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Datum 

2022-10-25 

Sida 
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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: onsdagen den 2 november 2022 klockan 08:30 
Plats: Sammanträdesrum Osby 

Ärende 

1 Upprop och protokollets justering, klockan 08.30-08.35 

2 Godkännande av dagordning, klockan 08.30-08.35 

3 Sekretess ärende 9631 - Nedläggning av faderskapsutredning, klockan 08.35-08.50 

4 Sekretess ärende 9713 - Nedläggning av faderskapsutredning, klockan 08.35-08.50 

5 Anmälningar, klockan 08.50-08.55 

6 Anmälan om delegationsbeslut, klockan 08.50-08.55 

7 Information 
Förvaltningschef Emma Frostensson, klockan 08.55-09.15 

Kommundirektör Petra Gummesson, klockan 09.15-09.35 

Fika 09.35-10.00 

8 Återrapportering kring arbetet med kommunens ödehus, förvaltningschef Mathias 
Karlsson, klockan 10.00-10.30 

9 Ny detaljplan för Lönsboda 46:57, 46:58, 46:59, 1:291 och del av 46:62 (Junesco), 
förvaltningschef Mathias Karlsson, klockan 10.00-10.30 

10 Förslag på revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning, daterad 221024, 
klockan 10.30-10.40 

11 Överflyttning av borgen Osby IK, ekonomi- och utvecklingschef Johanna Lindhe, 
klockan 10.40-10.55 

12 Ansökan om bidrag - Osby näringsliv, klockan 10.55-11.05 

13 Ansvarsfrihet Samordningsförbund Skåne Nordost för år 2021, klockan 11.05-11.15 

Niklas Larsson Amanda Svensson 

Ordförande Sekreterare 

Sammanträdet är offentligt 
från punkt 8. 

rVOSBY 
Ö KOMMUN 

http://www.osby.se/
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OSBY KOMMUN 
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Plats och lid Teamsmöte 2022-10-05, kl. 18:00-18:30 
Diarienr. Arendetyp 

Beslutande Thomas Poppe (M) Ordförande 

Utses till justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Justerandes sign 

J/ ,, 

Johnny Ahlqvist, (S) Vice-ordförande 
Karin Augustsson (S) Ledamot styrelsen 
Bengt Larsson (M) Suppleant styrelsen 
Kenneth Nordqvist (SD) Suppleant styrelsen 

ers. Ingvar Andren (C) 
ers. Hans Persson (SD) 

Ej tjänstgörande suppleanter: Övriga deltagare: 
Bengt-Åke Holmgren (S) Kent Lunden, VD, sekreterare 

Johnny Ahlqvist 

Teamsmöte, 10 oktober 2022 kl.18:00-18:30 

C 
_ ___ ___ ___ ___ ___ _ ___ _ Paragrafer 

Thomas Poppe 

~ /-:;;-~~ / 
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§ 53 Godkännande av dagordning 

1. Dagordningen godkänns. 

Expedierat Utdragsbestyrl<ande 
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Justerandes sign. 

Il 
Osby Bostäder 
Osbybostäders styrelse 

§ 54 Köp av fastigheter 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-10-05 

Sida 
4 

I . Styrelsen beslutar att godkänna köp av fastigheterna: 
a) Lönsboda 47:29 och Lönsboda 47:30 till en maximal köpeskilling om 

2 250 000 kr 
2. VD får i uppdrag att lämna bud upp till ett maximalt belopp om 2 250 000 kr 
3. Styrelsen beslutar att ge VD och ordförande i uppdrag att slutföra förvärven 

om Osbybostäder vinner budgivningen. 

Ärende 
Förslaget är att Osbybostäder AB lämnar bud för att köpa fastigheterna Lönsboda 
47:29 med adress Västra Järnvägsgatan 3 och Lönsboda 47:30 med adress Västra 
Järnvägsgatan 1 till en maximal köpeskilling om 2 250 000 kr. Vid ett köp bedöms 
tillträde kunna ske 2022-11-01. 

Fastigheterna har värderats av Värderingsbyrån i Kristianstad till ett värde om 
2 500 000 kr 

Genom att förvärva fastigheterna kan kassaflöde och resultat förbättras utan 
nämnvärda kostnadsökningar då förvaltningsorganisationen redan finns på plats i 
Lönsboda. 

Expedierat Utdrags bestyrkande 
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SKÅNE Bl EK I NGf VAT TtN TJÄNS T 

PROTOKOLL, fört vid styrelsemöte i Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVTAB), i 
Bromölla, 2022-09-19 

Närvarande: 
Miroslav Milurovic, ordf. 
Nils-Åke Ceasar, vice ordf 
Åke Hammarstedt, ledamot 
Tommy Johansson, ledamot 
Eric Johnsson, ersättare 
Sten Andersson ersättare 

samt 
Magnus Borneke och Elaine Levine 

1. Ordförande Miroslav Milurovic förklarade mötet öppnat 

2. Till justeringsman valdes Tommy Johansson 

3. Föreliggande förslag till dagordning godkändes 

4. Föregående mötesprotokoll godkändes 

5. Ekonomisk rapport presenterades 

Noteringar är att investeringar ligger efter det som planerats, samkostnader är över 
budget, mycket beroende på dubbla VD löner och timdebiteringarna kommer att behövas 
höjas efter årsskiftet (ej ändrade sedan 2018). Vakanta tjänster som nu är tillsatta 
kommer att öka kostnaden för driften. 

