej föreläggande kopplat 
till vite eller 
verkställande av åtgärd 
på den försumliges 
bekostnad 

5.12 
6.12 

Prövning och godkännande av 
föreståndare och deltagare i 
tillståndspliktig verksamhet 
med explosiva varor 

BI 
BINSP 
Räddningschef 

RC/FCH/OPC 
Brandingenjör 

9 och 19 §§ 
LBE  
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5.13 
6.13 

Beslut om att hantering av 
brandfarliga eller explosiva 
varor inte får påbörjas innan 
avsyning 

BI 
BINSP 
Räddningschef 

RC/FCH/OPC 
Tillståndshandläggar
e avseende 
brandfarliga varor 
 
Brandingenjör 
avseende explosiva 
varor 

16 § FBE  

5.14 
6.14 

Ansvar för att ta fram underlag 
till beslut om handlingsprogram 
för kommunens förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst 

FCH 
Räddningschef 

RC/OPC 
Säkerhets- och 
beredskapssamordna
re 

3 kap. 8 § 
LSO  

5.15 Tillsyn enligt LSO BI 
BINSP 

RC/FCH/OPC 
 

5 kap. 1 § 
LSO  

Säkerhet och beredskap 

7.1 Uppgifter som 
säkerhetsskyddschef enligt Säf 

Säkerhets- och 
beredskapssamordnare 

Administrativ chef 2 kap. 2 § 
SÄF  

7.2 Ansvar för signalskydd enligt 
gällande lagstiftning 

Biträdande 
signalskyddschef 

Säkerhets- och 
beredskapssamordna
re 

Säkerhetssky
ddslagen 
(2018:585) 
Säkerhetssky
ddsförordnin
gen 
(2018:658) 
Försvarsmakt
ens 
föreskrifter 
om 
signalskyddst
jänsten (FFS 
2019:9) 
Försvarsmakt
ens interna 
bestämmelser 
(FIB 2008:3) 
Handbok 
TST Grunder 
2007 
Prov I 
nycklar 2010 

 

7.3 Samordna kommunens arbete 
med analyser, planer och 
förberedelser för extraordinära 
händelser och höjd beredskap 

Säkerhets- och 
beredskapssamordnare 

Administrativ chef 2 kap. 1 och 8 
§§, 3 kap. 1 § 
LEH 

 

Kommentar [SC3]:  Se p. 1.6.6 

Kommentar [SC4]:  Se p. 1.6.7 

Kommentar [SC5]:  verkställighet 
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6.  Vuxenutbildning 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anmärkning 
2.1 Samverkansavtal med annan 

kommun/region inom 
vuxenutbildning alternativt 
avtal angående entreprenad 

KS KSO 23 kap. 3, 22-
23 §§ SL 
 

I enlighet med 
reglementet för Osby 
kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019-
2022. För mer 
information se 
reglementet.  
Med de begränsningar 
som följer av 6 kap 38§ 
KL  

6.1 
2.3 

Huvudmannens yttrande till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet och 
Diskrimineringsombudsmannen 
i individärende 

Förvaltningschef för 
Arbete och välfärd 

  
  

2.4 Huvudmannens yttrande till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet och 
Diskrimineringsombudsmannen 
i verksamhetsärende 

KS   
  

6.2 
2.5 

Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd   

Delegaten i 
urspungsbeslutet  
  

    
  

  

6.3 
2.6 

1.Tillfälligt inställande av 
undervisning 1 dag  
  
2.Tillfälligt inställande av 
undervisning 2-10 dagar > 2 
dagar 
  
3.Tillfälligt inställande av 
undervisning utöver 10 dagar  

 

Rektor  
 
 
Förvaltningschef för 
Arbete och välfärd   
 
KSO  
 

Förvaltnings-chef 
arbete och välfärd är 
ersättare för rektor 

  

6.4 
2.7 

Beslut om sökande ska tas emot 
och bli antagen till utbildning  

Rektor  Förvaltningschef för 
arbete och välfärd   
  

20 kap 13,14, 
22, 23, 33 
§§ SL  

Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd. 
Beslut om antagning 
enligt 20:23 SL kan inte 
överklagas  

6.5 
2.8 

Beslut om att utbildningen för 
en elev ska upphöra 

Rektor Förvaltningschef för 
arbete och välfärd 

20 kap, 9 § 
SL 

Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

6.6 
2.9 

Beslut om att på nytt bereda 
plats på utbildning för elev vars 
utbildning upphört 

Rektor Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

20 kap, 9 § 
SL 

Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

6.7 
2.11 

Yttrande om att hemkommunen 
åtar sig att svara för kostnader 
för den sökandes utbildning 

Rektor Förvaltningschef för 
arbete och välfärd   
 

20 kap 21 § 
SL 

Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

6.8 
2.12  

Yttrande med bedömning av om 
den sökande uppfyller villkoren 
i 20:11 eller 20:11a SL  

Rektor  Förvaltningschef för 
arbete och välfärd  

20 kap. 14 § 
första st. 
andra 
meningen SL  

  

2.13 Beslut om vilka utbildningar 
som ska erbjudas   

KS    20 kap 2 § SL  Gäller utbildningar på 
grundläggande och 
gymnasial nivå.   

6.9 
2.14 

Beslut om stipendier   KSIU        
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6.10 
2.15 

Beslut om att elev ska hålla sig 
med böcker och 
andra lärverktyg alternativt att 
avgift för densamma ska tas ut  

Rektor 
Förvaltningschef för 
Arbete och välfärd   
  

  20 kap 7 § SL    

6.11 Beslut om utbildningsplan för 
sammanhållen utbildning för 
vissa nyanlända invandrare. 

Rektor  20 kap. 33b § 
SL 

 

6.12 
2.16 

Utse ställföreträdande rektor 
 
Upp till 2 månader 
 
Utöver 2 månader 

 
 
Rektor 
 
Förvaltningschef 

 2 kap 9 § 3 st 
SL 

Samarbete sker med 
Barn och 
utbildningsförvaltningen 

6.13 Upprättande av plan mot 
kränkande behandling 

Rektor  6 kap. 8 § SL  

6.14 Utreda anmälan om kränkning Rektor  6 kap. 10 § 
SL 

 

6.15 
2.10 

Beslut om att helt eller delvis 
stänga av elev från 
undervisning. 

Förvaltningschef 
Arbete och välfärd 

 5 kap. 17 och 
19 §§ SL 

Rektor kan fatta beslut 
om omedelbar, tillfällig 
avstängning (5 kap. 17 § 
3 st. SL) 
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7. Yrkeshögskolan 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anmärkning 
7.1 Beslut att ansöka om att en ny 

utbildning ska ingå i 
yrkeshögskolan. 

Förvaltningschef 
Arbete och välfärd 

 1 kap. 2 § 
YHF 

OBS! Beslut om 
huruvida en beviljad 
utbildning ska startas 
fattas av KS. 

7.2 Beslut att ansöka om att en 
befintlig utbildning ska 
återsökas för att ingå i 
yrkeshögskolan 

Rektor   OBS! Beslut om 
huruvida en beviljad 
utbildning ska startas 
fattas av KS. 

7.3 Beslut om att elev på en 
utbildning får anstånd med att 
påbörja studierna eller fortsätta 
studierna efter studieuppehåll 

Rektor  3 kap. 8 § 
YHF 

 

7.4 Utse person att leda det dagliga 
arbetet. 

Rektor  4 kap. 6 § 
YHF 

 

7.5 Utse ledningsgrupp för 
yrkeshögskoleutbildning 

Rektor  4 kap. 1 § 
YHF 

 

7.6 Beslut om att böcker och andra 
lärverktyg, som varje 
studerande har för eget bruk och 
får behålla som sin egendom, 
ska anskaffas av de studerande 
själva eller erbjudas mot 
avgifter som högst  
motsvarar 
utbildningsanordnarens 
anskaffningskostnader 

Rektor  9 § LYH  

7.7 Utfärda examensbevis och 
utbildningsbevis 

Rektor   14 § LY och 
2 kap. 15-16 
§ YHF 
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8.  Beslut rörande barn och ungdom 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anmärkning 
8.1 Placering 
8.1.1 
2.17 

Godkännande av familjehems 
lämplighet för vård och fostran 

KSIU  6 kap. 6 § 
första och 
andra stycken 
SoL 

 

8.1.2 
2.18 

Bistånd till barn och ungdom i 
form av vård i familjehem 

KSIU  4 kap. 1 § 
SoL  

8.1.3 
2.19 

Godkännande av jourhems 
lämplighet för tillfällig vård och 
fostran 

KSIU  6 kap. 6 § 
tredje stycket 
SoL 

 

8.1.4 
2.20 

Beslut om tillfällig vistelse i 
familjehem, jourhem eller 
nätverkshem. 

Förste socialsekreterare Enhetschef Arbete 
och välfärd 

4 kap. 1 § 
SoL 

Högst två månader efter 
att utredning enligt 11 
kap. 1 § SoL avslutats. 

8.1.5 
2.21 

Beslut om bistånd åt barn och 
ungdom i form av vård 
(placering/omplacering) i hem 
för vård eller boende.  
 
Sammantagen tid om högst 3 
månader.  
 
Sammantagen tid som 
överstiger 3 månader 

 
 
 
 
 
Enhetschef Arbete och 
välfärd  
 
KSIU 

 
 
 
 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd 

4 kap 1 § SoL Vid avslag på ny 
ansökan/ansökan om 
förlängning får beslut 
fattas av enhetschef 
Arbete och välfärd 

8.1.6 
2.22 

Beslut om ekonomiskt bistånd 
åt barn och ungdom i samband 
med placering, omplacering 
eller flyttning från familjehem 
eller HVB-hem. 

Förste socialsekreterare Enhetschef Arbete 
och välfärd 

4 kap 1 
§ SoL   

8.1.7 
2.23 

Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) gällande 
barn och ungdom. 
 
Enligt SKR:s rekommendation 
 
 
Över SKR:s rekommendation 

 
 
 
 
 
Socialsekreterare 
 
 
Enhetschef Arbete och 
välfärd 
 

   

8.1.8 
2.24 

Sluta avtal med hem för vård 
och boende/SiS-ungdomshem 

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

   

8.1.9 
2.25 

Medgivande att underårig tas 
emot för stadigvarande vård och 
fostran i enskilt hem som inte 
tillhör den underåriges föräldrar 
eller annan vårdnadshavare 

KSIU  6 kap 6 § 
första stycket 
SoL 

 

8.1.10 
2.26 

Underrättelse till 
Försäkringskassan om att barn 
med underhållsstöd placerats i 
familjehem respektive 
återflyttat till biologiska 
föräldrar 

Socialsekreterare  2 §  
förordningen 
om 
underhållsstö
d 
(1996:1036) 

 

8.1.11 
2.27 

Beslut om framställning till 
Centrala Studiemedelsnämnden 
om ändring av 
betalningsmottagare för 
studiemedel 

Socialsekreterare  2 kap 33 § 
andra stycket 
studiestöds- 
förordningen 

 



34 

8.1.12 
2.28 

Förälders ersättning till 
kommunen för placerat barn 

Förste socialsekreterare  8 kap 1 § 
andra stycket 
SoL samt 6 
kap 2–4 §§ 
SoF 

 

8.2 Öppenvård 
8.2.1 
2.29 

Beslut om bistånd i form av 
personligt stöd av 
socialsekreterare  

Socialsekreterare   4 kap. 1 § 
SoL  

 

8.2.2 
2.30 

Beslut om bistånd i form av 
öppenvård;  
 
Internt  
 
 
Externt  

 
 
 
Socialsekreterare  
 
 
Enhetschef arbete och 
välfärd  
 

 
 
 
Enhetschef arbete 
och välfärd  

4 kap. 1 § 
SoL 

 

8.2.3 
2.31 

Bistånd i form av öppenvård 
utan vårdnadshavarens 
samtycke 

KSIU   4 kap. 1 § 
SoL och 6  
kap 13 a § FB 

Jämför med 3 kap.6a § 
SoL 

8.2.4 
2.32 

Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson eller 
kontaktfamilj 

Socialsekreterare  4 kap 1 § SoL  

8.2.5 
2.33 

Bistånd i form av kontaktperson 
eller kontaktfamilj utan 
vårdnadshavarens samtycke 

KSIU  4 kap.  1 § 
SoL och 6 
kap 13 a § FB 

Jämför med 3 kap.6 b § 
SoL 

8.2.6 
2.34 

Förordnande och entledigande 
av kontaktperson/kontaktfamilj 

Socialsekreterare    
8.2.7 
2.35 

Beslut om ersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj 

1:e socialsekreterare    
8.2.8 
2.36 

Bistånd i form av 
andrahandskontrakt 

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

 4 kap 1 § SoL  
8.2.9 
2.37 

Bistånd i form av ekonomiskt 
stöd vid eget boende  

Socialsekreterare  4 kap 1 § SoL  
8.2.10 
2.38 

Bistånd i form av personligt 
stöd vid eget boende 

Socialsekreterare  4 kap. 1 § 
SoL  

8.2.11 
2.39 

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

KSIU  6 kap 8 § SoL Minst var 6:e månad 

8.2.12 
2.40 

Beslut om ersättning från 
föräldrar vars barn är under 18 
år och får vård i ett annat hem 
än det egna 

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

 8 kap 1 § 2 st 
SoL 

 
 
 

 
8.3 Utredning 
8.3.1 
2.41 

Beslut om att inleda utredning Socialsekreterare  11 kap 1 § 
SoL 

 

8.3.2 
2.42 

Beslut om att utredning inte 
skall inledas eller att avskriva 
ärendet från fortsatt 
handläggning. 

Förste socialsekreterare  11 kap 1 § 
SoL 

 

2.43 Beslut om att inleda utredning 
oavsett den enskildes samtycke 

Förste socialsekreterare    

8.3.3 Beslut att inhämta uppgifter 
utan den enskildes samtycke 

Förste socialsekreterare  11 kap 2 § 
första stycket 
SoL  

 

8.3.4 
2.44 

Förlängning av utredningstid i 
ärenden som rör barn 

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

 11 kap 2 § 
andra stycket 
SoL 
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8.3.5 
2.45 

Beslut om att utredning inte 
skall föranleda någon åtgärd 

Förste socialsekreterare  11 kap 1 § 
SoL 

 

8.3.6 
2.46 

Beslut om uppföljning efter 
avslutad utredning utan insats, 
då behov av insats bedöms 
föreligga men samtycke saknas 

Förste socialsekreterare  11 kap 4a § 
SoL 

 

8.3.7 
2.47 

Beslut om uppföljning efter 
avslutad placering, då behov av 
insats bedöms föreligga men 
samtycke saknas 

Förste socialsekreterare  11 kap 4b § 
SoL 

 

8.3.8 
2.48 

Beslut om att avsluta 
uppföljning utan insats 

Förste socialsekreterare  11 kap 4c § 
SoL 

 

8.4 Övrigt 
8.4.1 
2.49 

Beslut om framställning om 
överflyttning av ärende till 
nämnd i annan kommun 

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

 2 a kap 10 § 
SoL 

 

8.4.2 
2.50 

Meddela inställning i fråga om 
annan kommuns begäran om 
överflyttning 

KSIU  2 a kap 10 § 
SoL 

 

8.4.3 
2.51 

Beslut om att ansökan hos 
Inspektionen för vård och 
omsorg om överflytt av ärende 
till annan kommun  

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

 2a kap 11 § 
SoL 
 

 

8.4.4 
2.52 

Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare som 
tidigare varit 
familjehemsförälder 

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

 6 kap 11 § 
SoL 

 

8.4.5 
2.53 

Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov av 
god man/förvaltare SoF 

Socialsekreterare  5 kap 3 § 1–
2st SoF 

 

8.4.6 
2.54 

Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att behov 
av god man/förvaltare ej längre 
föreligger 

Socialsekreterare  5 kap 3 § 1–
2st SoF 

 

8.4.7 
2.55 

Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om 
förhållanden beträffande 
förvaltningen av underårigs 
egendom 

Socialsekreterare  5 kap 3 § 3st 
SoF 

Avser all slags egendom 
ink ATP 

8.4.8 
2.56 

Framställan till domstol om 
behov av målsägandebiträde för 
underårig 

Socialsekreterare  5 kap 2 § SoF  
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9. Beslut rörande familjerätt 
9.1 
2.57 

Godkännande 
av faderskapsbekräftelse då 
parterna sammanbott under hela 
konceptionstiden, alternativt 
haft ett stadigvarande 
förhållande under 
konceptionstiden och numer bor 
tillsammans, och är övertygade 
om att barnet är deras 
gemensamma (s-protokoll)  

1. Socialadministratör/Fa
miljerättssekreterare  
 
2. Kontaktcentervägledare  

  1 kap 4§ 1st 
FB  

  

9.2 
2.58 

Godkännande av 
faderskapsbekräftelse  

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare 

 1 kap 4§ FB  

9.3 
2.59 

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

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare  

 2 kap 1§ FB  

9.4 
2.60 

Beslut om att återuppta nedlagd 
utredning 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare  

 2 kap 1§ FB  

9.5 
2.61 

Beslut om att inleda utredning 
om någon annan man än den 
som är gift med barnets moder 
kan vara far till barnet 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare  

 2 kap 9§ 1st 
FB 

Beslut att inte 
påbörja utredning 
eller lägga ned 
påbörjad utredning 
tillkommer KS  

9.6 
2.62 

Beslut att väcka och föra talan i 
mål om faderskap 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare  

 3 kap 5§ 2st 
6§ 2 st FB 

 

9.7 
2.63 

Beslut att godkänna / inte 
godkänna avtal om vårdnad 
boende och umgänge 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare  

 6 kap 6 §,6 
kap 14 a §2 st 
och 6 kap 15 
a § 3 st FB 

 

9.8 
2.64 

Beslut att utse utredare i mål 
och ärenden om vårdnad, 
boende eller umgängen 

Enhetschef arbete och 
välfärd  

 6 kap 19§ 3 st 
FB 

 

9.9 
2.65 

Beslut om att utse utredare i 
adoptionsärende  

Enhetschef arbete och 
välfärd  

 Enl. 4 kap  
14 § FB 

 

9.10 
2.66 

Beslut om medgivande att ta 
emot barn med hemvist 
utomlands, i syfte att adoptera 
det 

KSIU  6 kap 12§ 
SoL 

 

9.11 
2.67 

Beslut om att återkalla 
medgivande av adoption, om 
förutsättningarna för det inte 
längre föreligger 

KSIU  6 kap 13§ 
SoL 

 

9.12 
2.68 

Beslut om att samtycke ges till 
att adoptionsförfarande får 
fortsätta 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare 

 6 kap 14§ 
SoL 

 

9.13 
2.69 

Beslut om att samtycke inte ges 
till att adoptionsförfarande får 
fortsätta 

KSIU  6 kap 14§ 
SoL 

Får ej delegeras till 
tjänsteperson 

9.14 
2.70 

Yttrande till domstol i ärende 
enligt namnlagen 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare  

 45 och 46 §§ 
NamnL 

 

9.15 
2.71 

Lämna upplysningar och 
yttrande till domstol beträffande 
äktenskapsskillnad vilken avser 
äktenskap som ingåtts av 
underårig 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare  

 5 kap 5 § 3 st 
ÄktB 

 

9.16 
2.72 

Lämna upplysningar och 
yttrande till länsstyrelsen 
beträffande äktenskapsdispens 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare  

 15 kap 1 § 2 
st ÄktB 
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9.17 
2.73 

Beslut om DNA-undersökning i 
faderskapsärende 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare  

 2 kap 6 § FB 
och 10 kap 5 
§ SoL 

 

9.18 
2.74 

Yttrande till domstol om 
umgängesstöd 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare  

 6 kap 15 c § 2 
st FB 

 

9.19 
2.75 

Beslut att utse en person att 
medverka vid umgänge 
(umgängesstöd) 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare  

 6 kap 15 c § 3 
st FB 

 

9.20 
2.76 

Beslut att utse kontaktperson i 
umgängesärenden 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare 

 4 kap 1 § SoL  

9.21 
2.77 

Beslut om ersättning till 
kontaktperson vid umgänge 

1:e socialsekreterare    

9.22 
2.78 

Godkänna avtal om att 
underhållsbidrag ska betalas 
längre perioder än 3 månader 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare 

 7 kap 7 § 2 st 
FB 

 

9.23 
2.79 

Framställan till domstol om 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare. 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare 

 6 kap FB  

9.24 
2.80 

Beslut om att avge upplysningar Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare 

 6 kap 20§ 2st 
FB 

 

9.25 
2.81 

Beslut om att avge utredning Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare 

 6 kap 19§  
3st FB 

 

9.26 Beslut om bistånd i form av 
öppenvård internt 

Familjerättssekreterare  4 kap. 1 § 
SoL 

 



38 

10. Beslut enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
LVU 
10.1 
2.82 

Beslut om ansökan till 
Förvaltningsrätt för vård enligt 
LVU 

KSIU  4 § LVU  

10.2 
2.83  

Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

KSIU   6 § LVU  Ska underställas 
förvaltningsrätt  
Vid brådskande beslut, 
se kompletterande 
beslutanderätt, bilaga 1  
  

10.3 
2.84  

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

KSIU   11§ 1–
2 st LVU  

Vid brådskande beslut, 
se kompletterande 
beslutanderätt, bilaga 1  
  

10.4 
2.85  

Beslut om att omhändertagande 
enl. 6 eller 6 a §§ LVU skall 
upphöra  

Ordförande för KSIU    9§ 3 st LVU,  
9 b 
§ 2 st LVU  

  

10.5 
2.86 

Övervägande om vård med stöd 
av  
2 § LVU fortfarande behövs 

KSIU  13§ 1 st LVU Minst var 6:e mån 

10.6 
2.87 

Beslut i fråga om fortsatt vård 
(omprövning) 

KSIU  13§ 2 st LVU Inom 6 månader 

10.7 
2.88  

Beslut hur den unges umgänge 
med vårdnadshavare utövas.   

Ordförande för KSIU    14 § 2 st 1 p 
LVU  

Delegationen avser 
endast beslut i 
brådskande ärenden i 
vilka KS beslut inte kan 
avvaktas. 
OBS! Beslut som enligt 
praxis ej får delegeras 
från nämnd i annat än 
brådskande ärende.  

10.8 
2.89  

Beslut att den unges vistelseort 
inte ska röjas för 
vårdnadshavare.   
  

Ordförande för KSIU    14 § 2 st 2 p 
LVU  

Delegationen avser 
endast beslut i 
brådskande ärenden i 
vilka KS beslut inte kan 
avvaktas. 
OBS! Beslut som enligt 
praxis ej får delegeras 
från nämnd i annat än 
brådskande ärende.  

10.9 
2.90  

Övervägande om beslut rörande 
rätt till umgänge, 
umgängesförbud eller 
hemlighållande av vistelseort 
för den unge ska kvarstå  

KSIU    14§ 3 st LVU
  

Minst var 3:e månad  

10.10 
2.91 

Beslut om att vården ska 
upphöra när vård inte längre 
behövs 

KSIU  21 § LVU  

10.11 
2.92 

Beslut om kontaktperson eller 
öppen behandling (s.k. 
mellantvång) 

KSIU  22 § LVU  

10.12 
2.93 

Prövning om beslut om 
förebyggande insats skall 
upphöra att gälla 

KSIU  22 § 3 st 
LVU 

Minst var 6:e mån 

10.13 
2.94 

Beslut om att förebyggande 
insats enligt 22 § 1 st LVU skall 
upphöra 

KSIU  22 § 3 st 
LVU 
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10.14 
2.95 

Ansökan hos Förvaltningsrätten 
om flyttningsförbud 

KSIU  24 § LVU  

10.15 
2.96 

Övervägande om 
flyttningsförbud fortfarande 
behövs 

KSIU  26 § LVU Minst var 3:e mån 

10.16 
2.97 

Beslut om att flyttningsförbud 
skall upphöra 

KSIU  26 § 2 st 
LVU 

 

10.17 
2.98 

Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

KSIU  27 § LVU Ska underställas 
förvaltningsrätten  
  
Vid brådskande beslut, 
se kompletterande 
beslutanderätt, bilaga 1  
 

10.18 
2.99 

Beslut om att tillfälligt 
flyttningsförbud ska upphöra 

KSIU  30 § 2 st 
LVU 

 

10.19 
2.100 

Beslut om den unges umgänge 
med förälder eller annan 
vårdnadshavare efter beslut om 
flyttningsförbud när 
överenskommelse ej kan nås 

KSIU  31§ LVU  

10.20 
2.101 

Ansökan hos förvaltningsrätten 
om utreseförbud  

KSIU    31 b § LVU    

10.21 
2.102 

Prövning om utreseförbud ska 
upphöra  

KSIU    31 c 
§ 1 st LVU  

  

10.22 
2.103 

Beslut om att utreseförbud ska 
upphöra  

KSIU    31 c 
§ 2 st LVU  

  

10.23 
2.104 

Beslut om tillfälligt 
utreseförbud  

KSIU    31 d § LVU  Ska underställas 
förvaltningsrätten  
Vid brådskande beslut, 
se kompletterande 
beslutanderätt, bilaga 1  
  

10.24 
2.105 

Beslut om att tillfälligt 
utreseförbud ska upphöra  

KSIU    31 g 
§ 2 st LVU  

  

10.25 
2.106 

Beslut om tillfälligt undantag 
från utreseförbud  

KSIU    31 i § LVU    

10.26 
2.107 

Beslut om läkarundersökning, 
att utse läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

Socialsekreterare  32 § 1 st 
LVU 

 

10.27 
2.108  

Beslut om att begära biträde av 
polis för att genomföra 
läkarundersökning 

KSIU     43 § 1 p 
LVU  

  

10.28 
2.109 

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

KSIU    43 § 2 p 
LVU  

Se även kompletterande 
beslutanderätt, bilaga 1  

10.29 
2.110 

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

Socialsekreterare  11 § 4 st 
LVU 

Till exempel kortare 
vistelse utom 
familjehemmet eller 
HVB, kortare 
utlandsvistelser med 
mera. 
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11. Beslut om ekonomiskt bistånd 
11.1 
2.111 

Beslut i ärenden om 
försörjningsstöd  ekonomiskt 
bistånd 
  
- enligt riktlinjer 
Socialstyrelsens handbok 
”Ekonomiskt bistånd – handbok 
för socialtjänsten” 
 
 
 
 
- kostnader till en nivå högre än 
norm  
  
- kostnader till en nivå lägre än 
norm  
  
- mot återbetalning vid förskott 
på förmån/ ersättning/ 
arbetskonflikt//inte förfogat 
över egna inkomster eller 
tillgångar. 

