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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),
8. ärenden som inte är budgeterade och som innebär kostnadsökningar.
1

Ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och där den politiska bedömningen är
avgörande.
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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 beslutsalternativ. 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
Beslut om nedläggning av faderskapsutredning
Beslut att inte påbörja faderskapsutredning
Yttrande till domstol i adoptionsärende
Anmälan/ansökan till domstol i fråga om vårdnad och förmyndarskap
Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av engångsbelopp
Förbud eller begräsning för en person som har sitt hem inom kommunen
att i hemmet ta emot andras barn.
Begäran om att utbetalning av barnbidrag ska ske till den andra av
föräldrarna, någon annan lämplig person eller nämnden
Begäran om att utbetalning av underhållsstöd ska ske till någon annan
lämplig person eller nämnden

2 kap. 3§ FB
2 kap. 7 och 9§§ FB
2 kap. 9§ FB
4 kap. 10§ FB
6 kap. FB
7 kap. 7§ FB
5 kap. 2§ SoL

4

16 kap 18§ SFB
18 kap 19 § SFB

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, dessutom 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
beslut och kan delegeras, men det innefattar inte rätten att skriva under själva
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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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 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.
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
upphäva beslutet utan också ändra dess innehåll eller ersätta det med ett nytt
7

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

Närmast ansvarig chef

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

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

1.3

11

Närmast
överordnad chef

Närmast ansvarig chef

TF, OSL,
GDPR

10 kap
15 § OSL

Närmast
överordnad chef

6 kap 7§ och 10
kap 14 § OSL

Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

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.
Avge yttrande i anledning
av överklaganden av
delegationsbeslut som inte
fattats av tjänsteperson.
Yttrande över remisser till
myndigheter,
organisationer m.fl. i
frågor som inte är av stor
vikt eller principiell
betydelse
Beslut i ärende till KS som
är så brådskande, att KS
avgörande inte kan
avvaktas

Kommunjurist

Kommunsekreter
are

Kommunjurist

Kommunsekreter
are

KSO

KSvO

6 kap 39§ KL

Beslut i ärende till AU som
är så brådskande, att AU:s
avgörande inte kan
avvaktas
Avvisande av ombud till
sammanträde med utskott
Riktlinjer inom
verksamheterna, som inte
ska beslutas av
kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen

AU:s ordförande

AU:s vice
ordförande

6 kap 6§ KL

AU:s ordförande

AU:s vice
ordförande

14–15 §§ FL

Övergripande rutiner
utifrån fastställda riktlinjer

Kommundirektör

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15
1.16

1.17

45–46 §§ FL

AU

AU

Gäller ej för
individärenden inom
socialtjänstens
område

Enligt
”Riktlinjer
för
styrdokument”,

antagna av
kommunfullmäk
tige
Enligt
”Riktlinjer
för
styrdokument”,

antagna av
kommunfullmäk
tige
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
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Kommentar

Inom arbete och
välfärdsförvaltningen
är förvaltningschef
delegat

Inom arbete och
välfärdsförvaltningen
är förvaltningschef
delegat. För
samverkansavtal
inom
vuxenutbildningen se
punkt 2.1

Nr

Ärende

1.20

Befullmäktigande av
ombud att föra kommunens
talan vid/inför domstol och
andra myndigheter samt
vid förrättningar av olika
slag

Kommundirektör

Avge yttrande i
folkbokföringsärende
Lämna medgivande att
använda kommunens
vapen

Kommunjurist

I kommunstyrelsens ställe
avge yttrande i ärenden om
remisstiden inte medger att
ärendet hinner behandlas
på ordinarie sammanträde.
Beslut om antagande och
revidering av
kommunstyrelsens
dokumenthanteringsplan
Utse arkivansvarig

AU

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt

AU

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt

AU

Utse arkivredogörare, i
samråd med kanslichefen
Kommunstyrelsens
representation och
uppvaktning m.m. upp till
ett maximalt belopp om
5.000 kr per tillfälle
Kommunstyrelsens
ordförandes deltagande i
kurser, konferenser m.m.
upp till tre (3) dagar
Kommunstyrelsens
ordförandes deltagande i
kurser, konferenser m.m.
mer än tre (3) dagar
Övriga förtroendevaldas i
kommunstyrelsen
deltagande i kurser,
konferenser m.m. upp till
tre (3) dagar
Övriga förtroendevaldas i
kommunstyrelsen
deltagande i kurser,
konferenser m.m. mer än
tre (3) dagar
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.

Arkivansvarig

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt
Registrator

KSO

KSvO

1.21
1.22

1.23

1.24

1.25

1.26
1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32
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Delegat

Ersättare
1. Biträdande
kommundirektör

Lagrum
6 kap. 15 § KL

2. Kommunjurist

Kommundirektör

Kommunsekreter
are
KSO

KSvO

AU

KSO

KSvO

AU

Kanslichef

Kommunsekreter
are

Folkbokföringsl
agen (1991:481)

Kommentar
I ärende enligt SOL,
LVU och LVM se
punkt 2.162

Nr

Ärende

1.33

Utse dataskyddsombud för
nämnden enligt art 37
GDPR

Kommundirektör

Kanslichef

1.34

Utse lokalt GDPR-ombud

Kommundirektör

Kanslichef

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

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

1.38

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

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Art 16 GDPR

14

Delegat

Ersättare

Lagrum
Art 37 GDPR

Kommentar
Överklagandeförbud
enligt 7 kap 5 § lag
(2018:218) om
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Inte samma som
dataskyddsombud.
Lokal GDPR-ombud
(samordnare) arbetar
löpande med övriga från
förvaltningarna utsedda
ombud med GDPRfrågor som inte berör
tillsyn.