6. Verksamhetsrapport 

När Tf VD tillträdde 2022-06-20 så var 9 av 15 chefspositioner vakanta och två nära 
pension. Nu är bara en av dessa positioner vakanta. Dock är bedömningen att det behövs 
ytterligare förstärkning av organisationen för att vi skall säkerställa driften utan orimlig 
arbetsbelastning och för att vi ska klara av de investeringsprojekt som vi har framför oss. 
Tjänster som är aktuella är, platschefer för rörnät en för ÖG/Osby med placering ÖG och 
en för Olofström/ Bromölla med placering i Olofström. Vi behöver förstärka Produktion 
med Service & underhållschef / Projektledare, Vice produktionschef / Projektledare som 
avlastar Produktionschefen, som i högre grad måste vara delaktig och drivande i 
framtagning av underlag för nya investeringar som Nymölla Vattenverk och Knislinge 
ARV. 

Det är svårt att rekrytera Projektledare och vi kommer att genomföra ny annonsering inom 
kort. 
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Analys av Nymölla Vattenverk och överföringsledningen presenterades. Som det är i 
dagsläget finns det inte tillräcklig kapacitet på befintligt vattenverk i Bromölla för att kunna 
leverera vatten till Sölvesborg. Bromölla har idag en kapacitet på ca 6900 m3/dygn mot 
dimensionerat 8500 m3/dygn och det beror på att två av 7 brunnar börja ger betydligt 
sämre mängd vatten. Vi har idag en vattendom på 1500 m3/dygn i Nymölla men behöver 
ca 4750 m3/dygn till nya vattenverket. En ny vattendom beräknas ta 3-5 år så innan dess 
kan vi inte fullfölja avtalet som är tecknat mellan Bevab och Sevab. Planen är, att som ett 
första steg, innan nya vattenverket är klart, leverera vatten till Valje från Bromölla vilket 
det finns kapacitet för och med stor sannolikhet är tekniskt möjligt, dock så beror 
genomförande tiden på bygglov mm för ventilkammaren i Valje, byggtid för ventilkammare 
och på arkeologin. Månadsmöten skall hållas mes Sevab och Bevab. 

Möte med huvudmän och diskussion om behovet av förändring i ägarstyrning samt 
förstärkning av organisation har genomförts med Bevab i Bromölla med Östra Göinge. 
Responsen har varit positiv. Möte skall genomföras med OKAB 30/9 och med Osby 
26/10. 

Östra Göinge avser att beställa förstudie, framtagning av förfrågningsunderlag och kalkyl 
för det nya Avloppsreningsverk i Knislinge med planen att beställa nytt verk innan 
årsskiftet 2023/2024 dock behövs även förlängning av tillstånd från Länsstyrelsen. 

Övriga aktivitet som genomförda och planeras i närtid presenterades och redovisades i 
bilaga 

7. Rapport avseende hälsa, säkerhet och miljö 

Rapporten presenterades 

8. Beslutsärenden 

Delårsbokslut 

Delårsbokslut presenterades och godkändes. 

Rekrytering av personal 

Beslut att VD har befogenhet att rekrytera personal för att säkerställa god arbetsmiljö. 

Utvärdering av TF VD 

Utvärdering genomfördes utan närvaro från Tf VD men Tf VD erbjuds förslag om nytt 
avtal 

· 2 
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9. Övriga frågor 

Krav avseende vattenmätare 

Frågan har väckts av en kund i Olofström avseende vår rätt att kräva att kunden måste 
byta vattenmätarkonsol om så behövs. 

VA-huvudmannen har rätt att ställa la·av såso111 vatten111ätarkonsol och ventiler utifrån ABVA och 
Svenskt Vattens reko111mendationer (PI00) i defallfastighetsägaren har en ny mätarplats, det är 
en nyanslutning eller VA-huvudmannen gårfi·ån manuell vattenmätare till fjärravläst. I övriga 
situationer där VA-huvudmannen sedan tidigare kan anses godkänt mätmplatsen gör VA
huvudmannen inget fel när de ställer kravet på konsol och ventiler, men kommer inte få rätt i sak i 
domstol. I de situationer som fastighetsägaren inte vill samarbeta for en godkänd mätmplats kan 
vattenmätningen, lagenligt, i stället schablondebiteras enligt VA-huvudmannens beslutade taxa. 

Frågan har klarlagts med hjälp av en extern jurist/advokat specialiserad på LAV (Lagen 
om allmänna vattentjänster). 

10. Nästa sammanträde 

2022-10-24 kl 09:00 

11. Ordförande tackade de närvarande och förklarade därefter mötet avslutat. 

~ lLy .. 
Ordförande 

Miroslav Milurovic 

Bromölla 2022- oq ~ , C\ 

~-................... . 
T~ my Johansson/ justeringsman 

.. ½t···~ ·-··········· 
Protokollförare 

Magnus Borneke 

3 



MOSBY 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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'----------
Sammanlrädesdalum 

2022-09-22 OSBY KOMMUN 
Miljö- och byggnämnden Kommunstyrelsen 

§ 104 

Undantag filtermaterial 

. 2022-09-29 
t, &/ 2..022 ~ c, o-crc 

Dia~ienr. Ärendetyp 

Miljö- och byggnämndens beslut 

- Miljö- och byggnämnden beslutar att filteranläggningar med ser
viceavtal inte ska betala någon avgift vid ansökan om undantag en
ligt avfallsföreskrifer. 

- Miljö- och byggnämnden beslutar att detta undantag ska komma 
med i den kommande revideringen av taxan. 