 
 
 
 
Socialsekreterare /admi
nistratör   
 
 
 
 
 
 
Socialsekreterare   
  
  
Socialsekreterare   
  
 
Socialsekreterare  

  
  
  
  
  

4 kap 1 och 3 
§§ SoL   
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
9 kap 2§ SoL  

  
 
 
Med beaktande av 
riktlinjen för högsta 
godtagbara hyra vilken 
fastställs av 
kommunstyrelsen 

11.2 
2.112 

Begäran om deltagande i 
praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet 

Socialsekreterare  4 kap 4§ SoL  

11.3 
2.113 

Vägrande av eller nedsättning 
av fortsatt försörjningsstöd 

Socialsekreterare  4 kap 5§ SoL  

11.4 
2.114 

Beslut om bistånd till livsföring 
i övrigt samt utöver vad som 
följer av 4 kap 1 § SoL då 
särskilda skäl finns 
 
- enligt riktlinjer  
Socialstyrelsens 
handbok ”Ekonomiskt bistånd – 
handbok för socialtjänsten” 
 
 
- ekonomiskt bistånd upp till 
trettio (30) procent av 
basbeloppet 
 
- ekonomiskt bistånd upp till 
femtio (50) procent av 
basbeloppet 
 
- ekonomiskt bistånd utöver 
femtio (50) procent av 
basbeloppet 

 
 
 
 
 
Socialsekreterare 
/assistent 
 
 
 
 
Socialsekreterare  
 
 
 
Enhetschef Arbete och 
välfärd  
 
 
KSIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd 

4 kap 1 och 2 
§ SoL 
 

Beslut om avslag får 
fattas av 
socialsekreterare 
 
 

11.5 
2.115 

Beslut om ekonomiskt bistånd 
till begravningskostnader och 
utgifter i omedelbar anslutning 
till dödsfallet 

Socialsekreterare 
/administratör 

 4 kap 1 § 
SoL 

 

11.6 
2.116 

Framställning till 
Försäkringskassan om 
utbetalning av ersättningen för 
utgivet försörjningsstöd 

Socialsekreterare  9 kap 2§ SoL  

11.7 
2.117 

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

Socialsekreterare  9 kap 
1-2 §§ SoL 
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11.8 
2.118 

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

Socialsekreterare  9 kap 
2 § 2 st 
SoL 

 

11.9 
2.119 

Beslut om bistånd till Glappet i 
etableringsreformen 
* Kontakt ska tas med 
Migrationsverket innan 
ersättning betalas ut med 
särskilt belopp 

Socialsekreterare 
/administratör 

   

11.10 
2.120 

Beslut om att inleda utredning Socialsekreterare  11 kap 1 § 
SoL 

 

11.11 
2.121 

Beslut om att utredning inte ska 
inledas eller att inledd utredning 
ska läggas ned 

Socialsekreterare  11 kap 1 § 
SoL 

 

11.12 
2.122 

Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet enligt 9 
kap 1 och 2 §§ och 8 kap 1§ 
 
Upp till ett (1) basbelopp 
 
 
Över ett (1) basbelopp 

 
 
 
 
Enhetschef arbete och 
välfärd 
 
Förvaltningschef arbete 
och välfärd 

 9 kap 4§ SoL  

11.13 
2.123 

Bevilja dagersättning enligt 
LMA 

Socialsekreterare  17 § LMA  

11.14 
2.124 

Bistånd i form av 
utslussningslägenhet 

Enhetschef arbete och 
välfärd  

Förvaltningschef 
arbete och välfärd 

4 kap 1 § 
SoL 

 

11.15 
2.125 

Ekonomiskt bistånd vid 
utslussning 

Socialsekreterare  4 kap 1 § 
SoL 

 

11.16 Beslut om högtidspeng till barn. Socialsekreterare  4 kap. 1-2 §§ 
SoL 

Max 400 kr per barn och 
år. Bistånd kan beviljas 
familjer med ett 
långvarigt biståndsbehov 
(10 månader eller mer) 
om behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt. 
En individuell 
bedömning ska alltid 
göras. Familjen får 
själva välja när de vill 
ansöka om högtidspeng, 
det kan vara till exempel 
till födelsedag, jul, 
student eller annan 
högtid. Biståndet gäller 
även umgängesbarn vid 
individuell prövning. 
Vid växelvis boende 
beviljas halva beloppet.    
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12. Beslut rörande vuxna 
12.1 
2.126 

Beslut om beviljande av bistånd 
i form av öppenvårds-
insatser/behandling externt för 
vuxna 
 
1.Upp till 50 % av basbeloppet 
 
 
 
2.Över 50 % av basbeloppet 

 
 
 
 
 
Enhetschef arbete och 
välfärd  
 
 
KSIU  
 

 
 
 
 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd  

4 kap 1 § SoL Beslut om avslag får 
fattas av enhetschef 
Arbete och välfärd 

12.2 
2.127  

Beslut om bistånd i form av 
vård i hem för vård eller 
boende, skyddat boende eller 
familjehem  
  
1.Sammantagen tid om högst tre 
(3) månader under en   
1-årsperiod   
  
2.Sammantagen tid som 
överstiger tre (3) månader   
  
3.Sammantagen tid som 
överstiger tre (3) månader i de 
fall KSIU:s beslut inte kan 
inväntas  

  
  
  
  
  
Enhetschef arbete och 
välfärd   
  
  
 KSIU   
  
  
Ordförande och vice 
ordförande i KSIU 
gemensamt  

 
 
 
 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd  

4 kap 1 
§ SoL  

Beslut om avslag på ny 
ansökan/ansökan om 
förlängning får fattas av 
enhetschef Arbete och 
välfärd 

12.3 
2.128 

Beslut om öppenvård- och 
öppenvårdsbehandling internt 
 

Socialsekreterare  4 kap 1 § SoL Inkluderar beslut om 
insats inom 
socialpsykiatrin 

12.4 
2.129 

Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) 
 
1. Enligt riktlinjer SKR:s 
rekommendationer 
 
 
2. Över riktlinjer SKR:s 
rekommendationer 

 
 
 
 
Enhetschef arbete och 
välfärd  
 
 
KSIU 

 
 
 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd  

4 kap 1 § SoL  

12.5 
2.130 

Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/-familj 

Socialsekreterare   4 kap 1 § 
SoL 

 

12.6 
2.131 

Beslut om bistånd i form av 
boende  
 
Boende i akut situation upp till 
tre (3) dygn 
 
Boende i akut situation mer än 
tre (3) dygn 
 
 
Socialt boende 
(andrahandskontrakt) 

 
 
 
Socialsekreterare  
 
 
Enhetschef Arbete och 
välfärd 
 
 
Enhetschef arbete och 
välfärd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förvaltningschef för 
arbete och välfärd  

4 kap 1 § 
SoL 

 

12.7 
2.132 

Beslut om samtalskontakt med 
socialsekreterare 

Socialsekreterare  4 kap 1 § 
SoL 

 

12.8 
2.133 

Beslut om upphörande av 
bistånd i form av 
kontaktperson/-familj 

Socialsekreterare  4 kap 1 § 
SoL 

 

12.9 
2.134 

Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktperson/-
familj 

Socialsekreterare    
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12.10 
2.135 

Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning till 
kontaktperson/-familj enligt 
SKRs riktlinjer 
 
- över SKL:s riktlinjer 

Socialsekreterare  
 
 
 
 
Enhetschef arbete och 
välfärd 

 
 
 
 
 
Förvaltningschef för 
arbete och välfärd  

  

12.11 
2.136 

Beslut om ersättning för 
uppehälle avseende vuxna (egen 
avgift) vid stöd- och 
hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär, i samband 
med vård i HVB-hem, skyddat 
boende, familjehem eller annat 
av socialtjänsten beviljat 
boende 

Socialsekreterare  8 kap8 1§ 1 st 
SoL 
42a § SoF 

 

12.12 
2.137 

Beslut om anmälan till 
försäkringskassa att nämnden 
ska uppbära sjukpenning för 
den som bereds vård i sådant 
HVB-hem eller familjehem som 
ger behandling åt missbrukare 

Socialsekreterare  3 kap 15§ 
AFL 

 

12.13 
2.138 

Beslut om att underrätta 
försäkringskassa om att 
nämnden ska uppbära ersättning 
enligt AFL 

Socialsekreterare  17 kap 1§ 
AFL 
9 kap 
2 § SoL 

 

12.14 
2.139 

Beslut om att inleda utredning Socialsekreterare  11 kap 1 st 
SoL 

 

12.15 
2.140 

Beslut om att utredning inte ska 
inledas eller att inledd utredning 
ska läggas ned 

Enhetschef arbete och 
välfärd 

 11 kap 1 st 
SoL 

 

12.16 
2.141 

Beslut om framställning om 
överflyttning av ärende till 
nämnd i annan kommun  

Enhetschef arbete och 
välfärd 

KSIU 2a kap 10 § 
SoL 

 

12.17 
2.142 

Meddela inställning i fråga om 
annan kommuns begäran om 
överflyttning  

KSIU  2a kap 10 § 
SoL 

 

12.18 
2.143 

Beslut om att ansökan hos 
Inspektionen för vård och 
omsorg om överflytt av ärende 
till annan kommun   

Enhetschef arbete och 
välfärd 

KSIU 2a kap 11 § 
SOL 

 

12.19 
2.144 

Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov av 
god man/förvaltare 

Socialsekreterare  5 kap 3 § SoF  

12.20 
2.145 

Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att behov 
av god man/förvaltare inte 
längre föreligger 

Socialsekreterare  5 kap 3 § SoF  
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13. Beslut enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 
13.1 
2.146 

Beslut om att ansöka hos 
Förvaltningsrätt om vård enligt 
LVM  
 

KSIU  11 § LVM 
 

 

13.2  
2.147 

Beslut att återkalla ansökan om 
vård enligt LVM  

KSIU    11 § LVM    

13.3 
2.149  

Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare  

KSIU    13 § LVM Ska underställas 
förvaltningsrätten  
Vid brådskande beslut, 
se kompletterande 
beslutanderätt, bilaga 1  

13.4 
2.150  

Beslut om att ett omedelbart 
omhändertagande ska upphöra  

KSIU   18b § LVM  

13.5 
2.151 

Beslut om att inleda utredning 
om det kan finnas skäl att 
bereda någon tvångsvård 

Enhetschef arbete och 
välfärd 

Förvaltningschef för 
arbete och välfärd  

7§ LVM  

13.6 
2.152 

Beslut om att utredning inte ska 
inledas eller att inledd utredning 
ska läggas ned alternativt 
övergå i utredning enligt SoL 
11:1 

Enhetschef arbete och 
välfärd 

Förvaltningschef för 
arbete och välfärd  

7§ LVM  

13.7 
2.153 

Beslut om läkarundersökning 
samt utse läkare för 
undersökningen 

Socialsekreterare  9 § LVM  

13.8 
2.154 

Beslut om att begära 
handräckning för att föra 
missbrukare till 
läkarundersökning 

Enhetschef arbete och 
välfärd 

Förvaltningschef för 
arbete och välfärd  

45 § 
1st LVM 

 

13.9 
2.155 

Beslut om att begära 
handräckning för inställelse till 
sjukhus eller LVM-hem 

Enhetschef arbete och 
välfärd 

Förvaltningschef för 
arbete och välfärd  

45 § 
2st LVM 
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14. Beslut delegerade till sociala jouren i Kristianstad 
14.1 
2.156 

Beslut i ärenden av akut 
karaktär inom barn- och 
familjeenheten och 
Vuxenenheten som handläggs 
utanför kontorstid av Sociala 
Jouren i Kristianstad  

Socialsekreterare inom 
Sociala Jouren  

  11 kap 1§ 4 
kap 1§ SoL  

  

14.2 
2.157  

Handläggning av brådskande 
ärende jml LVU och LVM inför 
beslut av ordförande i KSIU 
eller i förekommande fall 
särskilt förordnad beslutsfattare  

Socialsekreterare inom 
Sociala Jouren  

  LVU och 
LVM  

Angående särskilt 
förordnad beslutsfattare, 
se kompletterande 
beslutanderätt, se bilaga  

14.3 
2.158 

Beslut om bistånd åt barn, 
ungdom och vuxna i form av 
akut placering i boende (hotell, 
vandrarhem, familjehem, HVB-
hem, SIS, skyddat boende) till 
nästkommande vardag. I 
beslutsdelegationen ingår beslut 
om dygnskostnader för 
placeringen.  

Socialsekreterare inom 
Sociala Jouren  

  4 kap 1§ SoL    

14.4  
2.159 

Beslut om ekonomiskt bistånd 
för att undvika akut 
nödsituation  

Socialsekreterare inom 
Sociala Jouren  

  4 kap 1§ SoL    
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15. Yttranden, överklaganden och företrädande av nämnden mot utomstående 
part inom socialtjänstens verksamhetsområde 
15.1 
2.162 

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

Förvaltningschef Arbete 
och välfärd 

Enhetschef Arbete 
och välfärd 

10 kap. 2 § 
SoL 

 

15.2 
2.164 

Överklagande, yrkande om 
inhibition när förvaltningsrätt, 
kammarrätt och/eller Högsta 
förvaltningsdomstolen ändrat 
nämndens beslut, och beslutet 
ursprungligen fattats av 
delegaten, samt avgivande av 
yttrande i SoL-, LVM- och 
LVU-ärenden 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet  

Ordförande och vice 
ordförande i 
KSIU gemensamt 

10 kap 
2§ SoL 
 

Ej ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars 
större vikt 

15.3 
2.172 

Yttrande till allmän domstol när 
den som begått brottslig gärning 
kan bli föremål för LVM-vård 

Enhetschef Arbete och 
välfärd 

 31 kap. 2 § 
BrB 

 

15.4 
2.173 

Yttrande till 
Åklagarmyndigheten 

Förste socialsekreterare  11 § 1 st. 
LUL 

 

15.5 
2.174 

Framställning till 
Åklagarmyndigheten  
att utredning om brott ska 
inledas för  
barn under 15 år 

Förste socialsekreterare  31 § 2 st. 
LUL 

 

15.6 
2.175 

Begäran hos 
Åklagarmyndigheten om 
förande av bevistalan  

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

  38 § LUL   

15.7 
2.176 

Yttrande till passmyndigheten 
vid utfärdande av pass utan 
vårdnadshavarens medgivande 

Socialsekreterare  3 § 2 st 
passförordnin
gen 

 

15.8 
2.177 

Yttrande till 
tillsynsmyndigheten  

Ordförande och vice 
ordförande i KSIU 
gemensamt  

 13 kap 2 
§ SoL  

Tillsynsmyndighet är 
Inspektionen för vård 
och omsorg, 
Länsstyrelsen, JO, JK, 
DO  

15.9 
2.178 

Yttrande över remisser till 
myndigheter, organisationer 
m.fl. i frågor som inte är av stor 
vikt eller principiell betydelse 

Ordförande och vice 
ordförande i KSIU 
gemensamt 

   

15.10 
2.179 
 

Anmälan till IVO om allvarliga 
missförhållanden eller påtaglig 
risk för allvarligt 
missförhållande samt händelser 
som har medfört eller hade 
kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada inom 
förvaltning för Arbete och 
välfärd  

Förvaltningschef Arbete 
och välfärd  

Enhetschef Arbete 
och välfärd 
 

14 kap 7 
§ SoL  
 

  

15.11 
2.180 

Beslut om polisanmälan av 
brott och beslut om 
överlämnande av uppgift till 
Polismyndigheten eller 
Säkerhetspolisen vid misstanke 
om brott om vissa brott mot 
underårig  

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

  12 kap. 10 
§ SoL, 10 
kap. 2 och 
18a-23 §§ 
OSL  

Avser misstanke om 
brott enligt 3, 4 och 6 
kap. BrB eller lagen 
(1982:316) med förbud 
mot könsstympning av 
kvinnor.  
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2.181 Beslut om polisanmälan 
angående misstanke om vissa 
grövre brott  

KSIU 
 

  12 kap. 10 
§ SoL, 10 
kap. 23 § 
OSL  

Avser misstanke om 
brott för vilket inte är 
föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i 1 år, 
försök till brott för vilket 
det inte är föreskrivet 
lindrigare straff än 
fängelse i två år, eller 
försök till brott för vilket 
det inte är föreskrivet 
lindrigare straff än 
fängelse i ett år, om 
gärningen innefattat 
försök till överföring av 
sådan allmänfarlig 
sjukdom som avses i 1 
kap. 3 § 
smittskyddslagen 
(2004:168).  

2.182 Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den egna 
verksamheten (ekonomiskt 
bistånd mm)  

Enhetschef Arbete och 
välfärd 

Förvaltningschef för 
Arbete och välfärd   

12 kap 10 
§ SoL, 10 
kap. 2 § OSL  

 

15.12 
2.183 

Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning  

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

Förvaltningschef för 
Arbete och välfärd   

46 § LVM   

15.13 
2.184 

Yttrande i körkortsärende  Socialsekreterare    3 kap. 8 §, 5 
kap. 2 § 
körkortsföror
dningen  

  

15.14 
2.185 

Yttrande till Polismyndigheten i 
vapenärende 
 

Socialsekreterare  RPSFS 
2009:13 

Samtycke från berörd 
person krävs 

15.15 
2.189 

Yttrande angående antagande 
av hemvärnsmän 

Socialsekreterare  5 § 
hemvärnsföro
rdningen 
(1997:146) 

 

15.16 
2.190 

Yttrande till Polismyndigheten, 
Säkerhetspolisen, 
Migrationsverket, migrationsdo
mstol eller 
Migrationsöverdomstolen 
gällande utlännings personliga 
förhållanden  
  

Socialsekreterare  Enhetschef Arbete 
och välfärd  

Begäran om 
uppgifter enl 
17 kap 1§ 
utlänningslag
en  

 

15.7 
2.191 

Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

Förvaltningschef Arbete 
och välfärd  
 

 6 kap 12 § 
smittskyddsla
gen 
 

  

2.161 Beslut om att föra talan i 
Förvaltningsrätt om återkrav 

KSIU Ordförande och vice 
ordförande i KSIU  

9 kap 1 och 3 
§§ SoL 

 

2.163 Utseende av ombud att föra 
nämndens talan 

Förvaltningschef Arbete 
och välfärd 

 10 kap 2 § 
SoL 

 Kommentar [SC6]:  Se istället 1.6.1 
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16. Övriga ärenden inom socialtjänstens verksamhetsområde 
16.1 
2.186 

Dödsboanmälan Administratör  20 kap 8a § 
ärvdabalken 
(1958:637) 

 

16.2 
2.187 

Beslut om att ordna med 
gravsättning m.m.  

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

Förvaltningschef för 
Arbete och välfärd   

5 kap. 2 
§ begravnings
lagen (1990:1
144) 

 

16.3 
2.188 

Beslut om att vidta åtgärder 
som annars åligger 
dödsbodelägare (provisorisk 
dödsboförvaltning) 

Administratör   Förvaltningschef för 
Arbete och välfärd   

18 kap 2§ 
ärvdabalken 
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Bilaga 1   

Kompletterande beslutanderätt enligt lag LVU  
 

Nr Ärende Förordnande Lagrum Kommentar 

1 Beslut om omedelbart 
omhändertagande i fall 
då KSIU:s beslut inte kan 
avvaktas  
   
   
   
   

1. Lars-Anton 
Ivarsson (M), 
tillika KSIU:s ordf.   
 
2. Agneta Malm (S), 
tillika KSIU:s vice 
ordf.  
 

6 § 2 st. LVU   Ska underställas 
förvaltningsrätt.   
  
Beslut ska anmälas på 
nämndens 
nästkommande 
sammanträde.  

2 Beslut om omedelbart 
omhändertagande i fall 
då KSIU:s beslut inte kan 
avvaktas  

1. Lars-Anton 
Ivarsson (M), 
tillika KSIU:s ordf.   
 
2. Agneta Malm (S), 
tillika KSIU:s vice 
ordf.  
 

6a § 2 st. LVU  Ska underställas 
förvaltningsrätt.   
  
Beslut ska anmälas på 
nämndens 
nästkommande 
sammanträde.  

3 Beslut om hur vården ska ordnas 
och var den unge ska vistas 
under  
vårdtiden i fall då KSIU:s beslut 
inte kan avvaktas  

1. Lars-Anton 
Ivarsson (M), 
tillika KSIU:s ordf.   
 
2. Agneta Malm (S), 
tillika KSIU:s vice 
ordf.  
 

11 § 3 st. LVU  Beslut ska anmälas på 
nämndens 
nästkommande 
sammanträde.  

4 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud i fall 
då KSIU:s beslut inte kan 
avvaktas  

1. Lars-Anton 
Ivarsson (M), 
tillika KSIU:s ordf.   
 
2. Agneta Malm (S), 
tillika KSIU:s vice 
ordf.  
 

27 § 2 st. LVU  Ska underställas 
förvaltningsrätt.   
  
Beslut ska anmälas på 
nämndens 
nästkommande 
sammanträde.  

5 Beslut om utreseförbud i fall 
då KSIU:s beslut inte kan 
avvaktas  

1. Lars-Anton 
Ivarsson (M), 
tillika KSIU:s ordf.   
 
2. Agneta Malm (S), 
tillika KSIU:s vice 
ordf.  
 

31d § 2 st. LVU  Beslut ska anmälas på 
nämndens 
nästkommande 
sammanträde.  

6 Beslut att begära 
polishandräckning för att 
genomföra läkarundersökning  

KSO  43 § 1 p. LVU  Beslut ska anmälas på 
nämndens 
nästkommande 
sammanträde.  

7 Beslut att begära 
polishandräckning  
för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med stöd 
av LVU  

1. Lars-Anton 
Ivarsson (M), 
tillika KSIU:s ordf.   
 
2. Agneta Malm (S), 
tillika KSIU:s vice 
ordf.  
 
3. Emma 
Frostensson  
 
4. Carina Alpar  
 
5. Lisa Widbom 

43 § 2 p. LVU  Beslut ska anmälas på 
nämndens 
nästkommande 
sammanträde.  
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Kompletterande beslutanderätt enligt lag LVM 
Nr Ärende Förordnande Lagrum Kommentar 

1 Beslut om omedelbart  
omhändertagande i fall 
då KSIU:s beslut inte kan 
avvaktas  

1. Lars-Anton 
Ivarsson (M), 
tillika KSIU:s ordf.   
 
2. Agneta Malm (S), 
tillika KSIU:s vice 
ordf.  

13 § 2 st. LVM  Ska underställas 
förvaltningsrätt  
  
Beslut ska anmälas 
på nämndens 
nästkommande 
sammanträde.  
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 Allmänt om delegering av beslutanderätt 
 (6 kap. 37–42 §§ kommunallagen (KL)) 
 Vad innebär delegering? 

Delegering innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, 
flyttas över från nämnden till ett utskott, till en ledamot eller ersättare eller till en 
anställd hos kommunen (=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 när som 
helst återkalla ett delegeringsuppdrag. Nämnden kan också föregripa ett beslut 
genom att överta beslutanderätten och själv och fatta beslut. Motsvarande gäller 
om en förvaltningschef vidaredelegerat sin beslutanderätt i enlighet med vad som 
anges nedan under rubriken ”Vidaredelegation” 
 
 Syftet med delegering av beslutanderätt 
Syftet med att delegera beslutanderätten är dels att avlasta kommunstyrelsen 
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 (2) led. Först måste 
kommunfullmäktige 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 i anledning av att beslut av nämnden i sin helhet 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 vikt1, 
6.  ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, 
7.  vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. i socialtjänstlagen 

(2001:453), 

 
1 Ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och där den politiska bedömningen är 
avgörande. 
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8. ärenden som inte är budgeterade och som innebär kostnadsökningar. 
 
 Delegering eller verkställighet 
Det är skillnad mellan beslut i KL:s mening och ren verkställighet. Gränsen mellan 
beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte exakt att avgöra. 
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns 
utrymme för alternativa lösningar och att den som beslutar måste göra vissa 
överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas 
genom laglig-hetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. 
 
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och besluts-
alternativ. Det rör sig till exempel om att tillämpa en fastställd taxa eller där klara 
riktlinjer anger förhållningssätt. Beslut av rent förberedande eller verkställande art 
kan inte överklagas. 
 
 Beslut utan delegeringsuppdrag 
Om en delegat fattar beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant 
beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte existerar i 
KL:s mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om den 
som beslutet avser är i god tro och det rör ett civilrättsligt förhållande. 
 