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

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

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.
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

3

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

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

1.44

Ingå/underteckna
personuppgiftsbiträdesavtal
med instruktioner

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Art 28 GDPR

1.45

Beslut att anmäla en
personuppgiftsincident
enligt art 33 GDPR

Respektive enhetschef

Närmast
överordnad chef

Art 33 GDPR

Upprätta anmälan och
sammanställa
dokumentation enligt art
33 GDPR

Kommunjurist

Registrator/sekre
terare/systemför
valtare

1.46

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

Lagrum

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

Respektive enhetschef

Biträdande
kommundirektör

Art 35 GDPR

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

1.47

1.48

Yttrande över
översiktsplan från andra
kommuner
Beslut enligt spellagen
(2018:1138) om
✓ registrering för
lotteriverksamhet,
✓ registreringsavgift för
registrerad
lotteriverksamhet,
förordnande av och
arvode till kontrollant.

AU

Ordföranden och
vice ordföranden
i AU gemensamt

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.

17

Arbete och välfärd
Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Kommentar

23 kap, 3, 22-23
§§ SL

I enlighet med
reglementet för Osby
kommuns nämnder för
mandatperioden 20192022. För mer
information se
reglementet.
Med de begränsningar
som följer av 6 kap 38§
KL

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

Vuxenutbildning
2.1

Samverkansavtal med
annan kommun/region
inom vuxenutbildning
alternativt avtal
angående entreprenad

KS

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
Överklagande, yrkande
om inhibition samt
yttrande till
Skolväsendets
överklagandenämnd
1.Tillfälligt inställande
av undervisning 1 dag

KS

2.Tillfälligt inställande
av undervisning 2-10
dagar

Förvaltningschef för
arbete och välfärd

2.5

2.6

KSO

Delegaten i
urspungsbeslutet

Rektor

Förvaltningschef arbete och
välfärd är
ersättare för
rektor

KSO
3.Tillfälligt inställande
av undervisning utöver
10 dagar
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

2.8

Beslut om att
utbildningen för en elev
ska upphöra
Beslut om att på nytt
bereda plats på
utbildning för elev vars
utbildning upphört

Rektor

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd
Kan överklagas i
Skolväsendets
överklagandenä
mnd

20 kap, 9 § SL

2.9

18

Rektor

20 kap, 9 § SL

Nr

Ärende

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14
2.15

2.16

Delegat

Ersättare

Lagrum

Beslut om att helt eller
delvis stänga av en elev

KSIU

Beslut om att
avstängning ska gälla
omedelbart

Rektor

Yttrande om att
hemkommunen åtar sig
att svara för kostnader
för den sökandes
utbildning
Yttrande med
bedömning av om
den sökande uppfyller
villkoren i 20:11 eller
20:11a SL
Beslut om vilka
utbildningar som ska
erbjudas
Beslut om stipendier

Rektor

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

20 kap 21 § SL

Rektor

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

20 kap. 14 §
första st. andra
meningen SL

Beslut om att elev ska
hålla sig med böcker och
andra lärverktyg alternat
ivt att avgift för
densamma ska tas ut
Utse ställföreträdande
rektor

Förvaltningschef för
arbete och välfärd

Upp till 2 månader

Rektor

Utöver 2 månader

Förvaltningschef

Kommentar

5 kap, 17-20 §§
SL

KS

20 kap 2 § SL

Kan överklagas i
Skolväsendets
överklagandenämnd

Gäller utbildningar på
grundläggande och
gymnasial nivå.

KSIU
20 kap 7 § SL

2 kap 9§ 3 st SL

Samarbete sker med
Barn och
utbildningsförvaltninge
n

Beslut rörande barn och ungdom
Placering
2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

19

Godkännande av
familjehems lämplighet
för vård och fostran
Bistånd till barn och
ungdom i form av vård i
familjehem
Godkännande av
jourhems lämplighet för
tillfällig vård och fostran
Beslut om tillfällig
vistelse i familjehem
eller jourhem
Beslut om bistånd åt
barn och ungdom i form
av vård
(placering/omplacering)
i hem för vård eller
boende.

KSIU

Sammantagen tid om
högst 3 månader.

Enhetschef arbete och
välfärd

Sammantagen tid som
överstiger 3 månader

KSIU

6 kap. 6 § första
och andra
stycken SoL
4 kap. 1 § SoL

KSIU

KSIU

1:e socialsekreterare

6 kap. 6 § tredje
stycket SoL
Enhetschef
arbete och
välfärd

4 kap. 1 § SoL

4 kap 1 § SoL

Förvaltningschef
arbete och
välfärd

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

Nr

Ärende

2.22

2.23

Beslut om ekonomiskt
bistånd åt barn och
ungdom i samband med
placering, omplacering
eller flyttning från
familjehem eller HVBhem.
Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)
gällande barn och
ungdom.

1:e socialsekreterare

Enligt SKRs
rekommendation

Socialsekreterare

Över SKRs
rekommendation
2.24

Sluta avtal med hem för
vård och boende / SiSungdomshem
Medgivande att
underårig tas emot för
stadigvarande vård och
fostran i enskilt hem
som inte tillhör den
underåriges föräldrar
eller annan
vårdnadshavare
Underrättelse till
Försäkringskassan om
att barn med
underhållsstöd placerats
i familjehem respektive
återflyttat till biologiska
föräldrar
Beslut om framställning
till Centrala
Studiemedelsnämnden
om ändring av
betalningsmottagare för
studiemedel
Förälders ersättning till
kommunen för placerat
barn

2.25

2.26

2.27

2.28

Delegat

Ersättare
Enhetschef
arbete och
välfärd

Lagrum
4 kap 1 § SoL

Enhetschef arbete och
välfärd

Enhetschef arbete och
välfärd
KSIU

6 kap 6 § första
stycket SoL

Socialsekreterare

2§
förordningen
om
underhållsstöd
(1996:1036)

Socialsekreterare

2 kap 33 § andra
stycket
studiestödsförordningen

1:e socialsekreterare

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

Beslut om bistånd i form
av personligt stöd av
socialsekreterare
Beslut om bistånd i form
av öppenvård;