Sammanfattning 
Samtliga undantag från A vfallsföreskrifterna i Osby kommun, kräver ett 
beslut från Miijö- och byggenheten. Frågan om vad för slags avfall som 
uppkommer genom fällningsprodukter och hur det ska klassas, har länge 
varit oklar. Numera är det fastlagt att det är ett hushållsavfall, vilket gör att 
det endast är ÖGRAB som får ta hand om den uttjänta säcken. 

Då många fastighetsägare redan idag har ett tecknat serviceavtal för motta
gandet av säcken, så kan det vara rimligt att ett beslut om undantag måsta 
tas, men att det blir kostnadsfritt då det miljömässigt fungerar bra redan 
idag. Förslaget är också att beslutet blir gällande så länge som verket är i 
drift om inga driftsproblem i övrigt uppstår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse "Hantering av filtermaterial", daterad 2022-09-22 från mil
jöinspektör Andreas Andersson. 

Informationsutskick till fastighetsägarna 

Skäl till beslut 
Miljö- och byggförvaltningens bedömning är att det krävs ett beslut om un
dantag från avfallsföreskrifterna för att få själv ta hand om eller lämna iväg 
materialet från exempelvis fosforfällor. 

Då detta länge har varit en oviss frågeställning så kan det vara rimligt att 
inte ta ut någon avgift för beslutet. Inte minst då de flesta redan har tecknade 
avtal som ger en miljömässig bra hantering. 

Det är bra om beslutet kopplas till verket på fastigheten och så länge det är i 
drift, istället för att vara tidsbegränsat till ett specifikt årtal. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

I 
Expedierat Utdragsbeslyrkande 

I 



Kristianstads 
kommun 

östra Skånes hjälpmedelsnämnd 

::~~:~!~~!SPROTOKOLUS BY KO ~Mu N 

2022-10-05 
Kommunstyrelsen 

Plats och tid 

. 2022 -10- 1 7 
Hjälpmedelscentrum; Kabelvägen 17 13:30 -14:25 Y.,.f::,/2_01:.z '. 2.~C\ OOv_} 

Diarienr. Ärendetyp 

Beslutande 

Ersättare 

Övriga närvarande 

Utses att justera 

Justeringens 
tid och plats 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Sylvia Olander (MJ 
Kristianstads kommun 
Ingela Bröndel (MJ 
Simrishamns kommun 
Torgny Holmberg (SDJ 
Hässleholms kommun 

Ulrika Tågström (MJ 
Kristianstads kommun 
Ingela Kristensson (SDJ 
Hörby kommun 

Kristina Björnlund 
Hjälpmedelschef 
Markus Rydlund 
Enhetschef 

Berit Lundström 

Digital justering 

Emelie Josephsson 

Sylvia Olander 

Berit Lundström 

Kristina Lindbåge (SJ 
Kristianstads kommun 
Berit Lundström (MJ 
Sjöbo kommun 
Lilian Boren (SJ 
Ystads kommun 

Berit Olsson (SJ 
Simrishamns kommun 

Emelie Josephsson 
N ämndsekreterare 
Leila Smailagic 
Ekonom 

Eva Gustavsson (CJ 
Tomelilla kommun 
Thea Kärrman (KOJ 
Hörby kommun 

Lena Blennow-Andersson (MJ 
Sjöbo kommun 

Katrin Nilsson 
Enhetschef 
Dorentina Zukaj 
Förvaltningssekreterare 

Paragrafer 12 - 15 



Kristianstads 
kommun 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 

ÖSHN § 12 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

• Dagordningen fastställs. 

Val av justerare 

Berit Lundström väljs till justerare för dagens protokoll. 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 

1 (1) 



Kristianstads 
kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2022-10-05 

Utdrags bestyrkande 

ÖSHN § 13 

I nformationsärenden 
Änr HMN 2022/3 

Beslut 

• Informationen läggs till handlingarna. 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds behandling 

Nämnden uppmärksammar HÖS 20 års jubileum och tack framförs till alla 

som deltog. 

Sammanfattning 

HÖS bladet maj, sommar, 20 år, 2022 

LGR protokoll maj - juni 2022 

Lokalsamverkanjuni2022 

Justerarens signatur 

1 (1) 



Kristianstads 
kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2022-10-05 

Utdragsbestyrkande 

ÖSHN § 14 

Tertialrapport 2 
Änr HMN 2022/26 

Beslut 

• Godkänna föreliggande ekonomi- och verksamhetsuppföljning t.o.m. 

augusti 2022. 

Sammanfattning 

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) har efter årets första 
åtta månader gjort en uppföljning av ekonomi och verksam

het med prognos för bedömt utfall 2022. Det andra tertialet 

2022 visar följande resultat: 3034 tkr för HÖS drift, -452 tkr 
för uteserviceverksamheten, -63 tkr transportverksamheten 

samt verksamheten för hemtransport 379 tkr. Sesam lagere

konomi visar ett resultat på 295 tkr. Totalt resultat är således 

3193 tkr. Bedömningen i helårsprognosen innebär ett resultat 

på 1632 tkr för samtliga fyra verksamheter. 

Årets prognos inkluderar inte Sesam lagerekonomi. 