 Vem kan man delegera till? 
En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till ett utskott en ledamot eller ersättare i 
nämnden eller en anställd hos kommunen. Ett delegeringsuppdrag kan inte lämnas 
till flera anställda i grupp, till en anställd tillsammans med en 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. 
 

Delegationsförbud i socialtjänsten 
Kommunstyrelsens möjlighet att delegera beslutanderätten begränsas av 
delegationsförbud i 10 kap. 4 och 5 §§ socialtjänstlagen (SoL). I 10 kap. 5 
§ SoL har lagstiftaren av rättssäkerhetsskäl undantagit vissa beslut från 
delegationsrätten. Detta innebär att nämnden i sin helhet måste fatta beslut i dessa 
frågor.  
  
Delegationsförbud gäller:  Lagrum  
Överflyttning/mottagande av faderskapsutredning  2 kap. 3§ FB  
Beslut om nedläggning av faderskapsutredning  2 kap. 7 och 9§§ FB  
Beslut att inte påbörja faderskapsutredning  2 kap. 9§ FB  
Yttrande till domstol i adoptionsärende  4 kap. 10§ FB  
Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och förmyndarskap  6 kap. FB  
Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp  7 kap. 7§ FB  
Förbud eller begräsning för en person som har sitt hem inom kommunen 
att i hemmet ta emot andras barn. 

5 kap. 2§ SoL  

Begäran om att utbetalning av barnbidrag ska ske till den andra av 
föräldrarna, någon annan lämplig person eller nämnden  

16 kap 18§ SFB  

Begäran om att utbetalning av underhållsstöd ska ske till någon annan 
lämplig person eller nämnden  

18 kap 19 § SFB  
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 Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden  
 där nämndens avgörande inte kan avvaktas 
En nämnd får enligt KL uppdra åt ordförande eller en annan ledamot i nämnden att 
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte 
av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas 
vid nämndens nästa sammanträde. 
 
 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, dess-
utom har det betydelse för när beslutet vinner lagakraft. 
 
 Vidaredelegation 
Endast kommundirektören 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 kommundirektören som i sin tur anmäler 
delegationsbeslutet till kommunstyrelsen. 
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.  
 
 Riktlinjer för delegerad beslutsrätt 
Bestämmelserna om delegering innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till delegat. Härigenom får delegaten rätt att fatta beslut på 
nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden 
själv fattat dem. 
Nämnden kan inte ändra beslut som fattats av delegat. Däremot kan nämnden 
genom eget handlande föregripa delegatens beslut i ett enskilt ärende genom att 
själv ta över ärendet och besluta. 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. 
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. 
 
 Vid förhinder för delegaten 
Vid förhinder för delegat inträder i denna delegationsordning angiven ersättare 
som delegat.  
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Om inte annan ersättare för kommundirektören anges i denna delegationsordning 
inträder vid kommundirektören förhinder biträdande kommundirektören2 som 
såväl delegat som ersättare för delegat.  
 
Om inte annat anges i denna delegationsordning inträder vid förhinder för någon 
av kommunstyrelseförvaltningens enhetschefer kommundirektören 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. 
 
Vid förvaltningschefen/skolchefen på Arbete och välfärdsförvaltningens frånvaro 
delegeras den beslutanderätt som denne enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning har till i följande ordning: 
A – Verksamhetsutvecklare, Pål Cederqvist 
B – Enhetschef, Mariana Möller 
C – Enhetschef, Carina Alpar 
 
Vid frånvaro av enhetschef för myndighet/enhet barn och familj inom arbete och 
välfärdsförvaltningen delegeras den beslutanderätt som denne enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning har till förste socialsekreterare Lisa 
Widbom. 
 
 Ärenden av principiell betydelse, tillämpning av policy m.m. 
En delegat ska överlämna beslutanderätten i ett ärende till kommunstyrelsen om 
ärendet är av principiell betydelse, har stor ekonomisk påverkan på kommunens 
ekonomi eller om andra skäl motiverar att ärendet ska beslutas av 
kommunstyrelsen. En delegat ska följa policys och riktlinjer som antagits av Osby 
kommun inom olika områden.  
 
 Vid överklagande av beslut och domar,  
 inhibitionsansökan och yttranden 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar 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 samt begära inhibition av överklagat beslut, 
 ompröva överklagat beslut. 

 
 Undertecknande av handlingar  
Avtalstecknande och undertecknande av handlingar är inte några beslut och ska 
därför inte anges i delegationsordningen. Beslut att ingå ett avtal kan dock vara ett 

 
2 Enligt delegationsbeslut av kommundirektören den 9 december 2020, den 13 januari och 19 
januari 2021 utsågs den administrativa chefen, under år 2021, till biträdande kommundirektör. 
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beslut och kan delegeras, men det innefattar inte rätten att skriva under själva 
avtalet. Kommunstyrelsen kan fatta särskilda beslut om rätten att underteckna 
handlingar för förtroendevalda och tjänstemän inom sitt verksamhetsområde, dvs. 
beslut om firmateckningsrätt.  
 
Av ”Reglemente för Osby kommun”, som gäller för kommunens samtliga nämnder, 
framgår under rubriken ”Undertecknande av handlingar” att avtal, fullmakter, 
kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas av 
kommunstyrelsen i första hand ska undertecknas av ordföranden. Vid förfall för 
ordföranden ska vice ordföranden eller kommundirektören, eller annan anställd, 
som nämnden bestämmer underteckna handlingar. Kommunstyrelsen 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 kommunstyrelsen får delegat på kommunstyrelsens 
vägnar underteckna handlingar som upprättats med anledning av dennes 
delegationsbeslut. 
 
Från kommunstyrelseförvaltningen utgående skrivelser ska undertecknas på sätt 
som kommundirektören bestämmer. 
 
 Utfärdande av fullmakt 
Kommundirektören kan, enligt punkt 1.19 i delegationsordningen, utfärda fullmakt 
att föra kommunens talan vid/inför domstol och andra myndigheter samt vid för-
rättningar 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. 
 
 Anmälan av beslut fattade på delegation 
Samtliga beslut som fattats på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen. 
Respektive delegat noterar beslut på särskild blankett och kopia av underlaget till 
beslutet ska bifogas. 
 

Organisationsförändringar 
Förvaltningschef har, efter samråd med kommundirektören och respektive nämnds 
presidium, delegation att fatta beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster 
och förändring av förvaltningens ledningsorganisation inom ramen för befintlig 
budget. 
 
 Överklagande av beslut  
Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som kommunstyrelsens beslut. 
Inom svensk förvaltningsrätt förekommer två (2) huvudtyper av överklagande, 
förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.  
 
Vid förvaltningsbesvär prövar besvärsmyndigheten både beslutets laglighet och 
lämplighet och om överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten inte bara 
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upphäva beslutet utan också ändra dess innehåll eller ersätta det med ett nytt 
beslut. Vid förvaltningsbesvär varierar besvärsinstanserna efter vilket 
lagstiftningsområde det gäller. 
 
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. Vid laglighetsprövning är 
förvaltningsrätten den första besvärsinstansen.   
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Förkortningar Lagar/Avtal m.m. 

AB Allmänna bestämmelser, kollektivavtal 

AFL Lag (1962:381) om allmän försäkring 

ArkivL Arkivlagen (1990:782) 

BrB Brottsbalken (1962:700) 

DataskyddsL Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning 

FB Föräldrabalken (1949:381) 

FBO Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

FSO Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 

FFS Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2019:9) 

FIB Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2008:3) 

FVL Förvaltningslag (2017:900) 

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. 

KKF Körkortsförordningen (1998:980) 

KL Kommunallag (2017:725) 

LBE Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

LEH Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

LFF Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 

LMA Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

LOU Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,  

LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

LUF Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna 

LUL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

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

LY Lag (2009:128) om yrkeshögskolan 

NamnL Namnlagen (1982:670) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PUA Personuppgiftsansvarig 

SF Skolförordningen (2011:185) 

SFB Socialförsäkringsbalken (2010:110) 

SKR Sveriges Kommuner och Regioner 

SL Skollagen (2010:800) 
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SoF Socialtjänstförordning (2001:937) 

SoL Socialtjänstlagen (2001:453) 

SSL Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 

SÄF Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

ÄktB Äktenskapsbalken (1987:230) 

 
 
Förkortningar delegater 

AU Kommunstyrelsen arbetsutskott 

KSIU Kommunstyrelsens individutskott 

KS Kommunstyrelsen 

KSO Kommunstyrelsens ordförande 

KSvO Kommunstyrelsens vice ordförande 

P-delegation Kommunstyrelsens personaldelegation 

 
Förtydligande: På vissa ställen i delegationsordningen står KS som delegat. I 
sådana fall innebär det inte att det är kommunstyrelsen som delegerar uppgifter till 
nämnden själv då nämnden initialt äger allt som inte är delegerat. Detta står istället 
med som ett förtydligande vid tydning av delegationsordningen.   
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Juridiska och allmänna ärenden, arkiv, nämndadministration, 
kommunikation, GDPR ( För ärende med direkt koppling till socialtjänstens 
verksamhet, se avsnitt med rubrik ” Beslut, överklagande, yttranden och 
anmälningar mm till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter inom 
socialtjänstens verksamhetsområde) 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.1 Utse firmatecknare för 
såväl kommunstyrelsen 
som kommunen 

AU    

1.2 Beslut att lämna ut 
handling, efter 
sekretessprövning och 
prövning enligt GDPR, av 
den som har handlingen i 
sin vård. 

Närmast ansvarig chef Närmast 
överordnad chef 
 

 

TF, OSL, 
GDPR  

1.3 Beslut om att lämna ut 
handling till annan 
myndighet i enlighet med 
skyldighet att bryta 
sekretess 

Närmast ansvarig chef  

 
10 kap  
15 § OSL  

1.4 Beslut om avslag på 
begäran om utlämnande av 
allmän handling till enskild 
eller annan myndighet 
samt uppställande av 
förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild 

Närmast ansvarig chef Närmast 
överordnad chef 
 

 

6 kap 7§ och 10 
kap 14 § OSL  

1.5 Beslut att lämna ut 
uppgifter ur personregister 
till statliga myndigheter i 
forskningssyfte 

Närmast ansvarig chef  12 kap 6 § SOL 
DataskyddsL  

1.6 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
kammar- och 
förvaltningsrätt när 
ursprungsbeslutet fattats av 
utskott eller delegation. 

Respektive 
utskott/delegation  6 kap 37 § KL  

1.7 Beslut om att omprövning 
av delegationsbeslut skall 
ske samt själva 
omprövningen av beslutet 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet  37-38§§ FVL  

1.8 Prövning om överklagande 
skett i rätt tid samt 
avvisning av överklagande 
som kommit in för sent 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet  45–46 §§ FVL  
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.9 Avge yttrande i anledning 
av överklaganden av 
delegationsbeslut 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet    

1.10 Prövning om överklagande 
skett i rätt tid samt 
avvisning av överklagande 
som kommit in för sent, i 
de fall där 
ursprungsbeslutet inte 
fattats av tjänsteperson. 

Kommunjurist  Kommunsekreter
are  

45–46 §§ FL  

1.11 Avge yttrande i anledning 
av överklaganden av 
delegationsbeslut som inte 
fattats av tjänsteperson. 

Kommunjurist Kommunsekreter
are   

1.12 Yttrande över remisser till 
myndigheter, 
organisationer m.fl. i 
frågor som inte är av stor 
vikt eller principiell 
betydelse 

AU    

1.13 Beslut i ärende till KS som 
är så brådskande, att KS 
avgörande inte kan 
avvaktas 

KSO KSvO 6 kap 39§ KL Gäller ej för 
individärenden inom 
socialtjänstens 
område 

1.14 Beslut i ärende till AU som 
är så brådskande, att AU:s 
avgörande inte kan 
avvaktas  

AU:s ordförande AU:s vice 
ordförande 

6 kap 6§ KL  

1.15 Avvisande av ombud till 
sammanträde med utskott 

AU:s ordförande AU:s vice 
ordförande 

14–15 §§ FL  
1.16 Riktlinjer inom 

verksamheterna, som inte 
ska beslutas av 
kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen 

AU  Enligt 
”Riktlinjer  
för 
styrdokument”, 
antagna av 
kommunfullmäk
tige 

 

1.17  Övergripande rutiner 
utifrån fastställda riktlinjer 

Kommundirektör 

 
 Enligt 

”Riktlinjer  
för 
styrdokument”, 
antagna av 
kommunfullmäk
tige 

Inom arbete och 
välfärdsförvaltningen 
är förvaltningschef 
delegat 

1.18 Ansökningar om 
projektmedel, EU-bidrag 
m.m. hos Länsstyrelsen, 
ESF m.fl. 

AU:s ordförande och 
vice ordförande 
gemensamt 

Respektive 
enhetschef   

1.19 Tecknande av 
samverkansavtal med 
andra myndigheter. 

Respektive enhetschef Kommundirektör 

 
  Inom arbete och 

välfärdsförvaltningen 
är förvaltningschef 
delegat. För 
samverkansavtal 
inom 
vuxenutbildningen se 
punkt 2.1 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.20 Befullmäktigande av 
ombud att föra kommunens 
talan vid/inför domstol och 
andra myndigheter samt 
vid förrättningar av olika 
slag 

Kommundirektör 

 
1. Biträdande 
kommundirektör 
 
2. Kommunjurist 

6 kap. 15 § KL I ärende enligt SOL, 
LVU och LVM se 
punkt 2.162 

1.21 Avge yttrande i 
folkbokföringsärende 

Kommunjurist Kommunsekreter
are 

Folkbokföringsl
agen (1991:481)  

1.22 Lämna medgivande att 
använda kommunens 
vapen 

 

Kommundirektör KSO   

1.23 I kommunstyrelsens ställe 
avge yttrande i ärenden om 
remisstiden inte medger att 
ärendet hinner behandlas 
på ordinarie sammanträde. 

AU Ordföranden och 
vice ordföranden 
i AU gemensamt 

  

1.24 Beslut om antagande och 
revidering av 
kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan 

AU Ordföranden och 
vice ordföranden 
i AU gemensamt 

  

1.25 Utse arkivansvarig AU Ordföranden och 
vice ordföranden 
i AU gemensamt 

  

1.26 Utse arkivredogörare, i 
samråd med kanslichefen 

Arkivansvarig Registrator   
1.27 Kommunstyrelsens 

representation och 
uppvaktning m.m. upp till 
ett maximalt belopp om 
5.000 kr per tillfälle 

KSO KSvO   

1.28 Kommunstyrelsens 
ordförandes deltagande i 
kurser, konferenser m.m. 
upp till tre (3) dagar 

KSvO    

1.29 Kommunstyrelsens 
ordförandes deltagande i 
kurser, konferenser m.m. 
mer än tre (3) dagar 

AU    

1.30 Övriga förtroendevaldas i 
kommunstyrelsen 
deltagande i kurser, 
konferenser m.m. upp till 
tre (3) dagar 

KSO KSvO   

1.31 Övriga förtroendevaldas i 
kommunstyrelsen 
deltagande i kurser, 
konferenser m.m. mer än 
tre (3) dagar 

AU    

1.32 Rätt att begära yttrande och 
upplysningar från 
kommunens samtliga 
nämnder, utskott, 
beredningar, delegationer 
och förvaltningar under 
ärendeberedning/-
handläggning inför 
kommunstyrelsens 
beredning och/eller beslut i 
samtliga ärenden. 

Kanslichef Kommunsekreter
are   
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.33 Utse dataskyddsombud för 
nämnden enligt art 37 
GDPR 

Kommundirektör Kanslichef Art 37 GDPR Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
(2018:218) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

1.34 Utse lokalt GDPR-ombud Kommundirektör Kanslichef  Inte samma som 
dataskyddsombud. 
Lokal GDPR-ombud 
(samordnare) arbetar 
löpande med övriga från 
förvaltningarna utsedda 
ombud med GDPR-
frågor som inte berör 
tillsyn. 

1.35 Utse kontaktperson för 
förbundsmedlem 

Kommundirektör  1. Biträdande 
kommundirektör 
2. HR-chef 

  

1.36 Beslut att ta ut en avgift 
eller att inte tillmötesgå en 
begäran på grund av att 
den bedöms uppenbart 
ogrundad eller orimlig 
enligt art 12.5 GDPR 
 

 

Respektive enhetschef Biträdande 
kommundirektör 

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. 

1.37 Beslut om utlämnande av 
registerutdrag och beslut 
att avvisa begäran om 
registerutdrag enligt art. 15 
GDPR 
 

 

Respektive enhetschef Biträdande 
kommundirektör 

Art 15 GDPR Förvaltningsbesvär 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:2018) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange 
besvärshänvisning. 

1.38 Beslut om den 
registrerades rätt till 
rättelse enligt art. 16 
GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 
kommundirektör 

Art 16 GDPR Förvaltningsbesvär 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:2018) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange 
besvärshänvisning. 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.39 Beslut om den 
registrerades rätt till 
radering enligt art. 17 
GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 
kommundirektör 

Art 17 GDPR Förvaltningsbesvär 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:2018) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange 
besvärshänvisning. 

1.40 Beslut om den 
registrerades rätt till 
begränsning av behandling 
enligt art. 18 GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 
kommundirektör 

Art 18 GDPR Förvaltningsbesvär 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:2018) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange 
besvärshänvisning. 

1.41 Beslut om underrättelse till 
tredje man om rättelse eller 
radering av 
personuppgifter eller 
begränsning av behandling 
enligt art 19 GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 
kommundirektör 

Art 19 GDPR Förvaltningsbesvär 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:2018) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange 
besvärshänvisning. 

1.42 Beslut om den 
registrerades rätt till 
dataportabilitet3 enligt art 
20 GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 
kommundirektör 

Art 20 GDPR Förvaltningsbesvär 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:2018) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning.  
Ange 
besvärshänvisning. 
 

1.43 Beslut i anledning av den 
registrerades rätt att göra 
invändningar enligt art. 21 
GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 
kommundirektör 

Art 21 GDPR Förvaltningsbesvär 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:2018) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange 
besvärshänvisning. 

 
3 Den registrerades rätt att få personuppgifter om sig själv som han/hon lämnat till PUA på strukturerat sätt 
och rätten att överföra dessa uppgifter till en annan PUA utan att den förstnämnda PUA hindrar detta. 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

1.44 Ingå/underteckna 
personuppgiftsbiträdesavtal 
med instruktioner 

Respektive enhetschef Biträdande 
kommundirektör 

Art 28 GDPR Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
(2018:218) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

1.45 Beslut att anmäla en 
personuppgiftsincident 
enligt art 33 GDPR 
 
Upprätta anmälan och 
sammanställa 
dokumentation enligt art 
33 GDPR 

Respektive enhetschef 
 
 
 
Kommunjurist 

 

Närmast 
överordnad chef 
 
 
Registrator/sekre
terare/systemför
valtare 

Art 33 GDPR Anmälan ska göras till 
Datainspektionen senast 
72 timmar efter att 
myndigheten fick 
kännedom om 
incidenten. 
 
Samråd med 
dataskyddsombud 
(Sydarkivera) ska ske 
innan anmälan. 
 
Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
(2018:218) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

1.46 Fastställa en 
konsekvensbedömning 
avseende dataskydd enligt 
art 35, 1-3 GDPR 

Respektive enhetschef Biträdande 
kommundirektör 

Art 35 GDPR Samråd med 
dataskyddsombud 
(Sydarkivera) innan 
konsekvensbedömning 
fastställs. 
 
Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
(2018:218) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

1.47 Yttrande över 
översiktsplan från andra 
kommuner 

AU Ordföranden och 
vice ordföranden 
i AU gemensamt 

  

1.48 Beslut enligt spellagen 
(2018:1138) om 
 registrering för 

lotteriverksamhet, 
 registreringsavgift för 

registrerad 
lotteriverksamhet, 
förordnande av och 
arvode till kontrollant. 

Kontakcentervägledare  6 kap. 9-10 §§ 
och 18 kap. 10 § 
spellagen 
(2018:1138) 

 

 
Löpande verksamhet enligt GDPR – fördelning av arbetsuppgifter 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 
1.49 Fastställa ändamål med 

behandling av 
personuppgifter enligt art 
5.b GDPR 

Kommunjurist 1. Kommunsekreterare 
2. Kanslichef 

Art 5 
GDPR 

Verkställighet -
behöver ej anmälas 
till nämnd. 

1.50 Fastställa laglig grund för 
behandling av 
personuppgifter enligt art 6 
GDPR 

Kommunjurist 1. Kommunsekreterare 
2. Kanslichef 

Art 6 
GDPR 

Verkställighet -
behöver ej anmälas 
till nämnd. 
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1.51 Fastställa att behandling av 
särskilda kategorier av 
personuppgifter (känsliga) 
är tillåten enligt något av 
de undantagen som finns i 
art 9 GDPR 

Kommunjurist 1. Kommunsekreterare 
2. Kanslichef 

Art 9 
GDPR 

Verkställighet -
behöver ej anmälas 
till nämnd. 

1.52 Beslut om att begära att 
ytterligare information 
tillhandahålls som är 
nödvändig för att bekräfta 
den registrerades identitet 
enligt art 12.6 GDPR 

Kommunjurist 1. Kommunsekreterare 
2. Kanslichef 

Art 12.6 
GDPR 

Verkställighet -
behöver ej anmälas 
till nämnd. 

1.53 Föra register över 
personuppgiftsbehandlingar 
enligt art 30 GDPR 

Kommunjurist 1. Kommunsekreterare 
2. Kanslichef 

Art 30 
GDPR 

Verkställighet -
behöver ej anmälas 
till nämnd. 

1.54 Informera den registrerade 
om personuppgiftsincident 
enligt art 34 GDPR 

Kommunjurist 1. Kommunsekreterare 
2. Kanslichef 

Art 34 
GDPR 

Verkställighet -
behöver ej anmälas 
till nämnd. 
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Arbete och välfärd  
 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

Vuxenutbildning 

2.1 Samverkansavtal med 
annan kommun/region 
inom vuxenutbildning 
alternativt avtal 
angående entreprenad 

KS KSO 23 kap, 3, 22-23 
§§ SL 
 

I enlighet med 
reglementet för Osby 
kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019-
2022. För mer 
information se 
reglementet.  
Med de begränsningar 
som följer av 6 kap 38§ 
KL  

2.2 Beslut angående att 
söka/ ej söka riktade 
statsbidrag 

Förvaltningschef för 
arbete och välfärd 

   

2.3 Huvudmannens yttrande 
till Skolinspektionen, 
Barn- och elevombudet 
och 
Diskrimineringsombuds
mannen i individärende 

Förvaltningschef för 
arbete och välfärd 

  
 

 

2.4 Huvudmannens yttrande 
till Skolinspektionen, 
Barn- och elevombudet 
och 
Diskrimineringsombuds
mannen i 
verksamhetsärende 

KS   
 

 

 2.5 Överklagande, yrkande 
om inhibition samt 
yttrande till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd   

Delegaten i 
urspungsbeslutet  
  

    
  

  

2.6 1.Tillfälligt inställande 
av undervisning 1 dag  
  
2.Tillfälligt inställande 
av undervisning 2-10 
dagar  
  
3.Tillfälligt inställande 
av undervisning utöver 
10 dagar  
 

Rektor  
 
 
Förvaltningschef för 
arbete och välfärd   
 
KSO  
 

Förvaltnings-
chef arbete och 
välfärd är 
ersättare för 
rektor 

  

 2.7 Beslut om sökande ska 
tas emot och bli antagen 
till utbildning  

Rektor  Förvaltningschef 
för arbete och 
välfärd   
  

20 kap 13,14, 
22, 23, 33 
§§ SL  

Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd. 
Beslut om antagning 
enligt 20:23 SL kan inte 
överklagas  

2.8 Beslut om att 
utbildningen för en elev 
ska upphöra 

Rektor Förvaltningschef 
för arbete och 
välfärd 

20 kap, 9 § SL Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

2.9 Beslut om att på nytt 
bereda plats på 
utbildning för elev vars 
utbildning upphört 

Rektor Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenä
mnd 

20 kap, 9 § SL Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.10 Beslut om att helt eller 
delvis stänga av en elev  
  
Beslut om att 
avstängning ska gälla 
omedelbart  
  
  

KSIU 
  
   
Rektor  

 
 
 
  

5 kap, 17-20 §§ 
SL 
 

 

2.11 Yttrande om att 
hemkommunen åtar sig 
att svara för kostnader 
för den sökandes 
utbildning 

Rektor Förvaltningschef 
för arbete och 
välfärd   
 

20 kap 21 § SL Kan överklagas i 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

2.12  Yttrande med 
bedömning av om 
den sökande uppfyller 
villkoren i 20:11 eller 
20:11a SL  

Rektor  Förvaltningschef 
för arbete och 
välfärd  

20 kap. 14 § 
första st. andra 
meningen SL  

  

 2.13 Beslut om vilka 
utbildningar som ska 
erbjudas   

KS    20 kap 2 § SL  Gäller utbildningar på 
grundläggande och 
gymnasial nivå.   