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Internt

Socialsekreterare

Externt

Enhetschef arbete och
välfärd

Öppenvård
2.29

2.30
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4 kap 1 § SoL

Enhetschef
arbete och
välfärd

Kommentar

Nr
2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36
2.37

2.38

2.39

2.40

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

Bistånd i form av
öppenvård utan
vårdnadshavarens
samtycke
Beslut om bistånd i form
av kontaktperson eller
kontaktfamilj
Bistånd i form av
kontaktperson eller
kontaktfamilj utan
vårdnadshavarens
samtycke
Förordnande och
entledigande av
kontaktperson/kontaktfa
milj
Beslut om ersättning till
kontaktperson/kontaktfa
milj
Bistånd i form av
andrahandskontrakt

Enhetschef arbete och
välfärd

4 kap. 1 § SoL
och 6
kap 13 a § FB

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Enhetschef arbete och
välfärd

4 kap. 1 § SoL
och 6 kap 13 a §
FB

Enhetschef arbete och
välfärd

4 kap 1 § SoL

Bistånd i form av
ekonomiskt stöd vid eget
boende
Bistånd i form av
personligt stöd vid eget
boende
Övervägande om att
vård i annat hem än det
egna fortfarande behövs
Beslut om ersättning
från föräldrar vars barn
är under 18 år och får
vård i ett annat hem än
det egna

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

KSIU

6 kap 8 § SoL

Enhetschef arbete och
välfärd

8 kap 1 § 2 st
SoL

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.
Beslut om att inleda
utredning oavsett den
enskildes samtycke
Förlängning av
utredningstid i ärenden
som rör barn
Beslut om att utredning
inte skall föranleda
någon åtgärd
Beslut om uppföljning
efter avslutad utredning
utan insats, då behov av
insats bedöms föreligga
men samtycke saknas
Beslut om uppföljning
efter avslutad placering,
då behov av insats
bedöms föreligga men
samtycke saknas

1:e socialsekreterare

11 kap 1 § SoL

2.45

2.46

2.47

21

Jämför med 3 kap.6 b §
SoL

1:e socialsekreterare

2.41

2.44

Jämför med 3 kap.6a §
SoL

Socialsekreterare

Utredning

2.43

Kommentar

1:e socialsekreterare

Enhetschef arbete och
välfärd
1:e socialsekreterare

11 kap 2 §
tredje stycket
SoL
11 kap 1 § SoL

1:e socialsekreterare

11 kap 4a § SoL

1:e socialsekreterare

11 kap 4b § SoL

Minst var 6:e månad

Nr

Ärende

2.48

Delegat

Ersättare

Lagrum

Beslut om att avsluta
uppföljning utan insats

1:e socialsekreterare

11 kap 4c § SoL

Beslut om framställning
om överflyttning av
ärende till nämnd i
annan kommun
Meddela inställning i
fråga om annan
kommuns begäran om
överflyttning
Beslut om att ansökan
hos Inspektionen för
vård och omsorg om
överflytt av ärende till
annan kommun
Beslut om ersättning till
särskilt förordnad
vårdnadshavare som
tidigare varit
familjehemsförälder
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
behov av god
man/förvaltare SoF
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av god
man/förvaltare ej längre
föreligger
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
förhållanden beträffande
förvaltningen av
underårigs egendom
Framställan till domstol
om behov av
målsägandebiträde för
underårig

Enhetschef arbete och
välfärd

2 a kap 10 §
SoL

KSIU

2 a kap 10 §
SoL

Enhetschef arbete och
välfärd

2a kap 11 § SoL

Enhetschef arbete och
välfärd

6 kap 11 § SoL

Socialsekreterare

5 kap 3 § 1–2st
SoF

Socialsekreterare

5 kap 3 § 1–2st
SoF

Socialsekreterare

5 kap 3 § 3st
SoF

Socialsekreterare

5 kap 2 § SoF

1. Socialadministratör/
Familjerättssekreterare

1 kap 4§ 1st FB

Kommentar

Övrigt
2.49

2.50

2.51

2.52

2.53

2.54

2.55

2.56

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 (sprotokoll)
Godkännande av
faderskapsbekräftelse

2.58

22

2.
Kontaktcentervägledar
e

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

1 kap 4§ FB

Avser all slags egendom
ink ATP

Nr
2.59

2.60
2.61

2.62
2.63

2.64

2.65

2.66

2.67

2.68

2.69

2.70
2.71

2.72

2.73

23

Ärende

Delegat

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

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

2 kap 1§ FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

2 kap 1§ FB

Beslut om att inleda
utredning om någon
annan man än den som
är gift med barnets
moder kan vara far till
barnet
Beslut att väcka och föra
talan i mål om faderskap

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

2 kap 9§ 1st FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

3 kap 5§ 2st 6§
2 st FB

Beslut att godkänna /
inte godkänna avtal om
vårdnad boende och
umgänge
Beslut att utse utredare i
mål och ärenden om
vårdnad, boende eller
umgängen
Beslut om att utse
utredare i
adoptionsärende
Beslut om medgivande
att ta emot barn med
hemvist utomlands, i
syfte att adoptera det
Beslut om att återkalla
medgivande av
adoption, om
förutsättningarna för det
inte längre föreligger
Beslut om att samtycke
ges till att
adoptionsförfarande får
fortsätta
Beslut om att samtycke
inte ges till att
adoptionsförfarande får
fortsätta
Yttrande till domstol i
ärende enligt namnlagen

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap 6 §,6 kap
14 a §2 st och 6
kap 15 a § 3 st
FB
6 kap 19§ 3 st
FB

Lämna upplysningar och
yttrande till domstol
beträffande
äktenskapsskillnad
vilken avser äktenskap
som ingåtts av underårig
Lämna upplysningar och
yttrande till länsstyrelsen
beträffande
äktenskapsdispens
Beslut om DNAundersökning i
faderskapsärende