Hjälpmedelscentrum östra Skånes förslag till östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd 

• Godkänna föreliggande ekonomi- och verksamhetsupp

följning t.o.m. augusti 2022 

Beslutsunderlag 

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2022-09-

13 

Bilaga la-b, Inköp-försäljning jan aug, jfr 2020-2022 

Justerarens signatur 

1(2) 



ll!J Kristianstads 
~ kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2022-10-05 

Utdrags bestyrkande 

Bilaga 2, Uppföljning av styrkort, delårsbokslut 2022 

Bilaga 3, Delårsrapport 2022 

Bilaga 4, Hemtransport jan-aug, jfr 2020-2022 

Bilaga 5, Uteservice jan-aug, jfr 2019-2022 

Justerarens signatur 

2 (2) 



Kristianstads 
kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2022-10-05 

Utdragsbestyrkande 

ÖSHN § 15 

Sammanträdestider 2023 
Änr HMN 2022/27 

Beslut 

• Flytta arbetsutskottets sammanträde från onsdagen den 15 februari till 

torsdagen den 16 februari 2023 

• Med föreslagen ändring fastställa förslaget för Östra Skånes hjälpme

delsnämnds sammanträdesdagar 2023 

Sammanfattning 

Östra Skånes arbetsutskott resp. hjälpmedelsnämnd sammanträder 4 

ggr /år. Arbetsutskottet bereder ärenden 14 dagar innan aktuellt 

nämndsmöte. Ordinarie plats för sammanträden är i Hjälpmedelcentrums 

lokaler på Kabelvägen 17 i Kristianstad. 

Förslag på sammanträdestider för 2023: 

Arbetsutskott kl. 13,30 Hjälpmedelsnämnd kl. 13,30 

Torsdag 16 februari Onsdag 1 mars 

Onsdag 24 maj Onsdag 7 juni 

Onsdag 20 september Onsdag 4 oktober 

Onsdag 22 november Onsdag 6 december 

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd 

Justerarens signatur 

1 (2) 



fl Kristianstads 
kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2022-10-05 

Utdragsbestyrkande 

• Flytta arbetsutskottets sammanträde från onsdagen den 

15 februari till torsdagen den 16 februari 2023 

• Med föreslagen ändring fastställa förslaget för Östra Skå

nes hjälpmedelsnämnds sammanträdesdagar 2023 

Justerarens signatur 

2 (2) 
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1.1 Bolagsverket 
851 81 Sundsvall 
0771-670 670 

bolagsverkel) S BY I( Q M M LJ N 
l<ommunstyrelsen 

. 2022 -10- 1 1 
!LJ::/ J O 2- '2- : ec 9 

Di~rienr. 
OO(c 

Ärendetyp 

Företagsnamn: 
Organisationsnummer: 
Ärendenummer: 
Ärendet registrerades: 

Registreringsdatum Ärendenummer 
2022-10-11 443333/2022 

OsbyNova AB 
c/o Osby Kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 OSBY 

Osby kommun Utbildnings AB 
556607-9678 
443333/2022 
2022-10-11 , kl. 09.56 

Vi har registrerat följande ärende 

Bolagsverket har registrerat detta ärende om 
- företagsnamn 
- bolagsordning 
- revisor 

1 (3) 
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1.1 Bolagsverket 
851 81 Sundsvall 
0771-670 670 
bolagsverket.se 

Registreri ngsbevis 

Aktiebolag 

Organisationsnummer 
556607-9678 

Objektets registreringsdatum 
2001-03-14 

Företagsnamn 
Osby kommun Utbildnings AB 

Företagsnamnets registreringsdatum 
2022-10-11 

Postadress 

Bevis 
Beviset skapat 
2022-10-11, kl.09.56 

Organisationsnummer 2 (3) 

556607-9678 

c/o Osby Kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, 283 80 OSBY 

E-postadress 
kommun@osby.se 

Säte 
Skåne län, Osby kommun 

Detta är ett privat aktiebolag. 

Bildat datum 
2000-12-20 

Sammanställning av aktiekapital . 

Aktiekapital: 
Lägst: 
Högst: 

300.000 SEK 
300.000 SEK 

1.200.000 SEK 

Antal aktier: 
Lägst: 
Högst: 

Styrelseleda mot, ordförande 

300 
300 

1.200 

880603-3513 Larsson, Lars Ola Niklas, Postgatan 2 B, 283 41 OSBY 

Styrelseledamöter 
680730-6631 Bejvel, Carl-Henrik Patrik, Råstadsvägen 1, 
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• 1.1 Bolagsverket 
Bevis 
Beviset skapat 
2022-10-11, kl.09.56 

Organisationsnummer 3 (3) 

556607-9678 

851 81 Sundsvall 
0771-670 670 
bolagsverket.se 

283 95 VISSELTOFTA 
721215-3535 Landin, Bert Roger Daniel, Bondegatan 3, 283 32 OSBY 

Styrelsesuppleanter 
460618-3533 Bernthsson, Nils Gunnar Ingmar, Esplanadgatan 3 A, 

283 41 OSBY 
640228-2757 Frej, Hans Lage Ingemar, Blåklintsvägen 19, 283 43 OSBY 
400318-9471 Pall, Kristof, Odengatan 4, 283 42 OSBY 

Lekmannarevisor(er) 
500315-2583 Malmquist, Margot Karin Margareta, Backslingan 8, 

283 36 OSBY 
620609-3574 Stenson, Per-Ola Johani, Gullarp 3049, 283 91 OSBY 

Firmateckning 
Firman tecknas av styrelsen 

Vakans 
Registrerad kvalificerad revisor saknas. 

Föreskrift om antal styrelseledamöter/styrelsesuppleanter 
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter 
med lägst 3 och högst 5 suppleanter. 

Bolagsordning 
Datum för senaste ändringen: 2022-05-18 
Godkänd 
2022-02-14 av Kommunfullmäktige, Osby kommun 

Verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva 
näringslivsutveckling i Osby-regionen samt utbildning och 
studieverksamhet av fortbildningskaraktär till gagn för 
närlingslivet i Osby-regionen samt i samband härmed 
uppdragsutbildning för företag och organisationer samt annan 
härmed sammanhängande verksamhet. 

Styrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som har 
bedrivits av bolaget har varit förenlig med det fastställda 

. kommunala ändamålet .och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den 
lämna förslag om nödvändiga åtgärder till kommunfullmäktige. 

Räkenskapsår 
0101 - 1231 

Kallelse 
Kallelse skall ske genom brev med posten. 

Tidigare företagsnamn 
2001-03-14 OsbyNova AB 

Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket . 



1.1 Bo lagsverket 
851 81 Sundsvall 
0771-670 670 
www.bolagsverket.se 

(§)§gy'K~~~ 
1h:fml,i"J n1t:y re Is e w 
' ~ -~10--· 1111 

W 'Hz?\--N-

Meddelande 
2022-10-11 

Organisationsnummer 

556607-9678 

Osby kommun Utbildnings AB 
c/ o Osby Kommun 
Kommunstyrelsefö1-valtningen 
283 80 OSBY 

Anmäl revisor till Bolagsverket 

Du saknar en behörig revisor för Osby kommun Utbildnings AB, 556607-9678. Du 
måste därför anmäla en ny revisor till oss och betala en registreringsavgift. Anmälan 
ska ha kommit in till Bolagsverket senast den 22 november 2022. Om du inte 
skickar in anmälan och betalar i tid, kan företaget få ett föreläggande om likvidation. 
Då måste du också betala en särskild avgift på 2700 kronor. 

Anmäl revisorn i vår e-tjänst på verksamt.se. Har du ingen e-legitimation, kan du 
använda blanketten Ändringsanmälan, nummer 817. Den hittar du på bolagsverket. 
se. 

Har företaget eller föreningen redan skickat in en anmälan behöver ni inte skicka in 
enny. 

Vill du inte ha någon revisor? 

Många privata aktiebolag kan välja att inte ha någon revisor. Aktiebolaget måste då 
besluta om detta på en bolagsstämma och samtidigt fatta beslut om att ändra 
revisorsparagrafen i bolagsordningen. Ändringen måste sedan anmälas till 
Bolagsverket. 

Har du några frågor, kan du kontakta oss. 

Bolagsverket, tfn: 0771-670670 





Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Sär Kostnader Öppna
insatser

Nyström, Helena IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen 1 332,002022-09-05136081

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

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-05136121

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

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-05136128

Avsluta utredn 0-17 med
insats

Tillberg, Lotta IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-07136187

Öppenvård internt Tillberg, Lotta IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-07136188

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Alpar, Carina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-07136193

Avsluta utredn 0-17 med
insats

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-08136212

Avsluta utredn 0-17 med
insats

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-08136213

Avsluta utredn 0-17 med
insats

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-08136214

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(8)

2022-10-11 10:55

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

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 1(8)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Famhem SoL KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-08136215

Famhem SoL KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-08136216

Famhem SoL KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-08136228

Avsluta Yttr/utredn övrigt
IFO

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-08136237

Överväg LVU 14 §,
fortsatt umg begränsn

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-08136276

Överväg LVU 14 §,
fortsatt umg begränsn

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-08136278

Överväg LVU 14 §,
fortsatt umg begränsn

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-08136279

Överväg LVU 14 §,
fortsatt umg begränsn

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-08136280

Överväg 13 §  LVU,
fortsatt vård

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-08136286

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 2(8)

2022-10-11 10:55

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

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 2(8)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Överväg 13 §  LVU,
fortsatt vård

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-08136288

Överväg 13 §  LVU,
fortsatt vård

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-08136289

Överväg 13 §  LVU,
fortsatt vård

KS/IU/Ordf IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-08136290

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

Dahlström, Linus IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-08136330

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

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-02136354

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

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-12136383

Famhem/jourhem
Tillfälligt SoL

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-12136403

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

Dahlström, Linus IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-15136580

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 3(8)

2022-10-11 10:55

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

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 3(8)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Alpar, Carina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-15136628

Öppenvård internt Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-15136631

Fk -  ändring mott av
barnbidrag

Nyström, Helena IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-16136653

Avsluta utredn 0-17 med
insats

Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-16136668

Avsluta utredn 0-17 med
insats

Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-16136669

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Alpar, Carina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-19136705

Avsluta utredn 0-17 med
insats

Dahlström, Linus IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-02136707

Öppenvård internt Sundin, Anneli IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-19136729

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

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-09136777

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 4(8)

2022-10-11 10:55

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

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 4(8)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Alpar, Carina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-19136797

Öppenvård internt Dahlström, Linus IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-02136849

Utredn 11:1 Yttr/Upplysn
IFO

Schnoor, Marie IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-21136871

Utredn 11:1 Yttr/Upplysn
IFO

Schnoor, Marie IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-21136872

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

Dahlström, Linus IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-13136899

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

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-14136900

Avsluta utredn 0-17 med
insats

Dahlström, Linus IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-21136916

Öppenvård internt Dahlström, Linus IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-21136921

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

Tillberg, Lotta IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-16136973

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 5(8)

2022-10-11 10:55

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

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 5(8)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

år

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

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-20137026

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

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-20137027

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

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-20137028

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

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-20137029

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

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-19137030

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

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-19137031

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

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-19137032

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 6(8)

2022-10-11 10:55

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

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 6(8)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

år

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

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-22137048

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

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-22137056

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

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-22137058

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

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-22137063

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

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-22137068

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-23137087

Utredn 11:1 Ansökan 0-
17 år

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-16137207

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 7(8)