 2.14 Beslut om stipendier   KSIU        

 2.15 Beslut om att elev ska 
hålla sig med böcker och 
andra lärverktyg alternat
ivt att avgift för 
densamma ska tas ut  

Förvaltningschef för 
arbete och välfärd   
  

  20 kap 7 § SL    

2.16 Utse ställföreträdande 
rektor 
 
Upp till 2 månader 
 
Utöver 2 månader 

 
 
 
Rektor 
 
Förvaltningschef 

 2 kap 9§ 3 st SL Samarbete sker med 
Barn och 
utbildningsförvaltninge
n 

Beslut rörande barn och ungdom 
Placering 

2.17 Godkännande av 
familjehems lämplighet 
för vård och fostran 

KSIU  6 kap. 6 § första 
och andra 
stycken SoL 

 

2.18 Bistånd till barn och 
ungdom i form av vård i 
familjehem 

KSIU  4 kap. 1 § SoL  

2.19 Godkännande av 
jourhems lämplighet för 
tillfällig vård och fostran 

KSIU  6 kap. 6 § tredje 
stycket SoL 

 

2.20 Beslut om tillfällig 
vistelse i familjehem 
eller jourhem 

1:e socialsekreterare Enhetschef 
arbete och 
välfärd 

4 kap. 1 § SoL Högst två månader efter 
att utredning enligt 11 
kap. 1 § SoL avslutats. 

2.21 Beslut om bistånd åt 
barn och ungdom i form 
av vård 
(placering/omplacering) 
i hem för vård eller 
boende.  
 
Sammantagen tid om 
högst 3 månader.  
 
Sammantagen tid som 
överstiger 3 månader 

 
 
 
 
 
 
 
Enhetschef arbete och 
välfärd  
 
KSIU 

 
 
 
 
 
 
 
Förvaltningschef 
arbete och 
välfärd 

4 kap 1 § SoL  
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.22 Beslut om ekonomiskt 
bistånd åt barn och 
ungdom i samband med 
placering, omplacering 
eller flyttning från 
familjehem eller HVB-
hem. 

1:e socialsekreterare Enhetschef 
arbete och 
välfärd 

4 kap 1 § SoL   

2.23 Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) 
gällande barn och 
ungdom. 
 
Enligt SKRs 
rekommendation 
 
 
Över SKRs 
rekommendation 

 

 

 

 

Socialsekreterare 

 

Enhetschef arbete och 
välfärd 

 

   

2.24 Sluta avtal med hem för 
vård och boende / SiS-
ungdomshem 

Enhetschef arbete och 
välfärd  

   

2.25 Medgivande att 
underårig tas emot för 
stadigvarande vård och 
fostran i enskilt hem 
som inte tillhör den 
underåriges föräldrar 
eller annan 
vårdnadshavare 

KSIU  6 kap 6 § första 
stycket SoL 

 

2.26 Underrättelse till 
Försäkringskassan om 
att barn med 
underhållsstöd placerats 
i familjehem respektive 
återflyttat till biologiska 
föräldrar 

Socialsekreterare  2 §  
förordningen 
om 
underhållsstöd 
(1996:1036) 

 

2.27 Beslut om framställning 
till Centrala 
Studiemedelsnämnden 
om ändring av 
betalningsmottagare för 
studiemedel 

Socialsekreterare  2 kap 33 § andra 
stycket 
studiestöds- 
förordningen 

 

2.28 Förälders ersättning till 
kommunen för placerat 
barn 

1:e socialsekreterare  8 kap 1 § andra 
stycket SoL 
samt 6 kap 2–4 
§§ SoF 

 

Öppenvård 

2.29 Beslut om bistånd i form 
av personligt stöd av 
socialsekreterare 

Socialsekreterare  4 kap 1 § SoL  

2.30 Beslut om bistånd i form 
av öppenvård; 
  
Internt 
 
 
Externt 

 
 
 
Socialsekreterare 
 
 
Enhetschef arbete och 
välfärd 

 
 
 
Enhetschef 
arbete och 
välfärd  

4 kap 1 § SoL  
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.31 Bistånd i form av 
öppenvård utan 
vårdnadshavarens 
samtycke 

Enhetschef arbete och 
välfärd  

 4 kap. 1 § SoL 
och 6  
kap 13 a § FB 

Jämför med 3 kap.6a § 
SoL 

2.32 Beslut om bistånd i form 
av kontaktperson eller 
kontaktfamilj 

Socialsekreterare  4 kap 1 § SoL  

2.33 Bistånd i form av 
kontaktperson eller 
kontaktfamilj utan 
vårdnadshavarens 
samtycke 

Enhetschef arbete och 
välfärd  

 4 kap.  1 § SoL 
och 6 kap 13 a § 
FB 

Jämför med 3 kap.6 b § 
SoL 

2.34 Förordnande och 
entledigande av 
kontaktperson/kontaktfa
milj 

Socialsekreterare    

2.35 Beslut om ersättning till 
kontaktperson/kontaktfa
milj 

1:e socialsekreterare    

2.36 Bistånd i form av 
andrahandskontrakt 

Enhetschef arbete och 
välfärd  

 4 kap 1 § SoL  

2.37 Bistånd i form av 
ekonomiskt stöd vid eget 
boende  

Socialsekreterare  4 kap 1 § SoL  

2.38 Bistånd i form av 
personligt stöd vid eget 
boende 

Socialsekreterare  4 kap. 1 § SoL  

2.39 Övervägande om att 
vård i annat hem än det 
egna fortfarande behövs 

KSIU  6 kap 8 § SoL Minst var 6:e månad 

2.40 Beslut om ersättning 
från föräldrar vars barn 
är under 18 år och får 
vård i ett annat hem än 
det egna 

Enhetschef arbete och 
välfärd  

 8 kap 1 § 2 st 
SoL 

 
 
 
 

Utredning 

2.41 Beslut om att inleda 
utredning 

Socialsekreterare  11 kap 1 § SoL  

2.42 Beslut om att utredning 
inte skall inledas eller att 
avskriva ärendet från 
fortsatt handläggning. 

1:e socialsekreterare  11 kap 1 § SoL  

2.43 Beslut om att inleda 
utredning oavsett den 
enskildes samtycke 

1:e socialsekreterare    

2.44 Förlängning av 
utredningstid i ärenden 
som rör barn 

Enhetschef arbete och 
välfärd  

 11 kap 2 § 
tredje stycket 
SoL 

 

2.45 Beslut om att utredning 
inte skall föranleda 
någon åtgärd 

1:e socialsekreterare  11 kap 1 § SoL  

2.46 Beslut om uppföljning 
efter avslutad utredning 
utan insats, då behov av 
insats bedöms föreligga 
men samtycke saknas 

1:e socialsekreterare  11 kap 4a § SoL  

2.47 Beslut om uppföljning 
efter avslutad placering, 
då behov av insats 
bedöms föreligga men 
samtycke saknas 

1:e socialsekreterare  11 kap 4b § SoL  
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.48 Beslut om att avsluta 
uppföljning utan insats 

1:e socialsekreterare  11 kap 4c § SoL  

Övrigt 

2.49 Beslut om framställning 
om överflyttning av 
ärende till nämnd i 
annan kommun 

Enhetschef arbete och 
välfärd  

 2 a kap 10 § 
SoL 

 

2.50 Meddela inställning i 
fråga om annan 
kommuns begäran om 
överflyttning 

KSIU  2 a kap 10 § 
SoL 

 

2.51 Beslut om att ansökan 
hos Inspektionen för 
vård och omsorg om 
överflytt av ärende till 
annan kommun  

Enhetschef arbete och 
välfärd  

 2a kap 11 § SoL 
 

 

2.52 Beslut om ersättning till 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare som 
tidigare varit 
familjehemsförälder 

Enhetschef arbete och 
välfärd  

 6 kap 11 § SoL  

2.53 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om 
behov av god 
man/förvaltare SoF 

Socialsekreterare  5 kap 3 § 1–2st 
SoF 

 

2.54 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att 
behov av god 
man/förvaltare ej längre 
föreligger 

Socialsekreterare  5 kap 3 § 1–2st 
SoF 

 

2.55 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om 
förhållanden beträffande 
förvaltningen av 
underårigs egendom 

Socialsekreterare  5 kap 3 § 3st 
SoF 

Avser all slags egendom 
ink ATP 

2.56 Framställan till domstol 
om behov av 
målsägandebiträde för 
underårig 

Socialsekreterare  5 kap 2 § SoF  

Beslut rörande familjerätt 

2.57 Godkännande 
av faderskapsbekräftelse 
då parterna sammanbott 
under hela 
konceptionstiden, 
alternativt haft ett 
stadigvarande 
förhållande under 
konceptionstiden och 
numer bor tillsammans, 
och är övertygade om att 
barnet är deras 
gemensamma (s-
protokoll)  

1. Socialadministratör/
Familjerättssekreterare
  
2. 
Kontaktcentervägledar
e  

  1 kap 4§ 1st FB    

2.58 Godkännande av 
faderskapsbekräftelse  

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare 

 1 kap 4§ FB  
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

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

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare  

 2 kap 1§ FB  

2.60 Beslut om att återuppta 
nedlagd utredning 

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare  

 2 kap 1§ FB  

2.61 Beslut om att inleda 
utredning om någon 
annan man än den som 
är gift med barnets 
moder kan vara far till 
barnet 

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare  

 2 kap 9§ 1st FB Beslut att inte påbörja 
utredning eller lägga 
ned påbörjad utredning 
tillkommer KS  

2.62 Beslut att väcka och föra 
talan i mål om faderskap 

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare  

 3 kap 5§ 2st 6§ 
2 st FB 

 

2.63 Beslut att godkänna / 
inte godkänna avtal om 
vårdnad boende och 
umgänge 

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare  

 6 kap 6 §,6 kap 
14 a §2 st och 6 
kap 15 a § 3 st 
FB 

 

2.64 Beslut att utse utredare i 
mål och ärenden om 
vårdnad, boende eller 
umgängen 

Enhetschef arbete och 
välfärd  

 6 kap 19§ 3 st 
FB 

 

2.65 Beslut om att utse 
utredare i 
adoptionsärende  

Enhetschef arbete och 
välfärd  

 Enl. 4 kap  
14 § FB 

 

2.66 Beslut om medgivande 
att ta emot barn med 
hemvist utomlands, i 
syfte att adoptera det 

KSIU  6 kap 12§ SoL  

2.67 Beslut om att återkalla 
medgivande av 
adoption, om 
förutsättningarna för det 
inte längre föreligger 

KSIU  6 kap 13§ SoL  

2.68 Beslut om att samtycke 
ges till att 
adoptionsförfarande får 
fortsätta 

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare 

 6 kap 14§ SoL  

2.69 Beslut om att samtycke 
inte ges till att 
adoptionsförfarande får 
fortsätta 

KSIU  6 kap 14§ SoL Får ej delegeras till 
tjänsteperson 

2.70 Yttrande till domstol i 
ärende enligt namnlagen 

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare  

 45 och 46 §§ 
NamnL 

 

2.71 Lämna upplysningar och 
yttrande till domstol 
beträffande 
äktenskapsskillnad 
vilken avser äktenskap 
som ingåtts av underårig 

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare  

 5 kap 5 § 3 st 
ÄktB 

 

2.72 Lämna upplysningar och 
yttrande till länsstyrelsen 
beträffande 
äktenskapsdispens 

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare  

 15 kap 1 § 2 st 
ÄktB 

 

2.73 Beslut om DNA-
undersökning i 
faderskapsärende 

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare  

 2 kap 6 § FB 
och 10 kap 5 § 
SoL 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.74 Yttrande till domstol om 
umgängesstöd 

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare  

 6 kap 15 c § 2 st 
FB 

 

2.75 Beslut att utse en person 
att medverka vid 
umgänge 
(umgängesstöd) 

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare  

 6 kap 15 c § 3 st 
FB 

 

2.76 Beslut att utse 
kontaktperson i 
umgängesärenden 

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare 

 4 kap 1 § SoL  

2.77 Beslut om ersättning till 
kontaktperson vid 
umgänge 

1:e socialsekreterare    

2.78 Godkänna avtal om att 
underhållsbidrag ska 
betalas längre perioder 
än 3 månader 

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare 

 7 kap 7 § 2 st 
FB 

 

2.79 Framställan till domstol 
om särskilt förordnad 
vårdnadshavare. 

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare 

 6 kap FB  

2.80 Beslut om att avge 
upplysningar 

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare 

 6 kap 20§ 2st 
FB 

 

2.81 Beslut om att avge 
utredning 

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare 

 6 kap 19§  
3st FB 

 

Beslut enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

2.82 Beslut om ansökan till 
Förvaltningsrätt för vård 
enligt LVU 

KSIU  4 § LVU  

2.83  Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

KSIU   6 § LVU  Ska underställas 
förvaltningsrätt  
Vid brådskande beslut, 
se kompletterande 
beslutanderätt, bilaga 1  
  

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

KSIU   11§ 1–
2 st LVU  

Vid brådskande beslut, 
se kompletterande 
beslutanderätt, bilaga 1  
  

2.85  Beslut om att 
omhändertagande enl. 
6 eller 6 a §§ LVU skall 
upphöra  

Ordförande för KSIU    9 § 3 st LVU,  
9 b § 2 st LVU  

  

2.86 Övervägande om vård 
med stöd av  
2 § LVU fortfarande 
behövs 

KSIU  13§ 1 st LVU Minst var 6:e mån 

2.87 Beslut i fråga om fortsatt 
vård (omprövning) 

KSIU  13§ 2 st LVU Inom 6 månader 

2.88  Beslut hur den unges 
umgänge med 
vårdnadshavare utövas.   

Ordförande för KSIU    14 § 2 st 1 p 
LVU  

OBS! Beslut som enligt 
praxis ej får delegeras 
från nämnd i annat än 
brådskande ärende.  

2.89  Beslut att den unges 
vistelseort inte ska röjas 
för vårdnadshavare.   
  

Ordförande för KSIU    14 § 2 st 2 p 
LVU  

OBS! Beslut som enligt 
praxis ej får delegeras 
från nämnd i annat än 
brådskande ärende.  
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.90  Övervägande om beslut 
rörande rätt till 
umgänge, 
umgängesförbud eller 
hemlighållande av 
vistelseort för den unge 
ska kvarstå  

KSIU    14 § 3 st LVU  Minst var 3:e månad  

2.91 Beslut om att vården ska 
upphöra när vård inte 
längre behövs 

KSIU  21 § LVU  

2.92 Beslut om kontaktperson 
eller öppen behandling 
(s.k. mellantvång) 

KSIU  22 § LVU  

2.93 Prövning om beslut om 
förebyggande insats 
skall upphöra att gälla 

KSIU  22 § 3 st LVU Minst var 6:e mån 

2.94 Beslut om att 
förebyggande insats 
enligt 22 § 1 st LVU 
skall upphöra 

KSIU  22 § 3 st LVU  

2.95 Ansökan hos 
Förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 

KSIU  24 § LVU  

2.96 Övervägande om 
flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

KSIU  26 § LVU Minst var 3:e mån 

2.97 Beslut om att 
flyttningsförbud skall 
upphöra 

KSIU  26 § 2 st LVU  

2.98 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

KSIU  27 § LVU Ska underställas 
förvaltningsrätten  
  
Vid brådskande beslut, 
se kompletterande 
beslutanderätt, bilaga 1  
 

2.99 Beslut om att tillfälligt 
flyttningsförbud ska 
upphöra 

KSIU  30 § 2 st LVU  

2.100 Beslut om den unges 
umgänge med förälder 
eller annan 
vårdnadshavare efter 
beslut om 
flyttningsförbud när 
överenskommelse ej kan 
nås 

KSIU  31§ LVU  

2.101 Ansökan hos 
förvaltningsrätten om 
utreseförbud  

KSIU    31 b § LVU    

2.102 Prövning om 
utreseförbud ska 
upphöra  

KSIU    31 c § 1 st LVU    

2.103 Beslut om att 
utreseförbud ska 
upphöra  

KSIU    31 c § 2 st LVU    

2.104 Beslut om tillfälligt 
utreseförbud  

KSIU    31 d § LVU  Ska underställas 
förvaltningsrätten  
Vid brådskande beslut, 
se kompletterande 
beslutanderätt, bilaga 1  
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.105 Beslut om att tillfälligt 
utreseförbud ska 
upphöra  

KSIU    31 g 
§ 2 st LVU  

  

2.106 Beslut om tillfälligt 
undantag från 
utreseförbud  

KSIU    31 i § LVU    

2.107 Beslut om 
läkarundersökning, att 
utse läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

Socialsekreterare  32 § 1 st LVU  

2.108  Beslut om att begära 
biträde av polis för att 
genomföra 
läkarundersökning 

KSIU     43 § 1 p LVU    

2.109 Beslut att begära biträde 
av polis för att 
genomföra beslut om 
vård eller 
omhändertagande med 
stöd av LVU  

KSIU    43 § 2 p LVU  Se även kompletterande 
beslutanderätt, bilaga 1  

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

Socialsekreterare  11 § 4 st LVU Till exempel kortare 
vistelse utom 
familjehemmet eller 
HVB, kortare 
utlandsvistelser med 
mera. 

Beslut om ekonomiskt bistånd 

2.111 Beslut i ärenden om 
försörjningsstöd   
  
 
- enligt riktlinjer  
 
 
  
- kostnader till en nivå 
högre än norm  
  
- kostnader till en nivå 
lägre än norm  
  
- som förskott på 
förmån  

  
  
  
 
Socialsekreterare /adm
inistratör   
 
 
Socialsekreterare   
  
  
Socialsekreterare   
  
Socialsekreterare  

  
  
  
  
  

4 kap 1 och 3 
§§ SoL   
  
  
  
  
  
  
  
9 kap 2§ SoL  

  

2.112 Begäran om deltagande i 
praktik eller annan 
kompetenshöjande 
verksamhet 

Socialsekreterare  4 kap 4§ SoL  

2.113 Vägrande av eller 
nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 

Socialsekreterare  4 kap 5§ SoL  



27

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.114 Beslut om bistånd till 
livsföring i övrigt samt 
utöver vad som följer av 
4 kap 1 § SoL då 
särskilda skäl finns 
 
- enligt riktlinjer 
 
- ekonomiskt bistånd 
upp till trettio (30) 
procent av basbeloppet 
 
- ekonomiskt bistånd 
upp till femtio (50) 
procent av basbeloppet 
 
- ekonomiskt bistånd 
utöver femtio (50) 
procent av basbeloppet 

 
 
 
 
 
 
Socialsekreterare 
/assistent 
 
Socialsekreterare  
 
 
 
Enhetschef arbete och 
välfärd  
 
 
KSIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förvaltningschef 
arbete och 
välfärd 

4 kap 1 och 2 § 
SoL 
 

 

2.115 Beslut om ekonomiskt 
bistånd till 
begravningskostnader 
och utgifter i omedelbar 
anslutning till dödsfallet 

Socialsekreterare 
/administratör 

 4 kap 1 § 
SoL 

 

2.116 Framställning till 
Försäkringskassan om 
utbetalning av 
ersättningen för utgivet 
försörjningsstöd 

Socialsekreterare  9 kap 2§ SoL  

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

Socialsekreterare  9 kap 
1-2 §§ SoL 

 

2.118 Beslut om att återkräva 
ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap 2 § SoL 

Socialsekreterare  9 kap 
2 § 2 st 
SoL 

 

2.119 Beslut om bistånd till 
Glappet i 
etableringsreformen 
* Kontakt ska tas med 
Migrationsverket innan 
ersättning betalas ut med 
särskilt belopp 

Socialsekreterare 
/administratör 

   

2.120 Beslut om att inleda 
utredning 

Socialsekreterare  11 kap 1 § SoL  

2.121 Beslut om att utredning 
inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska 
läggas ned 

Socialsekreterare  11 kap 1 § SoL  

2.122 Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet 
enligt 9 kap 1 och 2 §§ 
och 8 kap 1§ 

Enhetschef arbete och 
välfärd 

 9 kap 4§ SoL  

2.123 Bevilja dagersättning 
enligt LMA 

Socialsekreterare  17 § LMA  

2.124 Bistånd i form av 
utslussningslägenhet 

Enhetschef arbete och 
välfärd  

Förvaltningschef 
arbete och 
välfärd 

4 kap 1 § 
SoL 

 

2.125 Ekonomiskt bistånd vid 
utslussning 

Socialsekreterare  4 kap 1 § 
SoL 

 

 
Beslut rörande vuxna 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.126 Beslut om beviljande av 
bistånd i form av 
öppenvårds-
insatser/behandling 
externt för vuxna 
 
1.Upp till 50 % av 
basbeloppet 
 
2.Över 50 % av 
basbeloppet 

 
 
 
 
 
 
Enhetschef arbete och 
välfärd  
 
KSIU  
 

 
 
 
 
 
 
Förvaltningschef 
för arbete och 
välfärd är 
ersättare för 
enhetschef 

4 kap 1 § SoL  

2.127  Beslut om bistånd i form 
av vård i hem för vård 
eller boende, skyddat 
boende eller familjehem  
  
1.Sammantagen tid om 
högst tre (3) månader 
under en   
1-årsperiod   
  
2.Sammantagen tid som 
överstiger tre (3) 
månader   
  
3.Sammantagen tid som 
överstiger tre (3) 
månader i de fall KSIU:s 
beslut inte kan inväntas  

  
  
  
  
  
Enhetschef arbete och 
välfärd   
  
  
  
KSIU   
  
  
  
Ordförande och vice 
ordförande i KSIU 
gemensamt  

 
 
 
 
Förvaltningschef 
för arbete och 
välfärd är 
ersättare för 
enhetschef 

4 kap 1 § SoL    

2.128 Beslut om öppenvård- 
och 
öppenvårdsbehandling 
internt 
 

Socialsekreterare  4 kap 1 § SoL Inkluderar beslut om 
insats inom 
socialpsykiatrin 

2.129 Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) 
 
Enligt riktlinjer 
 
 
Över riktlinjer 

 
 
 
 
Enhetschef arbete och 
välfärd  
 
KSIU 

 
 
 
 
Förvaltningschef 
för arbete och 
välfärd är 
ersättare för 
enhetschef   

4 kap 1 § SoL  

2.130 Beslut om bistånd i form 
av kontaktperson/-familj 

Socialsekreterare   4 kap 1 § 
SoL 

 

2.131 Beslut om bistånd i form 
av boende  
 
Jourlägenhet 
 
Socialt boende 

 
 
 
Socialsekreterare  
 
Enhetschef arbete och 
välfärd 

 
 
 
 
 
Förvaltningschef 
för arbete och 
välfärd  

4 kap 1 § 
SoL 

 

2.132 Beslut om 
samtalskontakt med 
socialsekreterare 

Socialsekreterare  4 kap 1 § 
SoL 

 

2.133 Beslut om upphörande 
av bistånd i form av 
kontaktperson/-familj 

Socialsekreterare  4 kap 1 § 
SoL 

 

2.134 Beslut om förordnande 
och entledigande av 
kontaktperson/-familj 

Socialsekreterare    
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.135 Beslut om arvode och 
omkostnadsersättning 
till kontaktperson/-familj 
enligt SKRs riktlinjer 
 
- över SKL:s riktlinjer 

Socialsekreterare  
 
 
 
 
Enhetschef arbete och 
välfärd 

 
 
 
 
 
Förvaltningschef 
för arbete och 
välfärd  

  

2.136 Beslut om ersättning för 
uppehälle avseende 
vuxna (egen avgift) vid 
stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär, 
i samband med vård i 
HVB-hem, skyddat 
boende, familjehem eller 
annat av socialtjänsten 
beviljat boende 

Socialsekreterare  8 kap8 1§ 1 st 
SoL 
42a § SoF 

 

2.137 Beslut om anmälan till 
försäkringskassa att 
nämnden ska uppbära 
sjukpenning för den som 
bereds vård i sådant 
HVB-hem eller 
familjehem som ger 
behandling åt 
missbrukare 

Socialsekreterare  3 kap 15§ 
AFL 

 

2.138 Beslut om att underrätta 
försäkringskassa om att 
nämnden ska uppbära 
ersättning enligt AFL 

Socialsekreterare  17 kap 1§ 
AFL 
9 kap 
2 § SoL 

 

2.139 Beslut om att inleda 
utredning 

Socialsekreterare  11 kap 1 st SoL  

2.140 Beslut om att utredning 
inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska 
läggas ned 

Enhetschef arbete och 
välfärd 

 11 kap 1 st SoL  

2.141 Beslut om framställning 
om överflyttning av 
ärende till nämnd i 
annan kommun  

Enhetschef arbete och 
välfärd 

KSIU 2a kap 10 § SoL  

2.142 Meddela inställning i 
fråga om annan 
kommuns begäran om 
överflyttning  

KSIU  2a kap 10 § 
SoL 

 

2.143 Beslut om att ansökan 
hos Inspektionen för 
vård och omsorg 
om överflytt av ärende 
till annan kommun   

Enhetschef arbete och 
välfärd 

KSIU 2a kap 11 § 
SOL 

 

2.144 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om 
behov av god 
man/förvaltare 

Socialsekreterare  5 kap 3 § SoF  

2.145 Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att 
behov av god 
man/förvaltare inte 
längre föreligger 

Socialsekreterare  5 kap 3 § SoF  

Beslut enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

2.146 Beslut om att ansöka hos 
Förvaltningsrätt om vård 
enligt LVM  
 

KSIU  11 § LVM 
 

 

 2.147 Beslut att återkalla 
ansökan om vård enligt 
LVM  

KSIU    11 § LVM    

2.148 Beslut om att ansöka hos 
förvaltningsdomstol om 
vård enligt LVM 

KSIUs ordförande  6 kap. 39 § KL Beslutanderätten får 
användas när utskottets 
beslut inte kan avvaktas 

2.149  Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare  

KSIU    13 § LVM Ska underställas 
förvaltningsrätten  
Vid brådskande beslut, 
se kompletterande 
beslutanderätt, bilaga 1  

2.150  Beslut om att ett 
omedelbart 
omhändertagande ska 
upphöra  

KSIU  KSIUs 
ordförande  

18b § LVM Ersättare endast när 
brådska råder eller 
KS individutskotts sam
manträde inte kan 
avvaktas  

2.151 Beslut om att inleda 
utredning om det kan 
finnas skäl att bereda 
någon tvångsvård 

Enhetschef arbete och 
välfärd 

Förvaltningschef 
för arbete och 
välfärd  

7§ LVM  

2.152 Beslut om att utredning 
inte ska inledas eller att 
inledd utredning ska 
läggas ned alternativt 
övergå i utredning enligt 
SoL 11:1 

Enhetschef arbete och 
välfärd 

Förvaltningschef 
för arbete och 
välfärd  

7§ LVM  

2.153 Beslut om 
läkarundersökning samt 
utse läkare för 
undersökningen 

Socialsekreterare  9 § LVM  

2.154 Beslut om att begära 
handräckning för att föra 
missbrukare till 
läkarundersökning 

Enhetschef arbete och 
välfärd 

Förvaltningschef 
för arbete och 
välfärd  

45 § 
1st LVM 

 

2.155 Beslut om att begära 
handräckning för 
inställelse till sjukhus 
eller LVM-hem 

Enhetschef arbete och 
välfärd 

Förvaltningschef 
för arbete och 
välfärd  

45 § 
2st LVM 

 

Beslut delegerat till sociala jouren i Kristianstad  I 9:37 KL framgår att 
kommuner och regioner 
inom ramen för 
avtalssamverkan, med 
de begränsningar som 
följer av 6 kap. 38 §, får 
komma överens om att 
uppdra åt en anställd i 
den andra kommunen 
eller i den andra 
regionen att besluta på 
kommunens eller 
regionens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden.  
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2.156 Beslut i ärenden av akut 
karaktär inom barn- och 
familjeenheten och 
Vuxenenheten som 
handläggs utanför 
kontorstid av Sociala 
Jouren i Kristianstad  

Socialsekreterare inom 
Sociala Jouren  

  11 kap 1§ 4 kap 
1§ SoL  

  

2.157  Handläggning av 
brådskande 
ärende jml LVU och 
LVM inför beslut av 
ordförande i KSIU eller i 
förekommande fall 
särskilt förordnad 
beslutsfattare  

Socialsekreterare inom 
Sociala Jouren  

  LVU och LVM  Angående särskilt 
förordnad beslutsfattare, 
se kompletterande 
beslutanderätt, se bilaga  

2.158 Beslut om bistånd åt 
barn, ungdom och vuxna 
i form av akut placering 
i boende (hotell, 
vandrarhem, 
familjehem, HVB-hem, 
SIS, skyddat boende) till 
nästkommande vardag. I 
beslutsdelegationen 
ingår beslut om 
dygnskostnader för 
placeringen.  