Enhetschef arbete och
välfärd

Ersättare

Lagrum

Enhetschef arbete och
välfärd

Enl. 4 kap
14 § FB

KSIU

6 kap 12§ SoL

KSIU

6 kap 13§ SoL

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap 14§ SoL

KSIU

6 kap 14§ SoL

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

45 och 46 §§
NamnL

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

5 kap 5 § 3 st
ÄktB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

15 kap 1 § 2 st
ÄktB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

2 kap 6 § FB
och 10 kap 5 §
SoL

Kommentar

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

Får ej delegeras till
tjänsteperson

Nr

Ärende

Delegat

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)
Beslut att utse
kontaktperson i
umgängesärenden
Beslut om ersättning till
kontaktperson vid
umgänge
Godkänna avtal om att
underhållsbidrag ska
betalas längre perioder
än 3 månader
Framställan till domstol
om särskilt förordnad
vårdnadshavare.
Beslut om att avge
upplysningar

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap 15 c § 3 st
FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

4 kap 1 § SoL

Beslut om att avge
utredning

2.76

2.77

2.78

2.79

2.80
2.81

Ersättare

Lagrum

Kommentar

1:e socialsekreterare

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

7 kap 7 § 2 st
FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap FB

Socialsekreterare/Fami
ljerättssekreterare

6 kap 20§ 2st
FB

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
Beslut om omedelbart
omhändertagande

KSIU

4 § LVU

KSIU

6 § LVU

Ska underställas
förvaltningsrätt
Vid brådskande beslut,
se kompletterande
beslutanderätt, bilaga 1

Beslut om hur vården
ska ordnas och var den
unge ska vistas under
vårdtiden
Beslut om att
omhändertagande enl.
6 eller 6 a §§ LVU skall
upphöra

KSIU

11§ 1–
2 st LVU

Vid brådskande beslut,
se kompletterande
beslutanderätt, bilaga 1

Ordförande för KSIU

9 § 3 st LVU,
9 b § 2 st LVU

Övervägande om vård
med stöd av
2 § LVU fortfarande
behövs
Beslut i fråga om fortsatt
vård (omprövning)

KSIU

13§ 1 st LVU

Minst var 6:e mån

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

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.
OBS! Beslut som enligt
praxis ej får delegeras
från nämnd i annat än
brådskande ärende.

2.83

2.84

2.85

2.86

2.87
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Nr

Ärende

2.90

Övervägande om beslut
rörande rätt till
umgänge,
umgängesförbud eller
hemlighållande av
vistelseort för den unge
ska kvarstå
Beslut om att vården ska
upphöra när vård inte
längre behövs
Beslut om kontaktperson
eller öppen behandling
(s.k. mellantvång)
Prövning om beslut om
förebyggande insats
skall upphöra att gälla
Beslut om att
förebyggande insats
enligt 22 § 1 st LVU
skall upphöra
Ansökan hos
Förvaltningsrätten om
flyttningsförbud
Övervägande om
flyttningsförbud
fortfarande behövs
Beslut om att
flyttningsförbud skall
upphöra
Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud

2.91

2.92

2.93

2.94

2.95

2.96

2.97

2.98

Delegat

Ersättare

Lagrum

Kommentar

KSIU

14 § 3 st LVU

Minst var 3:e månad

KSIU

21 § LVU

KSIU

22 § LVU

KSIU

22 § 3 st LVU

KSIU

22 § 3 st LVU

KSIU

24 § LVU

KSIU

26 § LVU

KSIU

26 § 2 st LVU

KSIU

27 § LVU

Minst var 6:e mån

Minst var 3:e mån

Ska underställas
förvaltningsrätten
Vid brådskande beslut,
se kompletterande
beslutanderätt, bilaga 1

2.99

Beslut om att tillfälligt
flyttningsförbud ska
upphöra
Beslut om den unges
umgänge med förälder
eller annan
vårdnadshavare efter
beslut om
flyttningsförbud när
överenskommelse ej kan
nås
Ansökan hos
förvaltningsrätten om
utreseförbud
Prövning om
utreseförbud ska
upphöra
Beslut om att
utreseförbud ska
upphöra
Beslut om tillfälligt
utreseförbud

2.100

2.101

2.102

2.103

2.104
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KSIU

30 § 2 st LVU

KSIU

31§ LVU

KSIU

31 b § LVU

KSIU

31 c § 1 st LVU

KSIU

31 c § 2 st LVU

KSIU

31 d § LVU

Ska underställas
förvaltningsrätten
Vid brådskande beslut,
se kompletterande
beslutanderätt, bilaga 1

Nr

Ärende

2.105

Beslut om att tillfälligt
utreseförbud ska
upphöra
Beslut om tillfälligt
undantag från
utreseförbud
Beslut om
läkarundersökning, att
utse läkare samt plats för
läkarundersökningen
Beslut om att begära
biträde av polis för att
genomföra
läkarundersökning
Beslut att begära biträde
av polis för att
genomföra beslut om
vård eller
omhändertagande med
stöd av LVU
Beslut rörande den
unges personliga
förhållanden i den mån
beslutet inte är att
hänföra till 11 § 1-2 st
LVU

2.106

2.107

2.108

2.109

2.110

Delegat

Ersättare

Lagrum

KSIU

31 g
§ 2 st LVU

KSIU

31 i § LVU

Socialsekreterare

32 § 1 st LVU

KSIU

43 § 1 p LVU

KSIU

43 § 2 p LVU

Se även kompletterande
beslutanderätt, bilaga 1

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

4 kap 1 och 3
§§ SoL

- enligt riktlinjer

Socialsekreterare /adm
inistratör

- kostnader till en nivå
högre än norm

Socialsekreterare

- kostnader till en nivå
lägre än norm

Socialsekreterare

9 kap 2§ SoL

Socialsekreterare
- som förskott på
förmån
Begäran om deltagande i
praktik eller annan
kompetenshöjande
verksamhet
Vägrande av eller
nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd

2.112

2.113
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Kommentar

Socialsekreterare

4 kap 4§ SoL

Socialsekreterare

4 kap 5§ SoL

Nr

Ärende

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
Beslut om ekonomiskt
bistånd till
begravningskostnader
och utgifter i omedelbar
anslutning till dödsfallet
Framställning till
Försäkringskassan om
utbetalning av
ersättningen för utgivet
försörjningsstöd
Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 1 § SoL
Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 2 § SoL
Beslut om bistånd till
Glappet i
etableringsreformen
* Kontakt ska tas med
Migrationsverket innan
ersättning betalas ut med
särskilt belopp
Beslut om att inleda
utredning

2.115

2.116

2.117

2.118

2.119

2.120

Delegat

Ersättare

Lagrum
4 kap 1 och 2 §
SoL

Socialsekreterare
/assistent
Socialsekreterare

Enhetschef arbete och
välfärd

Förvaltningschef
arbete och
välfärd

KSIU
Socialsekreterare
/administratör

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

9 kap 2§ SoL

Socialsekreterare

9 kap
1-2 §§ SoL

Socialsekreterare

9 kap
2 § 2 st
SoL

Socialsekreterare
/administratör

Socialsekreterare

11 kap 1 § SoL

Beslut om att utredning
inte ska inledas eller att
inledd utredning ska
läggas ned
Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet
enligt 9 kap 1 och 2 §§
och 8 kap 1§
Bevilja dagersättning
enligt LMA

Socialsekreterare

11 kap 1 § SoL

Enhetschef arbete och
välfärd

9 kap 4§ SoL

Socialsekreterare

17 § LMA

2.124

Bistånd i form av
utslussningslägenhet

Enhetschef arbete och
välfärd

2.125

Ekonomiskt bistånd vid
utslussning

Socialsekreterare

2.121

2.122

2.123

Beslut rörande vuxna
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Förvaltningschef
arbete och
välfärd

4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL

Kommentar

Nr

Ärende

2.126

Beslut om beviljande av
bistånd i form av
öppenvårdsinsatser/behandling
externt för vuxna

2.127

2.128

2.129

Delegat

Ersättare

1.Upp till 50 % av
basbeloppet

Enhetschef arbete och
välfärd

2.Över 50 % av
basbeloppet
Beslut om bistånd i form
av vård i hem för vård
eller boende, skyddat
boende eller familjehem

KSIU

1.Sammantagen tid om
högst tre (3) månader
under en
1-årsperiod

Enhetschef arbete och
välfärd

2.Sammantagen tid som
överstiger tre (3)
månader

KSIU

3.Sammantagen tid som
överstiger tre (3)
månader i de fall KSIU:s
beslut inte kan inväntas
Beslut om öppenvårdoch
öppenvårdsbehandling
internt

Ordförande och vice
ordförande i KSIU
gemensamt

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd är
ersättare för
enhetschef
4 kap 1 § SoL

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd är
ersättare för
enhetschef

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

4 kap 1 § SoL

Enligt riktlinjer

Enhetschef arbete och
välfärd

Över riktlinjer

KSIU

2.130

Beslut om bistånd i form
av kontaktperson/-familj

Socialsekreterare

2.131

Beslut om bistånd i form
av boende

2.133

2.134
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Kommentar

4 kap 1 § SoL

Beslut om ersättning till
familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)

2.132

Lagrum

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd är
ersättare för
enhetschef
4 kap 1 §
SoL
4 kap 1 §
SoL

Jourlägenhet

Socialsekreterare

Socialt boende

Enhetschef arbete och
välfärd

Beslut om
samtalskontakt med
socialsekreterare
Beslut om upphörande
av bistånd i form av
kontaktperson/-familj
Beslut om förordnande
och entledigande av
kontaktperson/-familj

Socialsekreterare

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

4 kap 1 §
SoL

Socialsekreterare

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

Inkluderar beslut om
insats inom
socialpsykiatrin

Nr

Ärende

2.135

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning
till kontaktperson/-familj
enligt SKRs riktlinjer

Socialsekreterare

- över SKL:s riktlinjer

Enhetschef arbete och
välfärd

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
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
Beslut om att underrätta
försäkringskassa om att
nämnden ska uppbära
ersättning enligt AFL
Beslut om att inleda
utredning

Socialsekreterare

8 kap8 1§ 1 st
SoL
42a § SoF

Socialsekreterare

3 kap 15§
AFL

Socialsekreterare

17 kap 1§
AFL
9 kap
2 § SoL
11 kap 1 st SoL

Beslut om att utredning
inte ska inledas eller att
inledd utredning ska
läggas ned
Beslut om framställning
om överflyttning av
ärende till nämnd i
annan kommun
Meddela inställning i
fråga om annan
kommuns begäran om
överflyttning
Beslut om att ansökan
hos Inspektionen för
vård och omsorg
om överflytt av ärende
till annan kommun
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om
behov av god
man/förvaltare
Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att
behov av god
man/förvaltare inte
längre föreligger

Enhetschef arbete och
välfärd

2.136

2.137

2.138

2.139
2.140

2.141

2.142

2.143

2.144

2.145

Delegat

Ersättare

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

Socialsekreterare

Enhetschef arbete och
välfärd

11 kap 1 st SoL

KSIU

KSIU

Enhetschef arbete och
välfärd

Lagrum

2a kap 10 § SoL

2a kap 10 §
SoL

KSIU

2a kap 11 §
SOL

Socialsekreterare

5 kap 3 § SoF

Socialsekreterare

5 kap 3 § SoF

Beslut enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
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Kommentar

Nr

Ärende

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
Beslut om att ansöka hos
förvaltningsdomstol om
vård enligt LVM
Beslut om omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