2022-10-11 10:55

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

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 7(8)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Utredn 11:1 Ansökan 0-
17 år

Ralsgård, Linda IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-16137208

Avsluta utredn 0-17 utan
åtgärd

Alpar, Carina IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-07137227

Sär Kostnader Öppna
insatser

Widbom, Lisa IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen 311,002022-09-29137278

Utredn 11:1 pågående
LVU ärende

Carlsson, Clara IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-29137301

Utredn 11:1 pågående
LVU ärende

Nyström, Helena IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-20137364

Utredn 11:1 pågående
LVU ärende

Carlsson, Clara IFO Barn och
familjeenheten

IFO Barn/Vuxen2022-09-28137545

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

IFO Barn/Vuxen2022-09-20137633

Antal beslut: 65

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 8(8)

2022-10-11 10:55

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

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 8(8)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 600,002022-09-01135896

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-01135897

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 83,002022-09-01135898

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-01135899

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 76,002022-09-01135907

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-09-01135908

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-01135909

Överklagan rätt tid Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-01135910

Avge Yttr m a a överkl av
beslut

Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-01135911

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 494,002022-09-01135914

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-01135915

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 684,002022-09-01135919

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 133,002022-09-01135920

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-01135921

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(38)

2022-10-11 11:00

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd
september 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 1(38)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-01135922

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 28 572,002022-09-01135940

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 159,002022-09-01135941

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-01135942

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-01135943

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-01135945

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-01135951

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 683,002022-09-01135952

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 133,002022-09-01135953

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 776,002022-09-01135961

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-01135962

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 579,002022-09-01135965

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-01135966

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 090,002022-09-01135967

Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-01135969

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 2(38)

2022-10-11 11:00

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd
september 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 2(38)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 398,002022-09-02135976

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-02135977

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-02135978

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 062,002022-09-02135984

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 475,002022-09-02135997

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 83,002022-09-02135998

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-02135999

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 174,002022-09-02136000

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 445,002022-09-02136002

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 470,002022-09-02136003

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 375,002022-09-02136006

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-02136007

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-02136008

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 593,002022-09-02136021

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-02136024

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:
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Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 195,002022-09-02136029

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-02136030

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 335,002022-09-02136031

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 605,002022-09-02136032

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-02136034

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-02136035

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-02136037

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 014,002022-09-02136038

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-02136039

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-02136040

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-02136041

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 989,002022-09-05136047

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 234,002022-09-05136048

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-05136057

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 4(38)

2022-10-11 11:00

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd
september 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 4(38)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-05136058

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 259,002022-09-05136074

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 167,002022-09-05136075

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-05136076

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-05136077

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-05136078

Boende i akut situation Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-05136090

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 150,002022-09-05136092

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 500,002022-09-05136093

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 16 860,002022-09-06136105

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 581,002022-09-06136110

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-06136112

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-06136115

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 980,002022-09-06136118

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 286,002022-09-06136122
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Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-06136123

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-06136129

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 696,002022-09-06136130

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-06136131

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 389,002022-09-06136134

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-06136137

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 101,002022-09-06136140

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 423,002022-09-06136141

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-06136142

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-06136143

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-06136144

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 755,002022-09-06136145

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-06136146

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-06136147
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Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-06136148

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-06136149

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-06136151

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 787,002022-09-06136152

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-06136153

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-06136154

Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-06136155

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 569,002022-09-06136156

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-07136166

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 16 332,002022-09-07136170

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 549,002022-09-07136171

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-07136177

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-09-07136179

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 877,002022-09-07136196

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-09-07136197
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Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 429,002022-09-07136198

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-07136199

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-07136200

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-07136201

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-07136202

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 770,002022-09-07136203

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-07136204

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-07136205

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 173,002022-09-08136207

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 547,002022-09-08136208

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 253,002022-09-08136224

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-08136226

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 379,002022-09-08136246

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-08136249

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 749,002022-09-08136250
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Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-08136251

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-08136252

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-08136253

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-08136254

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-08136256

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 318,002022-09-08136258

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 490,002022-09-08136259

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 13 866,002022-09-08136263

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-08136264

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-08136265

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-09136277

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 150,002022-09-09136287

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-09136297

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-09136298
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Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 28 322,002022-09-09136299

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-09136300

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-09-09136301

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-09136302

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 15 442,002022-09-09136306

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-09136307

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-09136308

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 395,002022-09-09136326

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-09136327

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-09136328

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 939,002022-09-12136335

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 880,002022-09-12136336

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-12136338

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-12136339

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 683,002022-09-12136342
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Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 189,002022-09-12136343

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-12136344

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 638,002022-09-12136345

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-12136346

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 933,002022-09-12136347

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 34,002022-09-12136348

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-12136350

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 059,002022-09-12136356

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-12136357

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-12136358

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 302,002022-09-12136359

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 60,002022-09-12136360

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-09-12136361

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-12136362
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Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 300,002022-09-12136365

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-12136366

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 975,002022-09-12136378

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-12136379

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-12136380

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 772,002022-09-12136381

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 75,002022-09-12136382

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 507,002022-09-13136399

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-13136400

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-13136401

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-13136402

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 500,002022-09-13136409

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 665,002022-09-13136411

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-13136412

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 927,002022-09-13136415
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Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-09-13136416

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 42,002022-09-13136417

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-13136418

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 848,002022-09-13136420

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-13136421

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-09-13136423

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 250,002022-09-13136424

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 25,002022-09-13136427

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-09-13136428

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-13136429

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 915,002022-09-13136430

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-13136431

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-09-13136432
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Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 282,002022-09-13136433