Socialsekreterare inom 
Sociala Jouren  

  4 kap 1§ SoL    

 2.159 Beslut om ekonomiskt 
bistånd för att undvika 
akut nödsituation  

Socialsekreterare inom 
Sociala Jouren  

  4 kap 1§ SoL    

Beslut, överklagande, yttranden och anmälningar mm till domstol, åklagarmyndighet och andra 
myndigheter inom socialtjänstens verksamhetsområde 
2.160 Beslut i individärenden 

inom socialtjänstens 
område i de fall då KS 
eller KSIU:s beslut ej 
kan avvaktas 

Ordförande i KSIU Vice ordförande 
i KSIU 

6 kap 39§ KL 
 

För brådskande beslut i 
vissa typer av ärenden 
inom socialtjänstens 
område krävs personligt 
förordnande, se bilaga 1 
 

2.161 Beslut om att föra talan i 
Förvaltningsrätt om 
återkrav 

KSIU Ordförande och 
vice ordförande i 
KSIU 

9 kap 1 och 3 §§ 
SoL 

 

2.162 Beslut om att föra talan i 
ärende eller mål vid 
allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol 

Förvaltningschef 
arbete och välfärd  

Enhetschef arbet
e och välfärd 

10 kap 1, 2 §§ 
SoL, 3 kap 10 §, 
6 kap 33 § och 
34 § 3 p KL 

 

2.163 Utseende av ombud att 
föra nämndens talan 

Förvaltningschef 
arbete och välfärd 

 10 kap 2 § SoL  

2.164  Överklagande, yrkande 
om inhibition samt 
yttrande till 
Förvaltningsrätt, 
Kammarrätt och/eller 
Högsta 
Förvaltningsdomstolen 
i SoL-, LVM-och LVU-
ärenden  
  

Delegaten i 
ursprungsbeslutet  

Ordförande och 
vice ordförande i 
KSIU  

10 kap 2§ SoL,   
  
  

Ärenden som är av 
principiell beskaffenhet 
eller annars av större 
vikt omfattas inte av 
denna delegation  
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2.165  Överklagande, yrkande 
om inhibition samt 
yttrande till 
Förvaltningsrätt och 
Kammarrätt i SoL-, 
LVU- och LVM-ärenden 
när ursprungsbeslutet 
fattats av nämnd  

KS   KSIUs 
ordförande  

10 kap 1, 2 
§§ SoL 6 kap 39 
§ KL  

Ersättare endast när 
brådska råder eller KS 
sammanträde inte kan 
avvaktas  

2.166 Beslut huruvida 
omprövning ska ske 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 37-38 §§ FvL    

2.167 Omprövning av beslut Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 37-38 § FvL   

2.168 Prövning av att 
överklagande skett i rätt 
tid, samt avvisning av 
överklagande som 
inkommit för sent 

Delegaten i ursprungs-
beslutet 

 45 § 1st FvL    

2.169 Prövning om 
överklagande skett i rätt 
tid samt avvisning av 
överklagande som 
kommit in för sent, i de 
fall där 
ursprungsbeslutet inte 
fattats av tjänsteperson. 

Enhetschef arbete och 
välfärd  
 

Förvaltningschef 
arbete och 
välfärd  

45–46 §§ FL  

2.170 Avvisande av ombud KSIU  14 § 2 st FvL   

2.171 Avge yttrande med 
anledning av 
överklaganden av 
delegationsbeslut 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

  Yttrande med anledning 
av beslut som fattats av 
nämnden i sin helhet får 
ej delegeras enligt KL 6 
kap 38§ 2 p 

2.172 Yttrande till allmän 
domstol när den som 
begått brottslig gärning 
kan bli föremål för 
LVM-vård 

Enhetschef arbete och 
välfärd 

 31 kap 2 § BrB  

2.173 Yttrande till 
Åklagarmyndigheten 

1e socialsekreterare  11 § 1st LUL  

2.174 Yttrande till 
Åklagarmyndigheten 
med anledning av ev. 
utredning beträffande 
misstänkt under 15 år 

1e socialsekreterare  33 § jfrt med 31 
§ LUL 

 

2.175  Begäran hos åklagare 
om förande av 
bevistalan  

Enhetschef arbete och 
välfärd  

  38 § LUL    

2.176 Yttrande till 
passmyndigheten vid 
utfärdande av pass utan 
vårdnadshavarens 
medgivande 

Socialsekreterare  3 § 2 st 
passförordninge
n 

 

2.177  Yttrande till 
tillsynsmyndigheten  

Ordförande och vice 
ordförande i KSIU  

KSIU  13 kap 2 § SoL  Tillsynsmyndighet är 
Inspektionen för vård 
och omsorg, 
Länsstyrelsen, JO, JK, 
DO  
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2.178 Yttrande över remisser 
till myndigheter, 
organisationer m.fl. i 
frågor som inte är av 
stor vikt eller principiell 
betydelse 

Ordförande och vice 
ordförande i KSIU  

KSIU   

2.179 Anmälan till IVO om 
allvarliga 
missförhållanden eller 
påtaglig risk för 
allvarligt 
missförhållande samt 
händelser som har 
medfört eller hade 
kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada inom 
förvaltning för arbete 
och välfärd  

Förvaltningschef för ar
bete och välfärd  

Enhetschef 
arbete och 
välfärd 
 

14 kap 7 § SoL  
 

  

2.180 Beslut om polisanmälan 
om vissa brott mot 
underårig  

Enhetschef arbete och 
välfärd  

  12 kap 10 
§ SoL, 10 kap. 
21 § OSL  

Avser misstanke om 
brott enl 3, 4 och 6 Kap 
BrB eller lagen 
(1982:316) med förbud 
mot könsstympning av 
kvinnor.  

2.181 Beslut om polisanmälan 
angående misstanke om 
vissa grövre brott  

KSIUs ordförande    12 kap 10 
§ SoL, 10 kap. 
23 § OSL  

Avser misstanke om 
brott för vilket inte är 
föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i 1 år, 
försök till brott för 
vilket det inte är 
föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i två 
år, eller försök till brott 
för vilket det inte är 
föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i ett 
år, om gärningen 
innefattat försök till 
överföring av sådan 
allmänfarlig sjukdom 
som avses i 1 kap. 3 § 
smittskyddslagen 
(2004:168).  

2.182 Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den 
egna verksamheten 
(ekonomiskt bistånd 
mm)  

Enhetschef Arbete och 
välfärd 

Förvaltningschef
 för arbete och 
välfärd   

12 kap 10 
§ SoL, 10 kap. 2 
§ OSL  

 

2.183  Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning  

Enhetschef arbete och 
välfärd  

Förvaltningschef
 för arbete och 
välfärd   

46 § LVM   

2.184  Yttrande i 
körkortsärende  

Socialsekreterare    3 kap 8§, 5 kap 
2§ 
Körkortsförordn
ingen  

  

2.185 Upplysning i 
vapenärenden 
* Samtycke krävs 

Socialsekreterare    

2.186 Dödsboanmälan Administratör  20 kap 8a § 
Ärvdabalken 
(1958:637) 

 

2.187  Beslut om att ordna med 
gravsättning m.m.  

Enhetschef arbete och 
välfärd  

Förvaltningschef
 för arbete och 
välfärd   

5 kap. 2 
§ Begravningsla
gen (1990:1144) 
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2.188 Beslut om att vidta 
åtgärder som annars 
åligger dödsbodelägare 
(provisorisk 
dödsboförvaltning) 

Administratör   Förvaltningschef
 för arbete och 
välfärd   

18 kap 2§ 
Ärvdabalken 

 

2.189 Yttrande angående 
antagande av 
hemvärnsmän 

Socialsekreterare  5 § 
Hemvärnsförord
ningen 
(1997:146) 

 

2.190 Yttrande 
till Polismyndigheten, 
Säkerhetspolisen, 
Migrationsverket, migrat
ionsdomstol eller 
Migrationsöverdomstole
n gällande utlännings 
personliga förhållanden  
  

Socialsekreterare  Enhetschef arbet
e och välfärd  

Begäran om 
uppgifter enl 17 
kap 1§ 
utlänningslagen  

  

2.191 Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

Förvaltningschef 
arbete och välfärd  
 

 6 kap 12 § 
smittskydds-
lagen 
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Ekonomisk förvaltning och upphandling 
OBSERVERA! 
En delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive 
förvaltnings/enhets budget eller inom ramen för beslutad kostnadskalkyl för visst projekt. 
 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

3.1 Upplåning enligt budget 
och riktlinjer och villkor 
som fullmäktige angivet* 

Ekonomichef Kommundirektör  *Samråd sker med 
kommunstyrelsens 
ordförande 

3.2 Omskrivning, inlösen eller 
konvertering av lån 

Ekonomichef Kommundirektör   

3.3 Placering av lån Ekonomichef Kommundirektör  
 

 

3.4 Placering av likvida medel 
samt kapital för stiftelser 

Ekonomichef Kommundirektör   

3.5 Godkänna till kommunen 
ställd säkerhet 

Ekonomichef Kommundirektör   

3.6 Avskrivningar av 
fordringar intill ett belopp 
motsvarande högst ett (1) 
basbelopp i varje särskilt 
fall  

Respektive enhetschef Ekonomichef   

3.7 Avskrivningar av 
fordringar i övrigt 

AU Ordföranden och 
vice ordföranden 
i AU gemensamt 

  

3.8 Utdelning från stiftelser Respektive enhetschef  Ekonomichef   
3.9 Utse personer för 

tidsbegränsad 
firmateckning hos banker, 
postgiro och post. 

Ekonomichef Kommundirektör   

3.10 Beslut om polisanmälan 
angående brott mot den 
egna verksamheten (ex 
skadegörelse) 

Respektive enhetschef    

3.11 Ta ställning till krav på 
skadestånd eller andra 
ersättningskrav som är 
kopplade till försäkrings-
ärenden 

Ekonomichef Kommundirektör   

3.12 Ta ställning till krav på 
skadestånd eller andra 
ersättningskrav riktade mot 
kommunen i övrigt 

AU Ordföranden och 
vice ordföranden 
i AU gemensamt 

  

3.13 Beslut om firmatecknare 
för bankcheckar och 
förladdade kort 

Ekonomichef Redovisningseko
nom 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

3.14 Avyttring/utrangering av 
inventarier, maskiner, 
fordon eller annan i 
kommunen tillhörig lös 
egendom till ett värde om 
högst fem (5) 
prisbasbelopp. 
 
Avyttring/utrangering av 
inventarier, maskiner, 
fordon eller annan i 
kommunen tillhörig lös 
egendom till ett värde över 
fem (5) prisbasbelopp. 

Kommundirektör 
 
 
 
 
 
 
 
AU 

Biträdande 
kommundirektör 
 
 
 
 
 
 
Förvaltningschef 

  

3.15 Beslut om upphandling 
upp till av Riksdagen 
fastställd beloppsgräns för 
direktupphandling enligt 
LOU och LUF (f n LOU 
586.907 kronor, LUF 
1.092.436 kronor). 
 
 
Övriga åtgärder vid 
direktupphandling enligt 
kommunens ”Regler för 
inköp och upphandling”  

Kommundirektör i 
såväl kommun- som 
förvaltningsövergripan
de upphandling inom 
av 
kommunfullmäktige 
beslutad befintlig 
budgetram. 
 
Respektive enhetschef 
inom sin enhet och 
inom av 
kommunfullmäktige 
beslutad befintlig 
budgetram  

Biträdande 
kommundirektör 
 
 
 
 
 
 
 
Förvaltningschef 

  

3.16 Beslut om egen 
upphandling och 
fastställande av 
upphandlingsdokument i 
upphandlingar över ett 
belopp motsvarande den av 
Riksdagen fastställda 
beloppsgränsen för 
direktupphandling, se 
punkt 2.15 ovan. 
 
 
I ovan angivna 
upphandlingsärenden fatta 
beslut om 
 avbrytande av 

upphandling, 
 tilldelning av 

kontrakt, 
undertecknande av 
avtal.  

AU i såväl kommun- 
som 
förvaltningsövergripan
de upphandling inom 
av 
kommunfullmäktige 
beslutad befintlig 
budgetram 
 
 
 
 
Kommundirektör i 
såväl kommun- som 
förvaltningsövergripan
de upphandling inom 
av 
kommunfullmäktige 
beslutad befintlig 
budgetram 
 

 

Kommundirektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förvaltningschef 
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

3.17 Beslut om att delta i 
samordnad upphandling 
med annan upphandlande 
myndighet/enhet samt 
beslut om  
 fastställande av 

upphandlingsdokume
nt, 

 avbrytande av 
upphandling, 

 tilldelning av 
kontrakt, 
undertecknande av 
avtal.  

Kommundirektör i 
såväl kommun- som 
förvaltningsövergripan
de upphandling inom 
av 
kommunfullmäktige 
beslutad befintlig 
budgetram 

 

Biträdande 
kommundirektör 
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Personaladministrativa ärenden 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

4.1 Anställning av 
förvaltningschef 

Kommundirektör   Innan beslut om 
anställning fattas ska 
samråd ske med berörd 
nämnds presidium. 

4.2 Beslut om anställning 

 
Närmast överordnad 
chef   Innan beslut om 

anställning fattas ska 
samråd ske med HR-
enheten. 

4.3 Fastställa lön till nyanställd 
kommundirektör 

P-delegationen KSO   

4.4 Träffa överenskommelse 
om lön eller ta ensidigt 
beslut om lön under 
pågående avtalsperiod. 

 

Kommundirektör HR-chef  Innan beslut om lön 
fattas ska samråd ske 
med HR-enheten. 

4.5 Fastställa ramar, regler och 
riktlinjer för löne-översyn 

P-delegation HR-chef   

4.6 Träffa kollektivavtal HR-chef P-delegationen MBL § 10  

4.7 Godkänna avtal rörande 
personalfrågor som 
överenskommits centralt av 
SKR 

HR-chef HR-specialist   

4.8 Löpande utfärda 
föreskrifter och 
anvisningar beträffande 
löne- och förmånsfrågor 
samt i övrigt inom 
arbetsrättens område 

HR-chef  HR-specialist   

4.9 Meddela förbud 
mot/alternativt godkänna 
utövande av bisyssla efter 
samråd med HR-enheten 
 

Respektive enhetschef HR-chef AB § 8 Innan beslut om 
förbud/godkännande 
fattas ska samråd ske 
med HR-enheten. 

4.10 Omplacering mellan 
förvaltningar när 
överenskommelse inte 
nåtts  

HR-chef Respektive 
enhetschef 

  

4.11 Omplacering i samband 
med rehabiliterings-
situation samt beslut om 
omreglering av tjänst på 
grund av beviljad 
sjukersättning 

HR-specialist Respektive 
enhetschef 

  

4.12 Uppsägning från 
arbetsgivare på grund av 
personliga omständigheter, 
arbetsbrist 

HR-chef Kommundirektör   

4.13 Träffa särskild 
överenskommelse med 
arbetstagare om avslutning 
av anställning 
 

Kommundirektör HR-chef  Innan överenskommelse 
träffas ska samråd ske 
med HR-enheten. 

4.14 Avsked HR-chef Kommundirektör   
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

4.15 Avstängning 
 

Respektive enhetschef HR-chef AB § 10 Innan beslut om 
avstängning fattas ska 
samråd ske med HR-
enheten. 

4.16 Prövning av löneförmåner 
under avstängning 

HR-chef HR-specialist AB § 10  

4.17 Disciplinpåföljd 
 
 

Respektive enhetschef HR-chef AB § 11 Innan beslut om 
disciplinpåföljd fattas 
ska samråd ske med 
HR-enheten. 

4.18 Polisanmälan av 
medarbetare, efter samråd 
med HR-enheten 

Respektive enhetschef HR-chef AB § 10  

4.19 Tvisteförhandling enligt 
64–68 §§ MBL 

HR-chef P-delegationen MBL 64–68 §§  

4.20 Beslut om stridsåtgärder P-delegationen HR-chef   

4.21  Tvisteförhandling på grund 
av konflikt 
 

P-delegationen HR-chef   

4.22 Beslut om samhällsfarlig 
konflikt 
 

P-delegationen HR-chef   

4.23 Förhöjd pensionsavgift 
 

P-delegationen HR-chef   

4.24 Pensionsförstärkning, 
förtida pensionsuttag 
 

HR-chef P-delegationen   

4.25 Särskild avtalspension 
 

HR-chef P-delegationen   

4.26 Minskad arbetstid 80-90-
100, 63–65 år 

HR-chef, efter samråd 
med kommundirektör 

P-delegationen   
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Näringsliv/Tillväxt/Utveckling/Turism 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

5.1 Projektsamarbete med 
näringslivsorganisationer, 
inklusive beslut om 
finansiering inom budget 

AU    

5.2 Samverkan mellan Skåne 
Nordost kommunerna 

Kommundirektör Administrativ 
chef 

  

5.3 Utmärkelsen ”Årets 
Eldsjäl” 

AU  KSO   
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Räddningstjänst 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

6.1 Föreläggande och förbud i 
tillsynsärenden enligt LSO 

Räddningschef Tillsynsförrättare 5 kap. 2 § LSO  

6.2 Medgivande om sotning Räddningschef Brandingenjör 3 kap. 4 § LSO  

6.3 Föreläggande och förbud i 
samband med 
brandskyddskontroll 

Skorstensfejarmästare Skorstensfejartek
niker 

3 kap. 6 § LSO 
 

 

6.4 Beslut om kontroll ur 
brandskyddssynpunkt i 
särskilda fall 

Räddningschef Brandingenjör  
Insatsledare/yttre 
befäl 

3 kap. 1 § LSO  

6.5 Förbud, helt eller delvis, 
mot eldning utomhus samt 
liknande förebyggande 
åtgärder mot brand 

Räddningschef Insatsledare/yttre 
befäl 

2 kap. 7 § LSO  

6.6 Tillstånd att hantera 
brandfarliga varor 

Räddningschef Tillståndshandlä
ggare 

17 § LBE  

6.7 Tillstånd till hantering och 
överföring av explosiva 
samt förvaring i flyttbart 
förråd 

Räddningschef Brandingenjör 18 § LBE  

6.8 Beslut om nya och ändrade 
villkor i tillstånd för 
brandfarlig eller explosiv 
vara 

Räddningschef Tillståndshandlä
ggare avseende 
brandfarliga 
varor 
 
Brandingenjör 
avseende 
explosiva varor 

19 § LBE  

6.9 Återkallande av tillstånd 
för brandfarliga eller 
explosiva varor 

Räddningschef Brandingenjör 20 § LBE  

6.10 Tillsyn över hantering av 
brandfarliga och explosiva 
varor 

Räddningschef Tillsynsförrättare 21 § LBE  

6.11 Föreläggande och förbud, 
med undantag för 
föreläggande och förbud 
förenade med vite eller 
beslut om rättelse på den 
enskildes bekostnad 

Räddningschef Brandingenjör 25 § LBE  

6.12 Prövning och godkännande 
av föreståndare i 
tillståndspliktig 
verksamhet med explosiva 
varor 

Räddningschef Brandingenjör 9 och 19 §§ 
LBE 

 

6.13 Beslut om att hantering av 
brandfarliga eller explosiva 
varor inte får påbörjas 
innan avsyning 

Räddningschef Tillståndshandlä
ggare avseende 
brandfarliga 
varor 
 
Brandingenjör 
avseende 
explosiva varor 

16 § FBE  

6.14 Ansvar för att ta fram 
underlag till beslut om 
handlingsprogram för 
kommunens förebyggande 
verksamhet och 
räddningstjänst 

Räddningschef Säkerhets- och 
beredskapssamor
dnare 

3 kap. 8 § LSO  
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Säkerhet och beredskap 

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar 

7.1 Uppgifter som 
säkerhetsskyddschef enligt 
Säf 

Säkerhets- och 
beredskapssamordnare 

Administrativ 
chef 

2 kap. 2 § SÄF  

7.2 Ansvar för signalskydd 
enligt gällande lagstiftning 

Biträdande 
signalskyddschef 

Säkerhets- och 
beredskapssamor
dnare 

Säkerhetsskydds
lagen 
(2018:585) 
Säkerhetsskydds
förordningen 
(2018:658) 
Försvarsmakten
s föreskrifter om 
signalskyddstjän
sten (FFS 
2019:9) 
Försvarsmakten
s interna 
bestämmelser 
(FIB 2008:3) 
Handbok TST 
Grunder 2007 
Prov I nycklar 
2010 

 

7.3 Samordna kommunens 
arbete med analyser, planer 
och förberedelser för 
extraordinära händelser 
och höjd beredskap 

Säkerhets- och 
beredskapssamordnare 

Administrativ 
chef 

2 kap. 1 och 8 
§§, 3 kap. 1 § 
LEH 
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Bilaga 1   
Kompletterande beslutanderätt enligt lag LVU  
 

Nr Ärende Förordnande Lagrum Kommentar 

1 Beslut om omedelbart 
omhändertagande i fall 
då KSIU:s beslut inte kan 
avvaktas  
   
   
   
   

1. Lars-Anton 
Ivarsson (M), 
tillika KSIU:s ordf.   
 
2. Agneta Malm (S), 
tillika KSIU:s vice 
ordf.  
 

6 § 2 st. LVU   Ska underställas 
förvaltningsrätt.   
  
Beslut ska anmälas 
på nämndens 
nästkommande 
sammanträde.  

2 Beslut om omedelbart 
omhändertagande i fall 
då KSIU:s beslut inte kan 
avvaktas  

1. Lars-Anton 
Ivarsson (M), 
tillika KSIU:s ordf.   
 
2. Agneta Malm (S), 
tillika KSIU:s vice 
ordf.  
 

6a § 2 st. LVU  Ska underställas 
förvaltningsrätt.   
  
Beslut ska anmälas 
på nämndens 
nästkommande 
sammanträde.  

3 Beslut om hur vården ska 
ordnas och var den unge ska 
vistas under  
vårdtiden i fall 
då KSIU:s beslut inte kan 
avvaktas  

1. Lars-Anton 
Ivarsson (M), 
tillika KSIU:s ordf.   
 
2. Agneta Malm (S), 
tillika KSIU:s vice 
ordf.  
 

11 § 3 st. LVU  Beslut ska anmälas 
på nämndens 
nästkommande 
sammanträde.  

4 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud i fall 
då KSIU:s beslut inte kan 
avvaktas  

1. Lars-Anton 
Ivarsson (M), 
tillika KSIU:s ordf.   
 
2. Agneta Malm (S), 
tillika KSIU:s vice 
ordf.  
 

27 § 2 st. LVU  Ska underställas 
förvaltningsrätt.   
  
Beslut ska anmälas 
på nämndens 
nästkommande 
sammanträde.  