KSIU

11 § LVM

KSIUs ordförande

6 kap. 39 § KL

KSIU

13 § LVM

2.150

Beslut om att ett
omedelbart
omhändertagande ska
upphöra

KSIU

KSIUs
ordförande

18b § LVM

2.151

Beslut om att inleda
utredning om det kan
finnas skäl att bereda
någon tvångsvård
Beslut om att utredning
inte ska inledas eller att
inledd utredning ska
läggas ned alternativt
övergå i utredning enligt
SoL 11:1
Beslut om
läkarundersökning samt
utse läkare för
undersökningen
Beslut om att begära
handräckning för att föra
missbrukare till
läkarundersökning
Beslut om att begära
handräckning för
inställelse till sjukhus
eller LVM-hem

Enhetschef arbete och
välfärd

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

7§ LVM

Enhetschef arbete och
välfärd

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

7§ LVM

2.148

2.149

2.152

2.153

2.154

2.155

Delegat

Socialsekreterare

Lagrum

Kommentar

Beslutanderätten får
användas när utskottets
beslut inte kan avvaktas
Ska underställas
förvaltningsrätten
Vid brådskande beslut,
se kompletterande
beslutanderätt, bilaga 1
Ersättare endast när
brådska råder eller
KS individutskotts sam
manträde inte kan
avvaktas

9 § LVM

Enhetschef arbete och
välfärd

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

45 §
1st LVM

Enhetschef arbete och
välfärd

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

45 §
2st LVM

Beslut delegerat till sociala jouren i Kristianstad
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Ersättare

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.

Nr

Ärende

Delegat

2.156

Beslut i ärenden av akut
karaktär inom barn- och
familjeenheten och
Vuxenenheten som
handläggs utanför
kontorstid av Sociala
Jouren i Kristianstad
Handläggning av
brådskande
ärende jml LVU och
LVM inför beslut av
ordförande i KSIU eller i
förekommande fall
särskilt förordnad
beslutsfattare
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.
Beslut om ekonomiskt
bistånd för att undvika
akut nödsituation

Socialsekreterare inom
Sociala Jouren

11 kap 1§ 4 kap
1§ SoL

Socialsekreterare inom
Sociala Jouren

LVU och LVM

Socialsekreterare inom
Sociala Jouren

4 kap 1§ SoL

Socialsekreterare inom
Sociala Jouren

4 kap 1§ SoL

2.157

2.158

2.159

Ersättare

Lagrum

Kommentar

Angående särskilt
förordnad beslutsfattare,
se kompletterande
beslutanderätt, se bilaga

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

2.161

Beslut om att föra talan i
Förvaltningsrätt om
återkrav
Beslut om att föra talan i
ärende eller mål vid
allmän domstol eller
förvaltningsdomstol
Utseende av ombud att
föra nämndens talan

KSIU

Ordförande och
vice ordförande i
KSIU
Enhetschef arbet
e och välfärd

9 kap 1 och 3 §§
SoL

Överklagande, yrkande
om inhibition samt
yttrande till
Förvaltningsrätt,
Kammarrätt och/eller
Högsta
Förvaltningsdomstolen
i SoL-, LVM-och LVUärenden

Delegaten i
ursprungsbeslutet

Ordförande och
vice ordförande i
KSIU

10 kap 2§ SoL,

2.162

2.163
2.164
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Förvaltningschef
arbete och välfärd

Förvaltningschef
arbete och välfärd

För brådskande beslut i
vissa typer av ärenden
inom socialtjänstens
område krävs personligt
förordnande, se bilaga 1

10 kap 1, 2 §§
SoL, 3 kap 10 §,
6 kap 33 § och
34 § 3 p KL
10 kap 2 § SoL
Ärenden som är av
principiell beskaffenhet
eller annars av större
vikt omfattas inte av
denna delegation

Nr

Ärende

2.165

Överklagande, yrkande
om inhibition samt
yttrande till
Förvaltningsrätt och
Kammarrätt i SoL-,
LVU- och LVM-ärenden
när ursprungsbeslutet
fattats av nämnd
Beslut huruvida
omprövning ska ske

KS

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
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.
Avvisande av ombud

Delegaten i ursprungsbeslutet

45 § 1st FvL

2.171

Avge yttrande med
anledning av
överklaganden av
delegationsbeslut

Delegaten i
ursprungsbeslutet

2.172

Yttrande till allmän
domstol när den som
begått brottslig gärning
kan bli föremål för
LVM-vård
Yttrande till
Åklagarmyndigheten

Enhetschef arbete och
välfärd

31 kap 2 § BrB

1e socialsekreterare

11 § 1st LUL

Yttrande till
Åklagarmyndigheten
med anledning av ev.
utredning beträffande
misstänkt under 15 år
Begäran hos åklagare
om förande av
bevistalan
Yttrande till
passmyndigheten vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavarens
medgivande
Yttrande till
tillsynsmyndigheten

1e socialsekreterare

33 § jfrt med 31
§ LUL

Enhetschef arbete och
välfärd

38 § LUL

Socialsekreterare

3 § 2 st
passförordninge
n

2.166

2.169

2.170

2.173
2.174

2.175

2.176

2.177
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Delegat

Enhetschef arbete och
välfärd

Ersättare
KSIUs
ordförande

Förvaltningschef
arbete och
välfärd

KSIU

Ordförande och vice
ordförande i KSIU

Lagrum
10 kap 1, 2
§§ SoL 6 kap 39
§ KL

Kommentar
Ersättare endast när
brådska råder eller KS
sammanträde inte kan
avvaktas

45–46 §§ FL

14 § 2 st FvL
Yttrande med anledning
av beslut som fattats av
nämnden i sin helhet får
ej delegeras enligt KL 6
kap 38§ 2 p

KSIU

13 kap 2 § SoL

Tillsynsmyndighet är
Inspektionen för vård
och omsorg,
Länsstyrelsen, JO, JK,
DO

Nr

Ärende

2.178

Yttrande över remisser
till myndigheter,
organisationer m.fl. i
frågor som inte är av
stor vikt eller principiell
betydelse
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
Beslut om polisanmälan
om vissa brott mot
underårig