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-13136434

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 305,002022-09-13136440

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-09-13136441

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 120,002022-09-13136442

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-13136443

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-13136444

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 477,002022-09-13136445

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-13136446

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 240,002022-09-13136447

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-13136448

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-13136449

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-13136450

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 390,002022-09-13136456
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Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 471,002022-09-13136457

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 774,002022-09-13136461

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 486,002022-09-13136468

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 471,002022-09-13136470

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 009,002022-09-13136474

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 898,002022-09-13136476

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 350,002022-09-13136480

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-13136481

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 74,002022-09-13136482

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-13136483

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-13136484

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 296,002022-09-14136493

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 100,002022-09-14136494
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Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 298,002022-09-14136496

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 199,002022-09-14136497

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-14136500

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 750,002022-09-14136503

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 868,002022-09-14136506

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 293,002022-09-14136507

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-14136508

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 896,002022-09-14136513

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-14136514

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-09-14136515

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-14136518

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 869,002022-09-14136529

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 969,002022-09-14136533

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 908,002022-09-14136544

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-14136545
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Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 823,002022-09-14136547

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 24,002022-09-14136548

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-14136549

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 170,002022-09-14136554

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 449,002022-09-14136555

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-14136556

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 640,002022-09-14136557

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 663,002022-09-15136565

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-15136566

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-15136567

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 280,002022-09-15136568

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 110,002022-09-15136569

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 723,002022-09-15136570

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-15136572
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Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-15136573

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 530,002022-09-15136575

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 869,002022-09-15136576

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 091,002022-09-15136577

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 998,002022-09-15136578

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 766,002022-09-15136581

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 157,002022-09-15136582

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-15136591

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 188,002022-09-15136592

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 125,002022-09-15136593

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-15136594

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 113,002022-09-15136595

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-15136598

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 005,002022-09-15136608
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Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 350,002022-09-15136609

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-15136610

Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 458,002022-09-15136614

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 299,002022-09-15136615

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-15136616

Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 609,002022-09-15136621

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-15136622

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-15136623

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 434,002022-09-15136629

Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 250,002022-09-15136630

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 16 140,002022-09-15136632

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 256,002022-09-15136633

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 110,002022-09-15136634

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-15136635

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-15136636
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Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 743,002022-09-15136637

Försk på förmån 9:2
Försörj stöd

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 094,002022-09-15136640

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-15136641

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 13,002022-09-15136642

Försk på förmån 9:2
Livsför övrigt

Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-09-15136643

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-15136644

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-15136645

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-15136646

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-15136647

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 186,002022-09-16136682

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 104,002022-09-19136692

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 235,002022-09-19136693

Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 685,002022-09-19136695
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Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 57,002022-09-19136696

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 230,002022-09-19136697

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 695,002022-09-19136698

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-19136699

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-19136700

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-19136701

Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 169,002022-09-19136708

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-19136709

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-19136712

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-19136713

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 534,002022-09-19136714

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 100,002022-09-19136718

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-09-19136721

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 813,002022-09-19136725

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-19136726
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Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-09-19136728

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-19136730

Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 901,002022-09-19136739

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-19136740

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 236,002022-09-19136741

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-19136742

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 325,002022-09-19136744

Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 186,002022-09-19136745

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-19136746

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-19136747

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 116,002022-09-19136748

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-19136749

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-19136752

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 655,002022-09-19136755

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 751,002022-09-19136756
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Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-09-19136757

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 715,002022-09-19136758

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-09-19136759

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-19136760

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 912,002022-09-19136761

Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 175,002022-09-19136762

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-19136765

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 43,002022-09-19136766

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-19136767

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 851,002022-09-19136768

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 600,002022-09-19136769

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 90,002022-09-19136770

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-19136771

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-19136772

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 407,002022-09-20136778
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Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-20136779

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 383,002022-09-20136780

Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-20136781

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 611,002022-09-20136785

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 12 523,002022-09-20136786

Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 385,002022-09-20136787

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-09-20136788

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-20136789

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 290,002022-09-20136793

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 674,002022-09-20136794

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-20136795

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 194,002022-09-20136796

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-20136798

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 112,002022-09-20136804

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-20136805
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Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 573,002022-09-20136806

Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-20136807

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 412,002022-09-20136808

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-20136809

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-09-20136810

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 826,002022-09-20136811

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 275,002022-09-20136812

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-20136813

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 200,002022-09-20136816

Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 531,002022-09-20136817

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-20136819

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 165,002022-09-20136822

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-20136824

Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 522,002022-09-20136830

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-20136832
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Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 242,002022-09-20136842

Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 250,002022-09-20136859

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-20136861

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-20136865

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 16 860,002022-09-21136870

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 825,002022-09-21136879

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 511,002022-09-21136895

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-09-21136896

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 514,002022-09-21136897

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-21136898

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 634,002022-09-21136901

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-21136902

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 502,002022-09-21136903

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 450,002022-09-21136904

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-21136905
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Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-21136906

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 812,002022-09-21136917

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 100,002022-09-21136918

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-21136919

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 339,002022-09-22136924

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-22136925

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 458,002022-09-22136926

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 362,002022-09-22136927

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 275,002022-09-22136928

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 816,002022-09-22136929

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-09-22136930

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 293,002022-09-22136931

Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 250,002022-09-22136937

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-22136939

Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 468,002022-09-22136946
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Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-22136947

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-22136948

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 12 186,002022-09-22136949

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-22136950

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 18 595,002022-09-22136951

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-22136952

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-22136953

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 729,002022-09-22136956

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-22136957

Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 246,002022-09-22136958

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 882,002022-09-22136960

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 569,002022-09-22136963

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-22136964

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-22136965

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 926,002022-09-22136969

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 28(38)