5 Beslut om utreseförbud i 
fall då KSIU:s beslut inte 
kan avvaktas  

1. Lars-Anton 
Ivarsson (M), 
tillika KSIU:s ordf.   
 
2. Agneta Malm (S), 
tillika KSIU:s vice 
ordf.  
 

31d § 2 st. LVU  Beslut ska anmälas 
på nämndens 
nästkommande 
sammanträde.  

6 Beslut att begära 
polishandräckning för att 
genomföra 
läkarundersökning  

KSO  43 § 1 p. LVU  Beslut ska anmälas 
på nämndens 
nästkommande 
sammanträde.  

7 Beslut att begära 
polishandräckning  
för att genomföra beslut om 
vård eller omhändertagande 
med stöd av LVU  

1. Lars-Anton 
Ivarsson (M), 
tillika KSIU:s ordf.   
 
2. Agneta Malm (S), 
tillika KSIU:s vice 
ordf.  
 
3. Emma 
Frostensson  
 
4. Carina Alpar  

43 § 2 p. LVU  Beslut ska anmälas 
på nämndens 
nästkommande 
sammanträde.  
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Kompletterande beslutanderätt enligt lag LVM 

Nr Ärende Förordnande Lagrum Kommentar 

1 Beslut om omedelbart  
omhändertagande i fall 
då KSIU:s beslut inte kan 
avvaktas  

1. Lars-Anton 
Ivarsson (M), 
tillika KSIU:s ordf.   
 
2. Agneta Malm (S), 
tillika KSIU:s vice 
ordf.  

13 § 2 st. LVM  Ska underställas 
förvaltningsrätt  
  
Beslut ska 
anmälas på 
nämndens 
nästkommande 
sammanträde.  



 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Arbete och välfärd 
 283 80 Osby 

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

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

Organisationsnr 212000-0902  

 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-05-09 

 
       

Arbete och välfärd 
Emma Frostensson, 0479-52 81 20 
emma.frostensson@osby.se 

 
 

 
 

 
  

 

Högsta godtagbara hyra; ekonomiskt bistånd 
Följande riktvärde gällande högsta godtagbara hyra används i Osby 
kommun; 
1 vuxen*   7% av basbeloppet 
1-2 vuxen   11% av basbeloppet 
1-2 vuxna och 1 barn  13% av basbeloppet 
1-2 vuxna och 2 barn  17% av basbeloppet 
1-2 vuxna och 3 barn  21% av basbeloppet  
1-2 vuxna och fler än 3 barn 21% av basbeloppet +1400 kr/barn 

utöver 3  
   
*avser ungdomar som flyttar ut i sitt första boende.  
I beräkningen avrundas summan uppåt till närmaste heltal.  
Vid kortvarigt behov av bistånd godtas generellt den faktiska 
boendekostnaden. Med kortvarigt avses en period om max tre 
sammanhängande månader. Om biståndsbehovet bedöms bli längre kommer 
socialtjänsten pröva om boendekostnaden är skälig, i annat fall kan krav på 
byte av bostad komma att ställas. Individen ges skälig tid att förändra sin 
boendekostnad och ska under den tiden aktivt medverka till att finna ett 
billigare boende. Vad skälig tid är ska bedömas i det enskilda fallet och kan 
påverkas av en rad faktorer så som till exempel läget på bostadsmarknaden. 
Riktmärke är dock 3 månader.  
Byte till dyrare boende kan endast ske i samråd med socialsekreterare när 
den nuvarande bostaden inte erbjuder en godtagbar standard eller av starka 
sociala skäl. 

Emma Frostensson 
Förvaltningschef  
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Kommunstyrelseförvaltningen    
Christian Sonesson    
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Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 
2019-2022, för perioden 2021-2022 
Dnr KS/2021:57 003   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Under förutsättning att Sveriges riksdag beslutar om införande av lag om tobaksfria 
nikotinprodukter ska samtliga kommunala uppdrag enligt den nya lagen, genom införande 
av tillägg i reglemente, delegeras till miljö- och byggnämnden. Föreslagna ändringar är 
markerade med gul överstrykning.  

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den 21 juni 2022 förväntas Sveriges riksdag fatta beslut om införande av lag om 
nikotinfria produkter. Den nya lagen kommer, om den antas, att träda i kraft från och med 
den 1 augusti 2022.  

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de 
säljer tobaksfria, exempelvis vitt snus. Produkterna får bara säljas till den som fyllt 18 år 
och den som säljer ska förvissa sig om mottagarens ålder. På varje försäljningsställe ska 
finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbud mot att sälja 
eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det finns även 
bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med 
hälsovarning. Även förordning om tobaksfria nikotinprodukter har införts. Syftet med 
lagstiftningen är att skydda i första hand barn och unga mot beroendeframkallande 
produkter.  

Miljö- och byggnämnden ansvarar bl.a. för handläggning av ärenden som gäller 
alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare 
och är en lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande 
produkter (LTLP).  

http://www.osby.se/
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De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt 
tillsynen över denna försäljning har sin motsvarighet i lag om tobak och liknande 
produkter. Enligt lag om tobak och liknande produkter ska försäljning av e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare anmälas till kommunen där försäljningen ska ske och kommunen 
utövar sedan den omedelbara tillsynen över att bestämmelserna följs. Kommunen har 
även rätt att meddela de föreläggande, förbud eller varningar som behövs för att lagen ska 
följas.  

Kommunen ska med anledning av den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter ta emot 
och administrera anmälningar om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska 
kommunen utöva den omedelbara tillsynen över att reglerna följs vid försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter.  Kommunen får enligt lagen ta ut en avgift för sin tillsyn av 
den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksfria nikotinprodukter.  

För att miljö- och byggnämnden ska kunna handlägga anmälningar om försäljning och 
bedriva tillsyn över denna försäljning, behöver tillägg i reglementet göras.  

Beslutsunderlag 

-Tjänsteskrivelse ” Förslag till revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019–2022 avseende tobaksfria nikotinprodukter”, daterad 2022-05-20 
från kommunjurist Christian Sonesson. 

-Förslag till revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 
2019 – 2022, daterat 2022-06-09. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Johanna Lindhe 

Anders Skoog 

Amanda Svensson

Johanna Lindhe  Christian Sonesson  
Administrativ chef  Kommunjurist  
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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.  



Sida 6 av 34 

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. 



Sida 27 av 34 

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),  
 lag om tobaksfria nikotinprodukter, 
 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. 



Sida 34 av 34 

 

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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Budgetuppföljning maj 2022 för kommunstyrelseförvaltningen 
Dnr KS/2022:226 042   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen  

Budgetuppföljning för kommunstyrelseförvaltningen, maj 2022, godkänns. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet handlar om budgeten för kommunstyrelseförvaltningen och berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning för förvaltningen 
efter maj 2022. Prognosen är ett mindre överskott på 0,1 mnkr, i stort sett oförändrat 
jämfört med fg månad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-06-13 

Rapport, uppföljning maj 2022, kommunstyrelseförvaltningen 
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UPPFÖLJNING  

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Ekonomienhet 3 888 4 169 -281 9 357 8 987 370 

HR-avdelning 6 952 7 456 -504 16 793 16 933 -140 

Stab 2 598 2 763 -165 6 255 6 335 -80 

Räddningstjänst 7 012 7 119 -107 16 844 17 079 -235 

Administration och 
utveckling 8 193 7 577 616 19 686 19 476 210 

Resultat 28 643 29 084 -441 68 935 68 810 125 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Helårsprognosen efter maj för kommunstyrelseförvaltningen är plus 0,1 mnkr, samma prognos som föregående 

månad. 

Ekonomienhet, överskott till följd av lägre IT-kostnader via UNIKOM, fler delägare. Återbetalning kommer att ske 

från UNIKOM p g a god prognos 22. 

HR, underskott relaterat till extra resurs inom den centrala bemanningsenheten. 

Stab, prognos för färdtjänst ligger över budget. 

Räddningstjänst, underskott kopplat till intäkter från IVPA (I väntan på ambulans) som blir lägre på grund av ny 

överenskommelse från och med årsskiftet 21/22. Nytt samarbetsavtal "Specialresurs Skåne" belastar med 35 tkr. 

Administration och utveckling, arvodeskostnader så här långt under budget, samt överskott för övriga kostnader. 

  

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Inga åtgärder i dagsläget eftersom prognosen totalt sett ligger över budget. 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

3 217 3 728 3 744 3 966 3 772 4 094 4 248 4 134 3 895 3 938 3 837 4 046 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

4 008 3 880 3 573 3 955 4 190        

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

19 11 26 13 8 7 14 10 26 29 25 14 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

27 30 26 50 47        

Arbetskraftskostnader, ackumulerat t o m maj: 

2021     18 426 

2022     19 600 

Kostnad för sjuklön, ackumulerat t o m maj: 

2021             76 

2022           306 
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Tidplan för nämndens behandling 

KSAU 21 juni 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0002 Ipads för förtroendevala 550 0 550 0 2022 

0003 IT-program system 500 0 500 0 2022 

0012 HR-system 2 950 1 650 2 950 0 2022 

0046 Diarie och ärendehanteringssystem 640 35 640 0 2022 

0047 Ekonomisystem 600 0 600 0 2022 

0057 Ny släckbil 3 600 0 0 3 600 2023 

0060 Inventarier räddningstjänst 300 0 300 0 2022 

0083 Plattform hemsida o intranät 1 500 0 1 500 0 2022 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Totalt 10 640 1 685 7 040 3 600  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Budgeterade belopp är inkl kommunfullmäktiges beslut om ombudgetering  den 28 mars. 

Projekt 0057. På grund av överprövad upphandling beräknas inte inköp kunna ske förrän 2023. 
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Budgetuppföljning maj 2022 
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen  

• Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna sammantaget visar en 
budgetavvikelse på + 0,6 mnkr i prognosen. 

• Samhällsbyggnadsnämnden kallas till ett kommande sammanträde för att redogöra 
för den negativa avvikelsen i prognosen samt åtgärder för att undvika underskott. 

• Månadsuppföljningen godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet handlar om kommunens övergripande ekonomiska uppföljning och berör inte 
barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt nämndernas och finansförvaltningens 
uppföljning efter maj månad. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-06-13 

Presentation, budgetuppföljning maj 2022 för Osby kommun 

Rapport budgetuppföljning maj 2022 för Osby kommun, presenteras vid sammanträdet 
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Budgetuppföljning 2022

• Uppföljningen efter mars visar på en positiv prognos mot 
budget med 13,5 mnkr, f g månad 13,6 mnkr.

• Inklusive budgeten på 1,7 mnkr innebär detta en 
resultatprognos på + 15,2 mnkr, 1,7% som andel av skatter 
och bidrag.

• Nämnderna visar sammantaget + 0,6 mnkr mot budget 

• Finansförvaltningen visar + 12,9 mnkr (skatter/bidrag samt 
räntekostnader)

• Investeringssaldot är t o m maj 50 mnkr av prognosticerade 
263 mnkr.

2022-06-12 Sida 2



Avvikelse från budget, prognos

2022-06-12 Sida 3

Andel av

Belopp i mnkr Mars April Maj Budget

Kommunstyrelse

 Kommunstyrelseförvaltning 0,0 0,1 0,1 0%

 Arbete och välfärdsförvaltning 2,2 3,3 5,0 6%

Barn- och utbildningsnämnd 0,0 -4,8 -3,9 -1%

Hälsa och omsorgsnämnd 0,0 0,0 0,0 0%

Kommunrevision 0,0 0,0 0,0 0%

Miljö- och byggnämnd 0,0 0,0 0,0 0%

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl VA-verksamhet 0,0 0,0 -0,6 -1%

Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet 0,0 0,0 0,0 0%

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0%

Överförmyndare 0,0 0,0 0,0 0%

Summa nämnder 2,2 -1,4 0,6 0%

Finansförvaltning 13,5 15,0 12,9

Totalt 15,7 13,6 13,5

Årets resultat, årsbudget 1,7 1,7 1,7

Årets resultat, prognos 17,4 15,3 15,2



Finansförvaltningen

2022-06-12 Sida 4

Budgetavvikelse

April Maj Kommentar

Skatter och generella bidrag 12,1 11,2 Finansering av sanering mellanlager

Ränteintäkter 0,0 0,3 Högre utdelning från Kommuninvest

Räntekostnader på lån 2,2 2,2 Lägre räntekostnader på grund av lägre lånenivå

KS tilläggsbudget,verkställighet 0,7 0,7 Solhem avd 2, finansiering 9 av 12 mån

Reavinst/förlust 0,0 -1,5 Realisationsförlust BRIO-huset

Summa 15,0 12,9



Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningens prognos är en  avvikelse på + 0,1 (+ 0,1) mnkr 

varav(Uppföljning från april månad inom parantes)

• Ekonomienhet              + 0,3  (  0,0) 

• HR -0,1  (  0,0) 

• Stab -0,1  (  0,0) 

• Administration o utv + 0,2  (+ 0,3) 

• Räddningstjänst           - 0,2  (- 0,2) 

2022-06-12 Sida 5

Orsaker till ekonomiska avvikelser:

# Överskott till följd av lägre IT-kostnader via UNIKOM, fler delägare. Återbetalning kommer 

att ske från UNIKOM p g a god prognos 22.

# Underskott relaterat till extra resurs inom den centrala bemanningsenheten.

# Prognos för färdtjänst ligger högre än budget.

# Räddningstjänst, underskott kopplat till intäkter från IVPA (I väntan på ambulans) som blir 

lägre på grund av ny överenskommelse från och med årsskiftet 21/22. Nytt samarbetsavtal 

"Specialresurs Skåne" belastar med 35 tkr.

# Arvodeskostnader så här långt under budget, samt överskott för övriga kostnader.



Arbete och 

välvärdsförvaltningen

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Förvaltningsledning 0,6 ( 0,2)

Vuxenutbildning -0,1 (-0,2)

Arbetsförberedande 1,0 ( 0,9)

IFO Vuxen 1,1 ( 1,0)

Barn och familj 2,3 ( 1,4)

Summa 4,9 ( 3,3)
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Maj månads uppföljning visar ett positivt resultat på 4,9 mnkr för förvaltningen 

som helhet. Detta är en något förbättrad prognos sedan april. 

De främsta orsakerna till det prognostiserade positiva resultatet är lägre 

personalkostnader, sänkt prognos för placeringar inom vuxenenheten samt ökade 

statliga bidrag på Komvux och barn och familj.



Miljö och byggnämnden

Miljö och byggnämnden redovisar efter maj totalt sett en prognos inom budgetram.

• Bygglovsverksamheten prognostiseras generera ett mindre underskott på 140 tkr. På grund av 

ökade kostnader inom bostadsanpassning samt ökade personalkostnader för miljö- och 

byggkontoret väntas dessa verksamheter visa underskott på 240 tkr, respektive 120 tkr.

• En halvtidssjukskrivning samt utökade intäkter prognostiseras generera överskott för 

livsmedelstillsyn, 360 tkr, respektive miljöskydd, 140 tkr.
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Samhällsbyggnadsnämnden
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Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Planering o administration 0,0 ( 0,0)

Fastighet -0,4 (-0,2)

Mark o exploatering -0,3 (-0,3)

Kost 0,1 ( 0,2)

Lokalvård -0,1 (-0,1)

Gemensam service 0,1 ( 0,2)

Summa 0,6 ( 0,0)

Samhällsbyggnad prognostiserar en budgetavvikelse på – 0,6 mnkr för helåret. 

Avvikelsen är främst kopplad till ökade kostnader inom fastighet, livsmedel och 

förbrukningsmaterial inom lokalvården. 

Även försenade fakturor för tidigare års vinterväghållning påverkar utfallet negativt.



Barn- och 

utbildningsnämnden
Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Förvaltningsövergripande 4,5 ( 4,0)

Förskola -0,9 (-1,2)

Grundskola -5,3 (-5,0)

Gymnasieskola -2,3 (-2,6)

Kultur o fritid 0,1 ( 0,0)

Summa -3,9 (-4,8)

Barn- och utbildningsnämnden redovisar efter maj en prognos med underskott på ca 3,9 mkr mot 
budget 2022. Anpassningsuppdragen har lagt ut på enheterna inom de olika verksamheterna inför 
denna uppföljning. Enheterna inom förskola, grundskola och gymnasium redovisar varierande 
prognoser mot budget 2022. 
Verksamheter som visar större underskott är:
•interkommunal ersättning och bidrag till fristående enheter inom både förskola, grundskola och 
gymnasium
•kostnader för skolskjuts

Tilldelning av sökta statsbidrag är fortfarande något osäkert då några besked ännu ej erhållits.

2022-06-12 Sida 9



Hälsa- och omsorgsnämnden

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

Nämnd mm 0,0 (  0,0)

Gemensamma verksamheter 8,7 (10,3)

Äldreomsorg -3,0 ( -5,1)

Funktionsnedsatta -4,4 ( -3,8)

Boendestöd/psykiatri -1,3 ( -1,3)

Summa 0,0 (  0,0)
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Hälsa- och omsorgsnämnden

Kommentar till uppföljningen

• Förvaltningen ser främst tre områden där det råder osäkerhet. Dessa är personalkostnader, statsbidrag samt LSS-
verksamheten. Prognosen är lagd utifrån att pandemin och de inledande problemen med personalsystemet inte kommer att 
fortsätta under året. Att dessa två faktorer har påverkat utfallet så här långt står klart men till vilken grad är svårare att 
fastställa.

• Även efter maj månad är personalkostnaderna på en förhållandevis hög nivå i förhållande till budget. Det finns fortfarande 
införandeproblem med personalsystemet även om det troligtvis har mindre påverkan på beloppen i redovisningen. Hur 
mycket av dessa högre kostnader som är relaterade till pandemin och införande av ett nytt personalsystem är svårt att 
bedöma. Troligtvis så kan det antas att det är mer kostnader som är hänförliga till dessa två orsaker än de bokförda. Det höga 
kostnaderna för övertid och fyllnadstid under 2021 har fortsatt under 2022. De höga personalkostnaderna är delvis också 
hänförliga till statsbidrag.

• Förvaltningen har sökt eller kommer att söka cirka 23 mkr i statsbidrag under året, hittills har det utbetalats ungefär 14 mkr. 
Vissa av statsbidragen är av mer generell art medan andra bara får användas till specificerade uppgifter. Flertalet av 
statsbidragen ska redovisas i slutet av detta året eller början av nästa år vilket gör att förvaltningen inte kommer att veta
förrän en bit in i 2023 om man är återbetalningsskyldig eller ej. Dock tror förvaltningen på en generös inställning av 
Socialstyrelsen.

• Inom LSS finns en osäkerhet gällande en ansökan om personlig assistent ärende som Försäkringskassan avslagit men som ska 
överklagas. Under senhösten kommer en brukare med personlig assistans att flytta in på ett av kommunens boenden vilket 
gör att förvaltningen inte längre kommer att få någon ersättning från Försäkringskassan men kommunen får inte heller någon 
kostnad för de 20 första timmarna. Personaltimmarna kommer att användas på det boende som blir aktuellt.

• Dessutom står det mer och mer klart att de nya boendena inom LSS kommer att medföra viss omflyttning av brukare. Då 
omsorgen ser olika ut för de olika brukarna så vet förvaltningen inte ännu hur mycket personal som det går åt på de olika 
boendena och hur ekonomiskt effektivt det kommer att bli.
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Investeringar
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Belopp i mnkr Budget 2022

Redovisat 

t o m maj Prognos

Budget-

avvikelse

Skattefinansierade investeringar 372 49 246 126

VA-investeringar 21 1 19 2

Summa 393 50 265 128

Redovisat som andel av prognos 19%



Kapitalförvaltning
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Tillgångsslag Min Normal Max Värde, mnkr Andel

Svenska räntor 20% 40% 60% 25,9 35%

Svenska aktier 0% 30% 60% 18,0 34%

Utländska aktier 0% 30% 40% 19,6 31%

Räntor totalt 20% 40% 60% 25,9 41%

Aktier totalt 40% 60% 80% 37,6 59%

Totalt 63,5

Värdeförändring från årsskiftet -7,1

Föreskrifter 31 maj 2022



Budgetuppföljning maj 

2022
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

• Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna sammantaget 
visar en budgetavvikelse på + 0,6 mnkr i prognosen efter maj.

• Samhällsbyggnadsnämnden kallas till ett kommande 
sammanträde för att redogöra för den negativa avvikelsen i 
prognosen samt åtgärder för att undvika underskott.

• Månadsuppföljningen godkänns
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-06-22  

Sida 
1(2) 

Kommunstyrelseförvaltningen    
/Gunnar Elvingsson/    
/0479528161/    
/gunnar.elvingsson@osby.se/    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Ansökan om kommunalt bidrag till brandteknisk utrustning – 
Lönsboda Folkets Hus och parkförening 
Dnr KS/2022:211 043   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen tar ställning till bidragsansökan från Lönsboda Folkets Hus och 
Parkförening. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet avser bidrag till specifik förening och berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Lönsboda Folkets Hus och Parkförening ansöker om kommunalt bidrag för installation av 
släckanordning och utryckningslarm i sin anläggning. Begärt bidragsbelopp är 600 000 kr 
vilket motsvarar föreningens kostnad enligt offert. 

Ärendet behandlades av barn och utbildningsnämnden den 14 juni där beslutet blev att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 

Finansiering 

I kommunstyrelsens anslag till förfogande, verksamhet 94007, finns 580 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-06-22 

Barn och utbildningsnämndens beslut 2022-06-14 § 73 

Bidragsansökan från föreningen, daterad 2022-05-16 

Lönsboda Folkets Hus och Parkförening, verksamhetsberättelse för år 2021. 

 

 

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till  

Lönsboda Folkets Hus och Parkförening 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

 

Petra Gummeson  /Gunnar Elvingsson/   
Kommundirektör  /Ekonomichef/  







































Budgetförutsättningar 2023-25

Kommunstyrelsen 29 juni



Samhällsekonomisk utveckling enligt SKR i april/maj 2022

• Kraftigt högre inflation

• Givet en period med högre inflation än målet 2% 
innehåller prognosen också högre löneökningar

• Stigande räntor till följd av centralbankers höjning av 
styrräntorna

• Tillförsikten bland företag och hushåll i Sverige har 
försvagats efter Rysslands krig mot Ukraina

• Trots globala negativa tecken, fortsatt återhämtning i 
svensk ekonomi 22 och 23

• Risk att ökat skatteunderlag äts upp av 
kostnadsökningar till följd av inflationen



Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

2021 2022 2023 2024 2025

BNP, apr 22 4,7 3,1 2,4 1,9 1,8

BNP, feb 22 4,9 3,6 1,6 1,4 1,8

Sysselsättning i timmar, apr 22 2,3 2,5 2,6 0,6 0,3

Sysselsättning i timmar, feb 22 1,3 3,3 2,3 0,7 0,2

Arbetslöshet %, apr 22 8,8 7,7 7,3 7,5 7,5

Arbetslöshet %, feb 22 8,8 7,8 7,5 7,5 7,5

Inflation, KPIF % apr 22 2,4 5,3 2,5 2,1 2,0

Inflation, KPI % feb 22 2,4 2,8 1,2 1,7 2,0

Källa: SKR cirkulär 22:15



Utvecklingen av skatteunderlaget

2021 2022 2023 2024 2025

SKR apr 22, årlig ökning av skatteunderlag % 5,0 4,3 5,0 3,7 3,6

SKR feb 22, årlig ökning av skatteunderlag % 5,0 4,2 3,9 3,3 3,3

Källa: SKR cirkulär 22:15



Resultatutjämningsreserv RUR

# Belopp från RUR kan disponeras för att täcka 

negativt resultat om skatteunderlags-utvecklingen 

understiger 10-årigt genomsnitt.

# Enligt lokal anvisning KF 2021-09-21: ” …Om det 

aktuella årets skatteunderlagsutveckling understiger 

genomsnittet för de 10 senaste åren får disposition 

från RUR ske. Det belopp som disponeras från RUR 

ska stå i rimlig proportion till den ekonomiska 

effekten på skatteunderlaget.”



Resultatutjämningsreserv RUR, forts.

Enligt aktuell prognos skulle det vara möjligt att disponera 

från RUR, 2023-25.

En 10-dels procent motsvarar ca 50 kr per invånare.

SKR, apr 22 2021 2022 2023 2024 2025

Skatteunderlagsökning, snitt 10 år 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3

Skatteunderlag, årlig ökning 5,3 4,7 4,1 3,7 3,6

Differens 1,3 0,6 -0,1 -0,5 -0,7

Källa: Skatteverket och SKR cirk 22:15

SKR, feb 22 2021 2022 2023 2024 2025

Skatteunderlagsökning, snitt 10 år 4,0 4,1 4,2 4,2 4,2

Skatteunderlag, årlig ökning 5,3 4,7 3,5 3,3 3,3

Differens 1,3 0,6 -0,7 -0,9 -0,9



2022-03-31

13276 (+ 7) 

inv.
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Befolkning

Oförändrad befolkning Befolkningsökning 0,25 % *

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Oförändrad befolkning 13 245 13 201 13 269 13269 13269 13269

Förändring jämfört med föregående år -44 68 0 0 0

Befolkningsökning 0,25 % * 13 245 13 201 13 269 13305 13338 13372

Förändring jämfört med föregående år -44 68 36 33 34

* Avser 1/11 året innan budgetåret



Skatter och generella bidrag
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Årlig ökning, skatter och bidrag, mnkr

Skatter och bidrag, oförändrad befolkning Skatter och bidrag, befolkningsökning 0,25% inför



Skatter och generella bidrag

Befolkningsförändring 1 invånare = ca 60 tkr

Förändrad skattesats 25 öre = ca 7 mnkr



Kostnadsutveckling

• Löneökningar, SKR:s bedömning: 

3,0% 2023, 2,8% 2024, 2,7% 2025

• Avskrivningar, ca 4 – 4,5 mnkr per 100 

mnkr i investering

• Räntor, högre nivå än tidigare, 1,4% -

2,5 % för år 2023-25

• Lokalkostnader är uppräknade bl a 

utifrån förväntat elpris fr o m 2023.