Ordförande och vice
ordförande i KSIU

KSIU

Förvaltningschef för ar
bete och välfärd

Enhetschef
arbete och
välfärd

Enhetschef arbete och
välfärd

12 kap 10
§ SoL, 10 kap.
21 § OSL

2.181

Beslut om polisanmälan
angående misstanke om
vissa grövre brott

KSIUs ordförande

12 kap 10
§ SoL, 10 kap.
23 § OSL

2.182

Beslut om polisanmälan
angående brott mot den
egna verksamheten
(ekonomiskt bistånd
mm)
Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning

Enhetschef Arbete och
välfärd

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

12 kap 10
§ SoL, 10 kap. 2
§ OSL

Enhetschef arbete och
välfärd

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

46 § LVM

2.184

Yttrande i
körkortsärende

Socialsekreterare

2.185

Upplysning i
vapenärenden
* Samtycke krävs
Dödsboanmälan

Socialsekreterare

Beslut om att ordna med
gravsättning m.m.

Enhetschef arbete och
välfärd

2.179

2.180

2.183

2.186

2.187
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Delegat

Ersättare

Lagrum

14 kap 7 § SoL

3 kap 8§, 5 kap
2§
Körkortsförordn
ingen

Administratör

Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

Kommentar

20 kap 8a §
Ärvdabalken
(1958:637)
5 kap. 2
§ Begravningsla
gen (1990:1144)

Avser misstanke om
brott enl 3, 4 och 6 Kap
BrB eller lagen
(1982:316) med förbud
mot könsstympning av
kvinnor.
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).

Nr

Ärende

2.188

Delegat

Beslut om att vidta
åtgärder som annars
åligger dödsbodelägare
(provisorisk
dödsboförvaltning)
Yttrande angående
antagande av
hemvärnsmän

Administratör

2.190

Yttrande
till Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen,
Migrationsverket, migrat
ionsdomstol eller
Migrationsöverdomstole
n gällande utlännings
personliga förhållanden

Socialsekreterare

2.191

Uppgiftslämnande till
smittskyddsläkare

Förvaltningschef
arbete och välfärd

2.189
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Ersättare
Förvaltningschef
för arbete och
välfärd

Socialsekreterare

Enhetschef arbet
e och välfärd

Lagrum
18 kap 2§
Ärvdabalken

5§
Hemvärnsförord
ningen
(1997:146)
Begäran om
uppgifter enl 17
kap 1§
utlänningslagen

6 kap 12 §
smittskyddslagen

Kommentar

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

3.1

Upplåning enligt budget
och riktlinjer och villkor
som fullmäktige angivet*

Ekonomichef

Kommundirektör

3.2

Omskrivning, inlösen eller
konvertering av lån
Placering av lån

Ekonomichef

Kommundirektör

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
3.9

Utdelning från stiftelser
Utse personer för
tidsbegränsad
firmateckning hos banker,
postgiro och post.

Respektive enhetschef
Ekonomichef

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 försäkringsärenden

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

3.3
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Lagrum

Kommentar
*Samråd sker med
kommunstyrelsens
ordförande

Nr
3.14

3.15

3.16

Ärende

Delegat

Ersättare

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

Kommundirektör

Biträdande
kommundirektör

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

AU

Förvaltningschef

Kommundirektör i
såväl kommun- som
förvaltningsövergripan
de upphandling inom
av
kommunfullmäktige
beslutad befintlig
budgetram.

Biträdande
kommundirektör

Övriga åtgärder vid
direktupphandling enligt
kommunens ”Regler för
inköp och upphandling”

Respektive enhetschef
inom sin enhet och
inom av
kommunfullmäktige
beslutad befintlig
budgetram
AU i såväl kommunsom
förvaltningsövergripan
de upphandling inom
av
kommunfullmäktige
beslutad befintlig
budgetram

Förvaltningschef

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.

Kommundirektör

Förvaltningschef
I ovan angivna
upphandlingsärenden fatta
beslut om
✓ avbrytande av
upphandling,
✓ tilldelning av
kontrakt,
undertecknande av
avtal.
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Kommundirektör i
såväl kommun- som
förvaltningsövergripan
de upphandling inom
av
kommunfullmäktige
beslutad befintlig
budgetram

Lagrum

Kommentar

Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

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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Lagrum

Kommentar

Personaladministrativa ärenden
Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

4.1

Anställning av
förvaltningschef

Kommundirektör

4.2

Beslut om anställning

Närmast överordnad
chef

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

4.5

Fastställa ramar, regler och
riktlinjer för löne-översyn

P-delegation

HR-chef

4.6

Träffa kollektivavtal

HR-chef

P-delegationen

4.7

Godkänna avtal rörande
personalfrågor som
överenskommits centralt av
SKR
Löpande utfärda
föreskrifter och
anvisningar beträffande
löne- och förmånsfrågor
samt i övrigt inom
arbetsrättens område
Meddela förbud
mot/alternativt godkänna
utövande av bisyssla efter
samråd med HR-enheten

HR-chef

HR-specialist

HR-chef

HR-specialist

Respektive enhetschef

HR-chef

4.10

Omplacering mellan
förvaltningar när
överenskommelse inte
nåtts

HR-chef

Respektive
enhetschef

4.11

Omplacering i samband
med rehabiliteringssituation 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

4.14

Avsked

HR-chef

Kommundirektör

4.8

4.9
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Lagrum

Kommentar
Innan beslut om
anställning fattas ska
samråd ske med berörd
nämnds presidium.
Innan beslut om
anställning fattas ska
samråd ske med HRenheten.

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

MBL § 10

AB § 8

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

Innan överenskommelse
träffas ska samråd ske
med HR-enheten.

Nr

Ärende

Delegat

Ersättare

Lagrum

4.15

Avstängning

Respektive enhetschef

HR-chef

AB § 10

4.16

Prövning av löneförmåner
under avstängning

HR-chef

HR-specialist

AB § 10

4.17

Disciplinpåföljd

Respektive enhetschef

HR-chef

AB § 11

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 80-90100, 63–65 år

HR-chef, efter samråd
med kommundirektör

P-delegationen
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Kommentar
Innan beslut om
avstängning fattas ska
samråd ske med HRenheten.

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

Näringsliv/Tillväxt/Utveckling/Turism
Nr
5.1

5.2
5.3

Ärende
Projektsamarbete med
näringslivsorganisationer,
inklusive beslut om
finansiering inom budget
Samverkan mellan Skåne
Nordost kommunerna
Utmärkelsen ”Årets
Eldsjäl”
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Delegat

Ersättare

AU

Kommundirektör
AU

Administrativ
chef
KSO

Lagrum

Kommentar

Räddningstjänst
Nr

Ärende

6.1

Föreläggande och förbud i
tillsynsärenden enligt LSO

6.2

Ersättare

Lagrum

Räddningschef

Tillsynsförrättare

5 kap. 2 § LSO

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
Tillstånd att hantera
brandfarliga varor

Räddningschef

Insatsledare/yttre
befäl

2 kap. 7 § LSO

Räddningschef

Tillståndshandlä
ggare

17 § LBE

Tillstånd till hantering och
överföring av explosiva
samt förvaring i flyttbart
förråd
Beslut om nya och ändrade
villkor i tillstånd för
brandfarlig eller explosiv
vara

Räddningschef

Brandingenjör

18 § LBE

Räddningschef

Tillståndshandlä
ggare avseende
brandfarliga
varor

19 § LBE

6.6
6.7

6.8

Delegat

6.9

Återkallande av tillstånd
för brandfarliga eller
explosiva varor

Räddningschef

Brandingenjör
avseende
explosiva varor
Brandingenjör

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
Prövning och godkännande
av föreståndare i
tillståndspliktig
verksamhet med explosiva
varor
Beslut om att hantering av
brandfarliga eller explosiva
varor inte får påbörjas
innan avsyning

Räddningschef

Brandingenjör

25 § LBE

Räddningschef

Brandingenjör

9 och 19 §§
LBE

Räddningschef

Tillståndshandlä
ggare avseende
brandfarliga
varor

16 § FBE

6.12

6.13

6.14

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

Brandingenjör
avseende
explosiva varor
Säkerhets- och
beredskapssamor
dnare

20 § LBE

3 kap. 8 § LSO

Kommentar

Säkerhet och beredskap
Nr

Ärende

Delegat

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

7.3

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

Säkerhets- och
beredskapssamordnare

Administrativ
chef

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
2 kap. 1 och 8
§§, 3 kap. 1 §
LEH

42

Ersättare

Lagrum

Kommentar

Bilaga 1
Kompletterande beslutanderätt enligt lag LVU
Nr
1

Ärende
Beslut om omedelbart
omhändertagande i fall
då KSIU:s beslut inte kan
avvaktas

Förordnande
1. Lars-Anton
Ivarsson (M),
tillika KSIU:s ordf.

Lagrum
6 § 2 st. LVU

Beslut om omedelbart
omhändertagande i fall
då KSIU:s beslut inte kan
avvaktas

1. Lars-Anton
Ivarsson (M),
tillika KSIU:s ordf.

6a § 2 st. LVU

4

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.

Beslut om tillfälligt
flyttningsförbud i fall
då KSIU:s beslut inte kan
avvaktas

1. Lars-Anton
Ivarsson (M),
tillika KSIU:s ordf.

11 § 3 st. LVU

Beslut ska anmälas
på nämndens
nästkommande
sammanträde.

27 § 2 st. LVU

Ska underställas
förvaltningsrätt.

2. Agneta Malm (S),
tillika KSIU:s vice
ordf.

Beslut ska anmälas
på nämndens
nästkommande
sammanträde.

2. Agneta Malm (S),
tillika KSIU:s vice
ordf.
5

Beslut om utreseförbud i
fall då KSIU:s beslut inte
kan avvaktas

Ska underställas
förvaltningsrätt.
Beslut ska anmälas
på nämndens
nästkommande
sammanträde.

2. Agneta Malm (S),
tillika KSIU:s vice
ordf.
3

Ska underställas
förvaltningsrätt.
Beslut ska anmälas
på nämndens
nästkommande
sammanträde.

2. Agneta Malm (S),
tillika KSIU:s vice
ordf.
2

Kommentar

1. Lars-Anton
Ivarsson (M),
tillika KSIU:s ordf.

31d § 2 st. LVU

Beslut ska anmälas
på nämndens
nästkommande
sammanträde.

KSO

43 § 1 p. LVU

1. Lars-Anton
Ivarsson (M),
tillika KSIU:s ordf.

43 § 2 p. LVU

Beslut ska anmälas
på nämndens
nästkommande
sammanträde.
Beslut ska anmälas
på nämndens
nästkommande
sammanträde.

2. Agneta Malm (S),
tillika KSIU:s vice
ordf.
6

7

Beslut att begära
polishandräckning för att
genomföra
läkarundersökning
Beslut att begära
polishandräckning
för att genomföra beslut om
vård eller omhändertagande
med stöd av LVU

2. Agneta Malm (S),
tillika KSIU:s vice
ordf.
3. Emma
Frostensson
4. Carina Alpar
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Kompletterande beslutanderätt enligt lag LVM
Nr
1

Ärende
Beslut om omedelbart
omhändertagande i fall
då KSIU:s beslut inte kan
avvaktas

Förordnande
1. Lars-Anton
Ivarsson (M),
tillika KSIU:s ordf.
2. Agneta Malm (S),
tillika KSIU:s vice
ordf.

44

Lagrum
13 § 2 st. LVM

Kommentar
Ska underställas
förvaltningsrätt
Beslut ska
anmälas på
nämndens
nästkommande
sammanträde.