Pensionskostnader

• Pensionskostnaderna ökar kraftigt år 2023 av två skäl:

• Höjda avgifter/premier i det nya pensionsavtalet från 1 

januari 2023. Från 4,5% till 6% av lönesumman. Inkl

löneskatt blir ökningen ca 1,9%.

• Prisbasbeloppet beräknas öka med 6% i år för 

befintliga värdesäkrade pensioner.



Investeringsbudget 2023-27

Kommunen är inne i ett omfattande 

investeringsprogram.

Investeringarnas utfall i tiden kan variera 

beroende på olika faktorer.

Ramar används för nämndernas 

investeringsbudgetar för en ökad flexibilitet.



Investeringsbudget 2023-27, tkr

2023 2024 2025

Ansvar Text EFP Nämnd KS EFP Nämnd KS EFP Nämnd KS

10 Kommunstyrelseförv 3 550 4 280 4 280 350 3 080 3 080 850 3080 3 080

11 Arbete- och Välfärd 0 400 400 0 120 120 0 100 100

30 Samh.byggn. Fastigheter 310 200 388 301 160 243 142 800 309 000 270 656 42 400 46 600 160 803

30 Samhällsbyggnad övrigt 34 100 55 490 52 590 25 800 39 900 37 800 34 300 38 600 36 600

20 Miljö- och Bygg 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Barn- och Utbildning 8 980 6 475 5 200 4 500 16 190 13 000 0 2 150 1 700

7 Hälsa- och Omsorg 1 200 1 250 1 000 2 500 2 500 2 000 1 500 1 500 1 200

DELSUMMA 358 030 456 196 223 713 175 950 370 790 326 656 79 050 92 030 203 483

39 VA-verksamheten 59 400 25 500 25 500 43 700 37 600 37 600 41 700 42 400 42 400

TOTALT 417 430 481 696 249 213 219 650 408 390 364 256 120 750 134 430 245 883

INVESTERINGSBUDGET, Tkr

Helheten

INVESTERING / PROJEKT



Investeringsbudget 2025-26, tkr

2026 2027

Ansvar Text EFP Nämnd KS EFP Nämnd KS

10 Kommunstyrelseförv 350 3 600 3 600 0 3 080 3 080

11 Arbete- och Välfärd 0 0 0 0 0 0

30 Samh.byggn. Fastigheter 41 771 42 271 139 890 0 22 750 74 871

30 Samhällsbyggnad övrigt 22 300 26 100 23 800 0 24 300 22 000

20 Miljö- och Bygg 0 0 0 0 0 0

6 Barn- och Utbildning 0 0 0 0 0 0

7 Hälsa- och Omsorg 900 900 700 0 0 0

DELSUMMA 65 321 72 871 167 990 0 50 130 99 951

39 VA-verksamheten 19 700 43 800 43 800 20 700 39 300 39 300

TOTALT 85 021 116 671 211 790 20 700 89 430 139 251

INVESTERING / PROJEKT



Scenario utifrån investeringsplaner och upplåning. Investeringar kräver 
nyupplåning i stor omfattning.
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Nettokoncernskulden tar även hänsyn till de kommunala bolagens låneskuld. 
Kommuninvests referensvärde revideras i takt med inflation, skatteunderlag, 
soliditet samt resultat/skatter och bidrag (för hela kommunsektorn)
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Nivån på investeringar påverkar nivån på avskrivningar och 
räntekostnader. 

Avskrivningar och räntor är beräknade utifrån ett investeringsutfall 
på 90% av budgeten.
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Intäkter och kostnader, mnkr

Avser tillkommande centralt budgeterade kostnader under 

finansförvaltningen: löneökningar, pensionskostnader, 

kapitalkostnader, räntor, lokaler. 
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Uppdaterade budgetförutsättningar inför 

behandling i KS
• Beräkningarna i budgeten bygger på i dagsläget kända 

uppgifter gällande skatter och generella bidrag. (SKR maj 
2022)

• Utöver ovanstående har en uppräkning skett av generella 
statsbidrag med 5 mnkr.

• I beräkningarna är befolkningsantalet uppräknat med 0,25% 
per år vilket ger: + 3mnkr för 2023, +4 mnkr för 2024 och +7 
mnkr för 2025.

• I tillkommande finansiering är exploateringsintäkter 
budgeterade med 1 mnkr per år.

• I tillkommande finansiering finns också med lägre LSS-avgift 
efter utbyggnad samt energieffektivisering.



Uppdaterade 

budgetförutsättningar, forts

• Nämndernas ramar är oförändrade förutom för 

kommunstyrelsen/arbete och välfärdsförvaltningen där 

en minskning har lagts in med 2 mnkr.

• Belopp finns med för volymförändringar och för 

utbyggnad LSS och särskilt boende-platser.

• I kalkylen finns inte med belopp för verksamheternas 

övriga prisökningar förutom löner/ 

kapitalkostnader/lokalkostnader.



Budget 2023, finansiella mål

• För år perioden 2023-25 budgeteras ett resultatmål på 0,3 % av 
skatteintäkter och finansnetto. 

• Finansiella kostnader får ej bli högre än 3% av verksamhetens 
nettokostnader.

• Soliditet inkl alla pensionsförpliktelser ska inte understiga 25%.

• Soliditet inkl alla pensionsförpliktelser för kommunkoncernen ska 
inte understiga 25%

• All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt 
resultat.

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för God ekonomisk hushållning 

så är målsättningen i ett långsiktigt perspektiv att årets resultat ska 

uppgå till minst 2% av skatter och generella statsbidrag.



Resultatbudget 2023 -2025, mnkr
2022 2023 2024 2025

Skatteintäkter/bidrag (SKR cirk 22:15) 902,1 937,7 966,2 991,6

Finansiella intäkter 2,0 2,1 2,1 2,2

Finansiella kostnader -6,2 -9,2 -18,1 -27,7

Saldo efter skatteintäkter o finansnetto 897,9 930,6 950,2 966,1

Kostnader under finansförvaltningen:

Tilläggsbudget -1,0 0,0 0,0 0,0

Till förfogande ks -0,7 -1,0 -1,0 -1,0

Pensionskostnader -52,0 -66,7 -72,1 -70,1

Semesterlöneskuld -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Löneökningar, avskrivningar,lokalkostnader -79,4 -82,2 -105,7 -132,5

Delsumma -134,1 -150,9 -179,8 -204,6

Avgår, interna poster

Kalkylerad pension, personalomkostnadspålägg 39,5 40,5 41,5 42,5

2022 2023 2024 2025

Saldo inkl finansförvaltningen, forts 803,3 820,1 811,9 804,0

Summa nämndernas ramar -795,4 -806,8 -806,8 -806,8

Ramförändring, arbets och välfärdsförvaltningen 2,0 2,0 2,0

Volymförändringar -1,7 -4,0 -8,0

Centralt anslag för ramförändringar, LSS och äldreomsorg -6,2 -16,6 -16,6 -16,6

Tillkommande finansiering 0,0 6,0 16,7 28,7

Årets resultat 1,7 3,1 3,2 3,3

Disposition från resultatutjämningsreserv x x x

Balanskravsresultat 1,7 3,1 3,2 3,3

Andel av skatter och bidrag 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%



Resultatbudget 2022 -2024

mnkr Budget Flerårsplan Flerårsplan

2023 2024 2025

Verksamhetens nettokostnader -927 -947 -963

Skatteintäkter/bidrag 938 966 992

Finansiella intäkter 2 2 2

Finansiella kostnader -9 -18 -28

Behov av kostnadsminskning/intäktsökning

Årets resultat 3 3 3

Resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0

Balanskravsresultat 3 3 3

Andel av skatter och bidrag 0,3% 0,3% 0,3%

Finansiella kostnader som andel av nettokostnader 1,0% 1,9% 2,9%

Invånare: 1/11 året innan budgetåret 13305 13338 13372



Kassaflödesbudget 2023-25
Mnkr Budget Flerårsplan Flerårsplan

2023 2024 2025

Den löpande verksamheten

Årets resultat 3 3 3

Ej likviditetspåverkande poster 60 67 75

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 63 70 78

Ökning-/minskning+ av rörelsekapital 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 63 70 78

Investeringsverksamheten:

Nettoinvesteringar -240 -330 -250

Summa investeringsverksamheten -240 -330 -250

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 185 270 175

Amortering av skuld 0

Summa finansieringsverksamheten 185 270 175

Förändring av likvida medel 8 10 3

Likvida medel vid årets början -2 6 16

Likvida medel vid årets slut 6 16 19



Balansbudget 2023-25
Mnkr Budget Flerårsplan Flerårsplan

2023 2024 2025

Anläggningstillgångar 1 530 1 793 1 967

Materiella 1 482 1 745 1 919

Finansiella 48 48 48

Bidrag till statlig infrastruktur 10 10 10

Omsättningstillgångar 150 160 163

Summa tillgångar 1 690 1 963 2 140

Eget kapital 654 657 660

Årets resultat 3 3 3

Övrigt eget kapital 651 654 657

Avsättningar 10 10 10

Skulder 1 026 1 296 1 470

Varav långfristiga 859 1 129 1 303

Varav kortfristiga 167 167 167

Summa eget kap. avsättningar och skulder 1 690 1 963 2 140

Soliditet exklusive pensionsskuld 39% 33% 31%

Soliditet inklusive total pensionsskuld 29% 26% 24%





Driftbudgetramar 2023
Nämnd

Ingående 

budgetram Förändring

Budget-

växling Ram 2023

Kommunstyrelse: 151 566 149 566

varav  kommunstyrelseförvaltning 66 934 66 934

 varav  arbete och välfärdsförvaltning 84 632 -2 000 82 632

Miljö och byggnämnd 6 084 6 084

Kommunrevision 1. 902 902

Valnämnd 350 -340 10

Samhällsbyggnadsnämnd 59 446 59 446

Vatten och avloppsverksamhet 0 0

Barn och utbildningsnämnd 340 452 340 452

Hälsa och omsorgsnämnd 245 311 245 311

Överförmyndare 2 608 2 608

Summa 806 719 -2 340 0 804 379

1. Ärendet bereds av KF:s presidium.

Utöver ovanstående så budgeteras under finansförvaltningen, verksamhet 94008 KS tilläggsbudget

följande:

Utökning LSS-verksamhet (Hälsa och omsorg) 12400

Utökning särskilt boende-platser (Hälsa och omsorg) 2800

Volymökning äldreomsorg/hemtjänsttimmar (Hälsa och omsorg) 1100

Volymförändring barn och elever (Barn och utbildning) 600

Dessa budgetbelopp fördelas under budgetåret till respektive nämnd efter 

verksamhetens igångsättning/konstaterad volymförändring.

Beslut om budgetfördelning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.





Investeringsbudgetramar 2023

Nämnd Belopp

Kommunstyrelse

 kommunstyrelseförvaltning 4 280

 arbete och välfärdsförvaltning 400

Summa kommunstyrelse 4 680

Miljö och byggnämnd 0

Samhällsbyggnadsnämnd

 samhällsbyggnad exkl vatten och avlopp 212 833

 vatten och avloppsverksamhet 25 500

Summa samhällsbyggnadsnämnd 238 333

Barn och utbildningsnämnd 5 200

Hälsa och omsorgsnämnd 1 000

Totalt 249 213



2022-06-16

2023 2024 2025
Ansvar Text EFP Nämnd KS EFP Nämnd KS EFP Nämnd KS

10 Kommunstyrelseförv 3 550 4 280 4 280 350 3 080 3 080 850 3080 3 080

11 Arbete- och Välfärd 0 400 400 0 120 120 0 100 100

30 Samh.byggn. Fastigheter 310 200 388 301 160 243 142 800 309 000 270 656 42 400 46 600 160 803

30 Samhällsbyggnad övrigt 34 100 55 490 52 590 25 800 39 900 37 800 34 300 38 600 36 600

20 Miljö- och Bygg 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Barn- och Utbildning 8 980 6 475 5 200 4 500 16 190 13 000 0 2 150 1 700

7 Hälsa- och Omsorg 1 200 1 250 1 000 2 500 2 500 2 000 1 500 1 500 1 200

DELSUMMA 358 030 456 196 223 713 175 950 370 790 326 656 79 050 92 030 203 483

39 VA-verksamheten 59 400 25 500 25 500 43 700 37 600 37 600 41 700 42 400 42 400

TOTALT 417 430 481 696 249 213 219 650 408 390 364 256 120 750 134 430 245 883

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Helheten

INVESTERING / PROJEKT



2022-06-16

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Helheten

2026 2027 2028
Ansvar Text EFP Nämnd KS EFP Nämnd KS EFP Nämnd

10 Kommunstyrelseförv 350 3 600 3 600 0 3 080 3 080

11 Arbete- och Välfärd 0 0 0 0 0 0

30 Samh.byggn. Fastigheter 41 771 42 271 139 890 0 22 750 74 871

30 Samhällsbyggnad övrigt 22 300 26 100 23 800 0 24 300 22 000

20 Miljö- och Bygg 0 0 0 0 0 0

6 Barn- och Utbildning 0 0 0 0 0 0

7 Hälsa- och Omsorg 900 900 700 0 0 0

DELSUMMA 65 321 72 871 167 990 0 50 130 99 951

39 VA-verksamheten 19 700 43 800 43 800 20 700 39 300 39 300

TOTALT 85 021 116 671 211 790 20 700 89 430 139 251

INVESTERING / PROJEKT



2022-06-16

INVESTERING / PROJEKT 2023 2024 2025
Kod Text EFP Förvaltn KS EFP Förvaltn KS EFP Förvaltn KS Beskrivning/Syfte

Surfplattor till förtroendevalda 
(Ipads till politiker)

Utbyte av surfplattor till förtroendevalda. 
Regelbundet utbyte för att upprätthålla 
funktionalitet. En förutsättning för digital 
sammanträdesteknik.

IT-system och digitalisering

Investeringsbelopp för utbyte, uppgradering, 
förnyelse av programvaror och system inom 
IT. Säkerställa att kommunens digitala system 
fungerar på ett driftsäkert sätt. 

Räddningtjänsten

Räddningsutrustning

Inköp av div räddningsutrustning och 
material. Ex rökgasfläktar, rökskydd mm. 
Utrustning slits och måste bytas efter hand.

Tankbil Osby (ersätter lastväxlare 
med flak) och reinvesteringar

Utbyte av befintlig tankbil som anskaffades 
2004.

TOTALT 3550 4280 4280 350 3080 3080 850 3080 3080

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Kommunstyrelseförvaltning



Projekt 2026-2027

INVESTERING / PROJEKT 2026 2027
Kod Text EFP Förvaltn KS EFP Förvaltn KS

Surfplattor till förtroendevalda
IT-system och digitalisering
Räddningsutrustning
Reinvesteringar

TOTALT 350 3 600 3 600 0 3 080 3 080



2022-06-16

INVESTERING / PROJEKT 2023 2024 2025
Kod Text EFP AoV KS EFP AoV KS EFP AoV KS Beskrivning/Syfte

Inventarier Familjehuset Inventarier och teknisk utrustning.

Inventarier vuxenutbildning Inventarier och teknisk utrustning.

TOTALT 0 400 400 0 120 120 0 100 100

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Arbete- och Välfärdsförvaltning



2022-06-16 Grön färg = Re-investering
Blå färg = Nytt projekt
Orange färg = Omdisponering

INVESTERING / PROJEKT 2023 2024 2025

Kod Text EFP Fast KS EFP Fast KS EFP Fast KS Beskrivning/Syfte Kommentar SB-förvaltning/SBN/KLG
Reinveste
ring

Övergripande fastigheter

1626 Säkerhet riskinventering
Inventering och projektering av säkerhetsrisker (ex el, brand, passer). Överförs 
till driftbudget.

Riskinventeringar som sker gällande säkerhet. Exempelvis 
skydd mot inbrott, skadegörelse, personrisker etc. Överförs till 
driftbudget.

 1627 Säkerhet elsäkerhet
Elrevisionsbesiktningar sker kontinuerligt för att fastighetsförsäkringen ska 
vara giltig. Antalet skiftar över året. Överförs till driftbudget Överförs till driftbudget.

 1701
Värdeskapande 
fastighetsförvaltning KF 2021-05-03 §31.

Värdeskapande fastighetsförvaltning beslutad i KF. (Namnet för 
projektet ändras från genomförande av energiprojekt till 
värdeskapande fastighetsförvaltning) ja

 1305 Säkerhetsprojekt larm Gäller enbart larm.
Uppgradering och utbyte av larm (exempelvis skydd 
skoldatorer).

0296
Nytt kommunövergripande 
passagesystem

Kommunövergeripande passagesystem som kan ersätta 7 olika befintliga 
system.

Kommer sänka driftkostnaden, samt höja säkerheten i samtliga 
lokaler ja

0292
Utbyggnad av laddstolpar till 
verksamhetslokaler

Totalt beräknas 140 laddpunkter behövas inom en 3- års period. En laddpunkt 
kostar med bidrag ca 22 tkr. Projektet pausas pga brist på el-effekt. Kommer 
att gå och genomföra med start 2023. Viktigt att fortsättning sker för övergång till El-bilsflotta

Kommunstyrelse

1751 Övningsplats för räddningtjänsten
Behov för att räddningstjänsten ska kunna öva där den nya brandstationen 
byggs.

Alternativkostnad är 200 tkr per år om övning sker i 
Kristianstad eller Hässleholm. Sker övning i Revingehed kostar 
det 500-600 tkr per år. Omdisponering från 2022 till 2023.

1752
Ny etablering räddningstjänsten & 
Ambulans

Lokalerna uppfyller inte arbetsmiljökraven och ny räddningsstation behöver 
byggas. Avvakta översyn räddningstjänst vilket är klart hösten 2019.

Beslut fattat i KF april -20 att inleda projektering, placering är 
beslutad. Planerat färdigställande årsskifte 24/25. Budget är 
justerad med 14 668 tkr från 2021 till 2023, samt 37 300 tkr 
från 2022 till 2023. 12 000 tkr flyttas från 2023 till 2024. ja

Samhällsbyggnad

 1307 Utbyte storköksutrustning Behövs kontinuerligt byta ugnar, kokgrytor etc.
Utbyte och föryngring behövs av storköksutrustning 
kontinuerligt. ja

1312
Planerat underhåll / 
komponentredovisning

Osby kommun har idag ca 110 000 kvm fastighetsyta, för att fastigheterna inte 
ska degenerera behövs ett årligt reinvesteringsunderhåll på 21,3 mnkr.

Projekt pågår med värdeskapande fastigheter tillsammans med 
länsstyrelsen, vilket visar på en underhållsskuld på 350 mnkr. 
Driftkostnader sänks med denna typ av investering. ja

xxxx Lager och personalutrymmen, SBVT

SBVT behöver lokaler som ersätter lokalerna vid gamla förrådet. Lokalisering 
sker vid Osby kommuns nya kommunförråd nere på Naturbruk. Ytmässigt blir 
lokalen mellan 600-800 kvm stor.

BARN OCH UTBILDNING
Övergripande BUN

xxxx Säkerhetsåtgärder lås och larm Säkerhetsåtgärder lås och larm. Önskat färdigställande 2023- 2026.

Meningen med denna investering är att samtliga förskolor och 
lokaler utifrån det gällande säkerhetsläget behöver gås igenom 
gällande lås och larm samt PDV-larm (Pågående Dödligt Våld) 
behöver installeras på samtliga skolor och förskolor. Under 
2023 behöver en förstudie ske för att kunna framtaga en plan 
för genomförande samt framtagande av en budget.

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Fastighet



2022-06-16 Grön färg = Re-investering
Blå färg = Nytt projekt
Orange färg = Omdisponering

INVESTERING / PROJEKT 2023 2024 2025

Kod Text EFP Fast KS EFP Fast KS EFP Fast KS Beskrivning/Syfte Kommentar SB-förvaltning/SBN/KLG
Reinveste
ring

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Fastighet

Förskolor
1650 Förskolelokaler Visseltofta

1648 Killebergs förskola med matsal
Förskola och grundskola samlokaliseras i Killeberg. I Killeberg råder akut brist 
på lokaler för förskola, grundskola och fritidshem. 

Uppskattad kostnad bygger på 6 avdelningar + matsal. Budget 
är justerad med 10 000 tkr + 4 175 tkr från 2021 till 2023. 
Planerat färdigställande HT-23. ja

 0212 
Ny förskola vid Klockareskogsskolan 
(Förskola 3 och 4 Osby tätort)

Ny förskola vid klockarskogsskolan enligt utredningen för hur grund- och 
förskola ska organiseras i Osby tätort. Behövs enbart en förskola med minst 8 
avdelningar.

Budget är justerad med 28 000 tkr från 2023 till 2025 och 45 
000 tkr från 2023 till 2026. Planerat färdigställande 25/26. ja

Grundskolor

1642 Killeberg grundskola
Förskola och grundskola samlokaliseras i Killeberg. I Killeberg råder akut brist 
på lokaler för förskola, grundskola och fritidshem. 

Uppskattad kostnad beräknad på 150 elever. Budget är 
justerad med 10 000 tkr + 4 640 tkr från 2021 till 2023, samt 32 
840 tkr från 2022 till 2023 och 10 000 tkr från 2023 till 2024. 
Planerat färdigställande årsskifte 24/25. ja

0210 Örkenedskolan Nybyggnad Örkenedskolan F-9 ca 400 elever.

Uppskattad kostnad bygger på 400 elever. Budget är justerad 
med 14 800 tkr + 5 493 tkr från 2021 till 2023, 47 710 tkr från 
2022 till 2023, 68 000 tkr från 2023 till 2024 samt 25 003 till 
2025. Planerat färdigställande 24/25. ja

1610 Föreningslokal Örkenedskolan Tas med i projektering av ny grundskola. Planerat färdigställande 220631. 

1611

Ombyggnation enligt 
grundskolebeslut Park, hasslaröd, 
klockarskog

Ombyggnation av Parkskolan, Hasslarödsskolan samt Klockarskogsskolan för 
att genomföra enligt utredningen för hur grund- och förskola ska organiseras i 
Osby tätort. Totalkostnad: 95 mnkr

Enligt grundskolebeslutet. Budget är justerad med 25 000 tkr 
från 2022 till 2024, 1 219 tkr från 2021 till 2023, samt 8 800 tkr 
från 2022 till 2023. Avaktar uppdaterad utredning som kommer 
innan sommaren 2022, därav kan budget mellan åren 
ytterligare behöva justeras. Planerat färdigställande årsskifte 
25/26. ja

 1309 Utemiljö barn och utbildning
Utbyte av utdömd utrustning och komplettering av befintlig utemiljö.
Mycket lekutrustning är undermålig. ja

 1310 Div verksamhetsförändringar

Anpassningar av lokaler utifrån verksamhetens och elevers behov. Det krävs 
hela tiden ombyggnationer och förändringar. Beloppet föreslås öka till 1000 tkr 
varav 500 tkr för tillgänglighetsanpassningar.

Denna budget behöver höjas från tidigare år, skolan har hela 
tiden anpassningar som behöver göras. Exempelvis ett extra 
rum, etc.

Lokalbehov utifrån ökat elevantal
Finns inget specifierat vad detta skulle vara? Utredningspengar 
läggs in.

Gymnasium

Skolrestaurang Ekebo

Behov av större skolrestaurang, då beslut finns att öka med ytterligare 30 
elever per år vilket ger totalt + 90 elever för Ekbackeskolan. Önskat 
ibruktagande 2023-2026.

Blir mycket svår att verkställa. Utredning påbörjas 2022 för att 
utreda lösningar. BUN genomför en gymnasieutredning, 
Gymnasieutredning blir klar hösten 2022, det innebär att 
tidigast 2023 kan förstudie påbörjas samt projektering. Budget 
ä justerad med 2 400 tkr från 2023 till 2025.



2022-06-16 Grön färg = Re-investering
Blå färg = Nytt projekt
Orange färg = Omdisponering

INVESTERING / PROJEKT 2023 2024 2025

Kod Text EFP Fast KS EFP Fast KS EFP Fast KS Beskrivning/Syfte Kommentar SB-förvaltning/SBN/KLG
Reinveste
ring

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Fastighet

1614
Om- och tillbyggnad av 
Ekbackeskolan

Utbyggnad av Ekebackeskolan behövs för att möta beslutet om antalet 
framtida elever.

Beslut i BUN innebär att skolan ska kunna ta emot ytterligare 
90 elever. Redan idag hyrs tillfälliga moduler med tre klassrum 
som sätts på plats framför Ekbackeskolan. Nya Ekbackeskolan 
är byggd med småklasser vilket gör att större klassrum saknas 
redan idag. Till och ombyggnad behöver ske redan idag, men 
med ytterligare 90 elever är behovet större.Utredning görs 
2022 för eventuell kostnadsberäkning samt lösning på 
problematiken och byggstart tidigast 23/24. Enligt nyckeltal 
kostar en tillbyggnad 357 tkr per elev vilket skulle innebära ca 
32,1 mnkr samt tillbyggnad för ytterligare tre klassrum med en 
storlek på ca 70 kvm per klassrum inklusive grupprum. 
Ytterligare korridorer, teknikutrymme samt personalrum krävs 
vilket uppskattas till ytterligare 200 kvm. Det innebär att redan 
i dagsläget krävs en tillbyggnad med ca 410 kvm. Kostnaden för 
410 kvm är ca 12,3 mnkr. Varpå den totala byggkostnaden 
uppskattas till ca 44,4 mnkr. BUN genomför en 
gymnasieutredning, Gymnasieutredning blir klar höste 2022, 
det innebär att tidigast 2023  kan förstudie påbörjas samt 

Idrottsanläggningar och hallar

1615 Ny sporthall Osby tätort

Sporthallarna i Osby tätort räcker inte till för att tillgodose skolornas behov. 
Grundskolorna och gymnasieskolan har ökat sitt elevantal under de senaste 
åren vilket ökar behovet av tillgång till sporthall. 

Beslut enligt grundskoleutredningen projekteras tillsammans 
med ny ishall, men byggs efter ishallen är färdigbyggd, då 
placering blir där befintlig ishall ligger. Planerat färdigställande 
årsskifte 25/26.

1630 Ishall
Om- eller nybyggnad av ishall. Om byggnation sker i föreningsregi så bortfaller 
investeringsbeloppet.

Projektering för upphandling pågår.Budget är justerad med 30 
000 tkr från 2021 till 2023. Omdisponering med 38 750 tkr från 
2022 till 2023 och 30 000 tkr från 2023 till 2024, ytterligare 30 
000 tkr till 2025. Planerat färdigställande 24/25. ja

xxxx Idrottshall Killeberg 
När den nya skolan/förskolan byggs i Killeberg finns även behov av 
nybyggnation av en idrottshall. Beslut fattas efter upphandling. ja

1616 Upprustning fritidsanläggningar
Inkluderat bollplaner, omklädningsrum, simhallar och annan tillhörande 
utrustning. Invänta fullmäktigeberedning.

En samlingskostnad för en lista som Shb fått av Kultur och fritid 
(lågt prioriterat av BUN) Totalkostnad för den inkomna listan i 
dagsläget ca 60 tkr. ja

xxxx Fritidsbank Fritidsbank för utlåning av fritidsutrustning. Budgeten utgår från att lokalisering sker i stationsbyggnaden.

Övrigt Kultur och Fritid

1617

Arx system och inpasseringssystem 
alla bokningsbara kultur och 
fritidsanläggningar

För att möjliggöra att bokningar av lokaler kan göras helt digitalt och på kvällar 
och helger. Detta kommer spara tid och pengar.

HÄLSA OCH OMSORG
1793 Nyckelsystem gemensamt Digitalt låssystem kopplat till SITHS-korten. Detta är ett flerårsprojekt.

0297 Byggnation äldreboende Lönsboda Projektering pågår.

Projektering för upphandling pågår. Budget är justerad med 50 
456 tkr från 2023 till 2024 samt 20 400 tkr från 2024 till 2025. 
Planerat färdigställande 24/25. ja



2022-06-16 Grön färg = Re-investering
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INVESTERING / PROJEKT 2023 2024 2025

Kod Text EFP Fast KS EFP Fast KS EFP Fast KS Beskrivning/Syfte Kommentar SB-förvaltning/SBN/KLG
Reinveste
ring

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Fastighet

1647 Byggnation Lindhem
Projekteringskostnader. Byggnadsteknisk utredning får visa om- eller 
tillbyggnad. Planerat färdigställande årsskifte 24/25. ja

Byggnation Gruppbostad LSS 
(ytterligare behov) Detta är byggnation 2 på hemgården ska stå klart 2025.

xxxx
Diverse verksamhetsförändringar 
HoO, AoV, KSF och MBN Diverse verksamhetsförändringar. 

TOTALT 310200 388301 160243 142800 309000 270656 42400 46600 160803

Projekt 2026-2027

INVESTERING / PROJEKT 2026 2027
Kod Text EFP Fast KS EFP Fast KS
1626 Säkerhet riskinventering Överförs till driftbudget.
1627 Säkerhet elsäkerhet Överförs till driftbudget.

1701
Värdeskapande 
fastighetsförvaltning Värdeskapande fastighetsförvaltning. ja

1305 Säkerhetsprojekt larm
1307 Utbyte storköksutrustning

1312
Planerat underhåll / 
komponentredovisning ja

BARN OCH UTBILDNING

0212
Ny förskola vid Klockareskogsskolan 
(Förskola 3 och 4 Osby tätort) ja

 1309 Utemiljö barn och skola
Utbyte av utdömd utrustning och komplettering av befintlig utemiljö.
Mycket lekutrustning är undermålig. ja

 1310 Div verksamhetsförändringar

Anpassningar av lokaler utifrån verksamhetens och elevers behov.
Det krävs hela tiden ombyggnationer och förändringar. För att slippa att boka 
kostnader mellan förvaltningarnas budget ökar vi investeringarna på fastighet.

1611
Ombyggnation enligt 
grundskolebeslut

TOTALT 41771 42271 139890 0 22750 74871



2022-06-16 Grön färg = Re-investering

V = Projektet kommer tillhöra den nya vaktmästarorganisationen.

INVESTERING / PROJEKT 2023 2024 2025

Kod Text EFP SB KS EFP SB KS EFP SB KS Beskrivning/Syfte
Reinvest
ering

0804 Gatubelysning (parker)
Investering i befintlig anläggning samt ny belysning enligt 
investeringsplan för offentlig belysning. ja

0810 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder Farthinder, målning av linjer, avsmalningar etc. 
0801 Fastighetsbildning Förrättningar som inte ingår i specifika projekt. 

0840 Nya planområden (Planområden)

Framtagande av detaljplaner (MKB, trafikutredningar, konsulter, 
arbetstid samt övriga utredningskostnader). Minskning av 
budgetbelopp enligt KF 2021-09-27, § 103. Exploatera detaljplanerade 
områden för byggnation. Tex markarbeten, vägbyggnation, utbyggnad 
av va. Behövs medel varje år. Aktuellt just nu är Nettoområdet, 
Killeberg Norra, NÖ industriområdet, Loshult mfl. 

0803 Centrumåtgärder Diverse åtgärder i kommunens tätorter. ja
0807 Centrumåtgärder, visionsdokumentet ja

0816 GC-väg sträckan Näset - Hasslaröd

Invänta förstudie (åtgärder utförst tidigast 2023). Enligt gällande 
detaljplan och sträckning behövs 2 nya broar med en längd av 25m och 
ca 110 m. 

0815 Naturbruksområdets utveckling

Flytta huvuddelen av budget 2019 till 2021. 2019 kan ev 2000 behövas 
för byggnation av sedimenteringsdamm i området. Lona ansökan görs 
dock och om den beviljas betalas 90 % av bidrag. 

0817 Köp av fastigheter Medel för köp av fastigheter behövs. 
0819 Dagvattenåtg. Nordöst

0822 Cirkulationsplats RV15 Kälsvedsvägen
Beslutad KF 2021-11-29, § 129. Total kostnad 7 630 tkr. 
Medfinansiering av Trafikverket med 50%.

0823 Cementvägen industritomter
0831 V Lekplatser Utbyte och underhåll av utrustning. ja
0832 V Julbelysning Inköp av ny belysning samt planerat underhåll av befintlig. ja

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Samhällsbyggnad exkl fastighet



2022-06-16 Grön färg = Re-investering

V = Projektet kommer tillhöra den nya vaktmästarorganisationen.

INVESTERING / PROJEKT 2023 2024 2025

Kod Text EFP SB KS EFP SB KS EFP SB KS Beskrivning/Syfte
Reinvest
ering

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Samhällsbyggnad exkl fastighet

0833 V Arbets-fordon

Föråldrad bil- & maskinpark, vilket medför dålig arbetsmiljö, ekonomi, 
miljö och reklam. Finns beslut för traktor till vaktmästarorganisationen 
på 500 tkr för 2024, BoUs förslag är att flytta till 2023 och öka beloppet 
med 250 tkr, tillhör Samhällsbyggnadsnämnd 2023. För skötsel av 
konstgräsplan mm. Förslag från BoU om släpvagn för 50 tkr 2023. ja

0834 Byggn. stamnät landsbygd

0835 Asfaltering

Önskemål om mer än plan kommande år pga eftersatt underhåll. Enligt 
framtagen revision av Ramböll är i dagsläget 32% av vägnätet passerat 
godtagbar asfaltsunderhåll vilket innebär att 32% av vägnätet borde 
vara omasfalterat. Det är totalt ca 32 mnkr. Utökat anslag pga stigande 
priser. ja

0839 Pumpstationer

• Ängavången (216) 2 st pumpar + styr/el.                                                
Reinvesteringsbehov budget: 250-300 tkr
• Hasslarödsskolan (pst 113) 2 st pumpar + styr/el. (Tunnlar under 
järnvägen vid skolan samt vid nya området Hasslaröd.) 
Reinvesteringsbehov budget: 200 tkr
• Gunänga (pst 112) 1 st pumpar + styr/el.                                                
Reinvesteringsbehov budget: 150 tkr
• Killeberg (pst 225) 2 st pumpar + styr/el.                                                
Reinvesteringsbehov budget: 0 tkr (förhållandevis ny pumpstation, inga 
direkta behov) ja

0890 V Maskiner lokalvård Utbyte av trasig utrustning ja
0891 Cykelvägsplan Beslutad KF 2021-05-03

0880 Utbyggnad fiber vita fläckar
Omdisponering med 2 990 från 2021 till 2023, då projektet planeras 
utföras under 2022-2023.

0892 Brounderhåll ja

xxxx Väg norr om Örkenedskolan

Väg vid Örkenedskolan 180 m enligt detaljplan, inkl. belysning. (Endast 
den del av vägen som går precis utanför skolbyggnaden ingår i budget 
för fastighetsprojektet 0210 Örkenedskolan.)

xxxx GC-väg Nettoområdet GC-väg vid Nettoområdet enligt detaljplan.
xxxx GC-väg Killeberg till ny skola GC-väg vid Killeberg till ny skola (säker skolväg). 



2022-06-16 Grön färg = Re-investering

V = Projektet kommer tillhöra den nya vaktmästarorganisationen.

INVESTERING / PROJEKT 2023 2024 2025

Kod Text EFP SB KS EFP SB KS EFP SB KS Beskrivning/Syfte
Reinvest
ering

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Samhällsbyggnad exkl fastighet

xxxx GC-väg till Klockarskogsskolan GC-väg vid Klockarskogsskolan.

xxxx Exploatering Hasslaröd syd
Exploatering Hasslaröd syd, exkl. VA-kollektivet pumpstation och 
reningsverk. 

TOTALT 34100 55 490 52590 25800 39900 37800 34300 38600 36600

Projekt 2026-2027

INVESTERING / PROJEKT 2026 2027
Kod Text EFP SB KS EFP SB KS KOMMENTAR
0804 Gatubelysning ja
0810 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder 
0801 Fastighets-bildning
0840 Plan- och exploateringsområden
0803 Centrumåtgärder ja
0817 Köp av fastigheter 
0831 V Lekplatser ja
0832 V Julbelysning ja
0833 V Arbetsfordon ja
0835 Asfalt ja
0839 Pumpstationer ja
0890 V Maskiner lokalvård ja

TOTALT 22300 26100 23800 0 24300 22000



2022-06-16

INVESTERING / PROJEKT 2023 2024 2025

Kod Text EFP SB KS EFP SB KS EFP SB KS

0904 Bredbandsutbyggnad
0905 Åtgärder ledningsnät
0907 Arv, VV, pumpstationer (inkl. 
0908 Östra Genastorp-Östanå
0909 Hasslaröd syd VA

0910
Särskilda dagvatten satsningar, 
dammar etc

0911 Övervakningssystem/PLC, alla 
0912 Vattenmätare
0913 Mindre nyanläggningar
0914 Östra Genastorp, §6
0915 Lönsboda Arv, tillståndsansökan

0916
Maglaröd VV, Ombyggnad för 
kapacitets ökning

0917 Killeberg VV, ny reservoar
0918 Lönsboda VV, optimering
0919 Skydd av grundvatten

0920
Brunkelstorp, Skeingesjön, ny 
matarledning Osby

0921
Osby-Killeberg-Hökön-Lönsboda-
Vilshult

0922 Osby-Östra Genastorp
0923 Prästängen PST 203

0924
Lönsboda VV, Ny borra för ersätta 
och koml. Industriborran

0925 Sibbarp skans, §6
Tillståndsansökan, omprövning 
Osby Arv
Killeberg och Hökön ARV, 
ombyggnation till pumpstation
Osby Arv, Ombyggnad 
slamhantering

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
VA -verksamhet



2022-06-16

INVESTERING / PROJEKT 2023 2024 2025

Kod Text EFP SB KS EFP SB KS EFP SB KS

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
VA -verksamhet

Ny Högreservoar - Klinten

TOTALT 59400 25500 25500 43700 37600 37600 41700 42400 42400

Projekt 2026-2027

INVESTERING / PROJEKT 2026 2027
Kod Text EFP SB KS EFP SB KS
0905 Åtgärder ledningsnät

0907
Arv, VV, pumpstationer (inkl. 
reinvesteringar)

0910
Särskilda dagvatten satsningar, 
dammar etc

0911
Övervakningssystem/PLC, alla 
anläggningar

0912 Vattenmätare
0913 Mindre nyanläggningar 
0915 Lönsboda Arv, tillståndsansökan
0919 Skydd av grundvatten

0920
Brunkelstorp, Skeingesjön, ny 
matarledning Osby

0925 Sibbarp skans, §6
Osby Arv, Ombyggnad 
slamhantering

TOTALT 19700 43800 43800 20700 39300 39300



2022-06-16

INVESTERING / PROJEKT 2023 2024 2025

Kod Text EFP BoU KS EFP BoU KS EFP BoU KS

xxxx Digitala hjälpmedel Barn och utbildning

xxxx
Utbyte av inventarier inom Barn och 
utbildning

1602 Inventarier Örkenedskolan
xxxx Konst/utsmyckning Örkendskolan

xxxx Inventarier 7-9 skola i Osby tätort

xxxx
Konst/utsmyckning Osby grundskola F-6 och 
7-9

xxxx Inventarier förskola Killeberg
xxxx Konst/utsmyckning Killebergs förskola 

xxxx Inventarier grundskola Killeberg
xxxx Konst/utsmyckning Killebergs grundskola

xxxx
Inventarier förskola Osby tätort (nya 
Klockarskogsgården)

xxxx
Konst/utsmyckning Klockarskogsgårdens 
förskola 

xxxx Inventarier F-6 skolor Osby tätort
xxxx Elevskåp omkl rum Yrkesskolan
xxxx Maskindelar Yrkesskolan
xxxx Verktygslådor Yrkesskolan

xxxx Inventarier industriprogrammet

Kultur och fritid
xxxx Omklädningsskåp Lönsboda simhall 

Inventarier till Örkenedskolan. Flyttas från budget 2023 till 2024.

År 2023: Projektorer 10 gymnasiet, 10 grundskola och 6 förskola.               
År 2024: 10 grundskola  År 2025: 10 grundskola   (+100 tkr digitala 
hjälpmedel årligen) Smart-TV 50 tkr årligen.

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Barn och utbildningsförvaltning

Beskrivning/Syfte

Utbyte av inventarier inom Barn och utbildning. Komplettering i samband 
med exempelvis utökning av klasser. Mattor, vagnar, donglar. 

0,5% av byggkostnaden satsas på utsmyckning. 

Inventarier till ny 7-9-skola i Osby tätort. Flyttas från budget 2021 till 2024.

Notera! EFP avser ett samlat anslag på 2000 tkr för förskola och grundskola 
Killeberg. Belopp 2023 är fördelat från totala anslaget 2000 tkr, ökas 200 
tkr. 

Inventarier förskola 3 och 4 i Osby tätort. Sammanlagt 8 avdelningar. 
Flyttas från budget 2023 till 2024.

Inventarier till F-6 skolor i Osby tätort. (Hasslarödskolan och Parkskolan). 
Flyttas från budget 2021 till 2024. 

0,5% av byggkostnaden satsas på utsmyckning. 

0,5% av byggkostnaden satsas på utsmyckning. 

0,5% av byggkostnaden satsas på utsmyckning. 

0,5% av byggkostnaden satsas på utsmyckning. 
Notera! EFP avser ett samlat anslag på 2000 tkr för förskola och grundskola 
Killeberg. Belopp 2023 är fördelat från totala anslaget 2000 tkr, ökas 500 
tkr och flyttas till 2024. 

2023: Simulator, Profilsax, 2 svetsmaskiner. 2024: Kompressor, Kapsåg, 2 
svetsmaskiner. 2025: Plasma CNC, 2 svetsmaskiner. Dessa inventarier delas 
med och används även av Arbete- och välfärdsförvaltningen.



2022-06-16

INVESTERING / PROJEKT 2023 2024 2025

Kod Text EFP BoU KS EFP BoU KS EFP BoU KS

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Barn och utbildningsförvaltning

Beskrivning/Syfte

xxxx Inventarier ny sporthall Killeberg
xxxx Inventarier ny sporthall Osby 
xxxx Bubbelpool Lönsboda simhall 
xxxx Digitalt verksamhetssystem för musikskola
xxxx Mediautrustning för musikskolan 

xxxx
Skyltningsbord/bokhyllor anpassad till 
bild/ljud

xxxx Bowlingbanor/slavdator/skärmar
xxxx Bokhyllor med hjul
xxxx Belysning biblioteket

xxxx
Informationsdisk/skåp/vagnar Killeberg 
bibliotek

xxxx Inventarier bibliotek Killeberg (nybyggnad)
xxxx Upprustning inventarier fritidsgård
xxxx Digitala inköp/utrustning

TOTALT 8980 6475 5200 4500 16190 13000 0 2150 1700

Projekt 2026-2027

INVESTERING / PROJEKT 2026 2027
Kod Text EFP BoU KS EFP BoU KS

Inventarier 7-9 skola i Osby tätort
Inventarier förskola 3 och 4
Inventarier F-6 skolor Osby tätort
Inventarier förskola Visseltofta
Inventarier Klockarskogsgårdens förskola
Inventarier Uteförskola

TOTALT 0 0 0 0 0 0

Flyttas till 2025.

Huvudbiblioteket



2022-06-16

INVESTERING / PROJEKT 2023 2024 2025
Kod Text EFP HoO KS EFP HoO KS EFP HoO KS

xxxx
Skenor o motorer takliftar 
Lindhem

xxxx Inventarier nybygge Lönsboda

xxxx Inventarier gruppbostad 2 LSS
xxxx Arbetstekniska hjälpmedel
xxxx Utbyte  av sängar
xxxx Sjukvårdstekniska hjälpmedel

xxxx
Inventarier/Utbyte av möbler 
särskilt boende

xxxx IT, digitala verktyg

xxxx
Inventarier 
renovering/ombyggnad Lindhem

xxxx Inventarier
xxxx Inventarier Spången

TOTALT 1200 1250 1000 2500 2500 2000 1500 1500 1200

Projekt 2026-2027

INVESTERING / PROJEKT 2026 2027
Kod Text EFP HoO KS EFP HoO KS

xxxx Arbetstekniska hjälpmedel
xxxx Sjukvårdstekniska hjälpmedel
xxxx Inventarier
xxxx IT, digitala verktyg

TOTALT 900 900 700 0 0 0

Utbyte sängar.

Schablonbelopp
Schablonbelopp
Schablonbelopp

Fåtöljer till vårdtagares rum på korttidsboendet. 

Schablon, osäkert vad detta kan vara.

Behov av utbyte då gamla är utslitna.
För att hänga med i den digitala utvecklingen krävs 
investeringar.
Inventarier renovering/ombyggnad Lindhem. Flyttas till 
2025

Schablonbelopp

KOMMENTAR

Ur arbetsmiljösynpunkt är lyftanordningar numera ett 
måste.
Nybyggnation av särskilt boende förväntas klart 2023 
(2024)?.
Ny gruppbostad LSS kräver inventarier. Flyttas från 
2025.

INVESTERINGSBUDGET, Tkr
Hälsa- och omsorgsförvaltning

KOMMENTAR
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Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2023 
Dnr KS/2022:230 041   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  

Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2023, antas enligt upprättat förslag. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet gäller kommunens övergripande budget och ekonomistyrning och berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten har upprättat förslag till övergripande 
ekonomistyrningsregler för år 2023. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-06-20 

Förslag till övergripande regler för ekonomistyrning budget 2023 
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KS/2022:230 

Förändringar jämfört med f g år med gul färg. 

Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2023 

Övergripande ekonomistyrningsregler reglerar kommunfullmäktiges ekonomistyrning av nämnder och 
styrelse.  

Inledning 

I Kommunallagens kap 11 regleras kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvar för beslut om 
budget, flerårsplan och mål för den ekonomiska förvaltningen. 

Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning är en del i det totala styrsystemet och handlar liksom all styrning om att påverka 
agerandet i en viss önskvärd riktning. Reglerna för ekonomistyrning ska uppmuntra till ett sunt 
ekonomiskt agerande. Det innebär att alla ekonomiskt ansvariga ska handla med kommunens bästa för 
ögonen, vilket kan medföra att nyttan för den totala ekonomin ibland måste gå före den enskilda 
enhetens bästa. I ekonomistyrningen ingår budget, redovisning, uppföljning, bokslut, årsredovisning 
mm. 

Ansvarsnivåer budgetramar i drift och investeringsbudget 

Kommunfullmäktige fattar beslut om driftbudgetramar per förvaltning/nämnd. Kommunfullmäktige 
fattar också beslut om investeringsbudgeten i form av en ram för respektive nämnd för årsbudgeten 
samt flerårsplanen. Flerårsplanen revideras årligen inför kommunfullmäktiges beslut om årsbudget. 
Detta innebär att nämnder/styrelse har stor frihet att fördela och prioritera inom sitt verksamhetsansvar 
utifrån beslutade kommunfullmäktigemål under budgetåret. 

Vid beslut i styrelse/nämnd om åtgärd som innebär kostnadsåtagande ska finansiering alltid anges med 
hänvisning till det ansvar/konto som belastas. Det åligger styrelse/nämnd att aktivt bevaka att 
överskridande inte sker. 

Budget 2023 och flerårsplanen 2024-25 

Kapitalkostnader, samt tillkommande lokalkostnader budgeteras centralt på finansförvaltningen och 
ingår inte i nämnders/styrelsers budgetramar. Nämnder kompenseras för tillkommande 
kapitalkostnader (avskrivningar och räntor), samt tillkommande lokalkostnader under budgetåret.  

Kostnader för den årliga lokala lönerörelsen budgeteras centralt på finansförvaltningen. Nämnder 
kompenseras genom tilläggsbudgetering efter genomförd lokal lönerörelse.  

Tilläggsbudget/omdisponeringar/ombudgetering 

Kommunens verksamhet är föränderlig och därför kan det vara nödvändigt med beslut om 
tilläggsbudgetering under budgetåret. 

Nämnder/styrelser har möjlighet att omdisponera budgetanslag inom den budgetram som 
kommunfullmäktige beslutat om under innevarande budgetår. Detta gäller både drift och 
investeringsbudget. 

Omdisponeringar mellan befintliga investeringsprojekt upp till 2 mnkr beslutas av respektive nämnd. 
Omdisponeringar mellan 2-5 miljoner kronor beslutas av kommunstyrelsen och omdisponeringar över 
5 miljoner kronor beslutas av kommunfullmäktige.  
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Det är kommunfullmäktige som tar beslut om ombudgetering ändringsbudget i början av varje 
budgetår. Det handlar främst om pågående investeringsprojekt som inte slutförts under föregående år, 
samt pågående driftprojekt.  

Kommunstyrelsens beslut om principerna för investeringshantering § 195, 2015-06-18, gäller för alla 
budgetbeslut, oberoende om det är årsbudget, tilläggsbudget eller ombudgetering ändringsbudget. 

Utgångspunkten är att minimera tilläggsbudgetering under budgetåret. 

 

Budgetuppföljning/Delårsbokslut 

Kommunstyrelsen begär från respektive nämnd/styrelse in budgetuppföljning med helårsprognos efter 
följande månader under året: 

mars, april, maj, augusti, oktober. 

Efter april och augusti begärs också in budgetuppföljning med helårsprognos från de kommunala 
bolagen. 

Delårsrapport tas fram i Osby kommun per 31 augusti. 

Uppföljningen efter mars samt delårsrapport efter augusti lämnas till kommunfullmäktige. 

De mål som kommunfullmäktige fastställt ska följas upp i samband med delårsbokslut och 
årsredovisning. 

Nämnd/styrelse har ansvar för att löpande under året följa upp sin budget. Vid negativ budgetavvikelse 
ska nämnderna snarast rapportera till kommunstyrelsen. Nämnd/styrelse har skyldighet att redovisa 
åtgärdsplan med konsekvensanalys för att vidtaga åtgärder så att nämnden uppnår den beslutade 
budgetramen. 
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Kommunal skattesats för år 2023 
Dnr KS/2022:231 041   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige tar ställning till kommunens skattesats för år 2023. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet gäller kommunens övergripande budget och skattebeslut och berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige att ta ställning till kommunens skattesats 
för nästkommande år innan november månads utgång. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-06-20. 
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