2022-10-11 11:00

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd
september 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 28(38)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 300,002022-09-22136970

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 207,002022-09-22136971

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-22136972

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-22136977

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 12 070,002022-09-22136978

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-09-22136979

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 298,002022-09-22136980

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-22136981

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-22136982

Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 001,002022-09-22136983

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-22136984

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 88,002022-09-22136985

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-22136986

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-22136989

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 214,002022-09-22136992
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Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 615,002022-09-22136997

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-22136998

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-22137002

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14,002022-09-22137006

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 827,002022-09-22137007

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 350,002022-09-22137008

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-22137009

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-22137012

Försörjningsstöd 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 21 776,002022-09-22137013

Livsföring i övrigt 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-22137014

Avslag 4:1 Torkelsson, Ellen IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-22137015

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 388,002022-09-23137019

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-23137020

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 642,002022-09-23137021

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-09-23137022
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Avslag 4:2 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-23137023

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 13 429,002022-09-23137044

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 250,002022-09-23137078

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 322,002022-09-23137079

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 785,002022-09-26137108

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 14 445,002022-09-26137112

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-26137113

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 315,002022-09-26137114

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-09-26137115

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-26137116

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 082,002022-09-26137122

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-26137123

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-26137124

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-26137125

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 440,002022-09-26137128

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 31(38)

2022-10-11 11:00

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd
september 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 31(38)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 685,002022-09-26137130

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 12 600,002022-09-26137131

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 13 097,002022-09-26137132

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 015,002022-09-26137138

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-26137139

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-26137140

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 13 549,002022-09-26137141

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-26137142

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-26137143

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-26137144

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 989,002022-09-26137145

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-26137146

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 4 601,002022-09-26137149

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 200,002022-09-26137150

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 2 613,002022-09-27137152
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Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-27137153

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-27137163

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-09-27137166

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 26,002022-09-27137167

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-27137168

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 732,002022-09-27137169

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 50,002022-09-27137170

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 360,002022-09-27137172

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 869,002022-09-27137173

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-27137178

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 533,002022-09-27137179

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 195,002022-09-27137180

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 134,002022-09-27137183

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-27137184

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-27137185

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 33(38)

2022-10-11 11:00

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd
september 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 33(38)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-27137186

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 7 697,002022-09-27137189

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 000,002022-09-27137192

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 000,002022-09-27137194

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 286,002022-09-28137203

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-28137209

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 020,002022-09-28137215

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-28137216

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-28137219

Överklagan rätt tid Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-28137222

Avge Yttr m a a överkl av
beslut

Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-28137228

Överklagan rätt tid Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-28137231

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 11 834,002022-09-28137234

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 952,002022-09-28137235

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 34(38)

2022-10-11 11:00

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd
september 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 34(38)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-28137236

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-28137237

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 900,002022-09-28137238

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-28137239

Avge Yttr m a a överkl av
beslut

Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-28137241

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 170,002022-09-28137242

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-28137243

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-28137244

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 500,002022-09-28137246

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 349,002022-09-28137252

Livsföring i övrigt 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-28137253

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-28137254

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-28137255

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 624,002022-09-28137263

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 35(38)

2022-10-11 11:00

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd
september 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 35(38)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-28137264

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-28137265

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 007,002022-09-29137268

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 85,002022-09-29137271

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-29137276

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 020,002022-09-29137295

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 028,002022-09-29137296

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 440,002022-09-29137297

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 9 700,002022-09-29137298

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-29137299

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-29137300

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 86,002022-09-29137307

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 279,002022-09-30137312

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-30137314

Lägga ner utredning Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-30137315

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 36(38)

2022-10-11 11:00

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd
september 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 36(38)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 3 029,002022-09-30137316

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-30137318

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 400,002022-09-30137319

Livsföring i övrigt 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 504,002022-09-30137322

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-30137323

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-30137325

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 5 270,002022-09-30137328

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-30137329

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 205,002022-09-30137330

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-30137331

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-30137332

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-30137333

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-30137334

Försörjningsstöd 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 1 980,002022-09-30137335

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 8 162,002022-09-30137346

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 37(38)

2022-10-11 11:00

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd
september 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 37(38)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-30137347

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 350,002022-09-30137348

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-30137349

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-30137350

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 6 931,002022-09-30137351

Livsföring i övrigt 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 250,002022-09-30137352

Avslag 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-30137353

Försörjningsstöd 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 15 121,002022-09-30137357

Försörjningsstöd 4:1 Yousif, Alyaa IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd 10 411,002022-09-30137358

Avslag 4:1 Pohlman, Mari IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-30137362

Avslag 4:1 Barucija, Lilly IFO EkonomienhetenEkonomiskt bistånd2022-09-30137363

Antal beslut: 550

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 38(38)

2022-10-11 11:00

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd
september 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 38(38)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Utredn 11:1 Väcka talan
vårdn överflyttn ensk
hem 6:8

Hagberg, Jenny IFO FamiljerättFamiljerätt2022-09-02136071

Umg stöd genomförbart Hagberg, Jenny IFO FamiljerättFamiljerätt2022-09-02136451

Umg stöd genomförbart Hagberg, Jenny IFO FamiljerättFamiljerätt2022-09-02136453

Utredn 11:1 Yttrande
Familjerätt

Domstol IFO FamiljerättFamiljerätt2022-09-12136471

Utredn 11:1 Yttrande
Familjerätt

Domstol IFO FamiljerättFamiljerätt2022-09-12136472

Utredn 11:1 Yttrande
Familjerätt

Domstol IFO FamiljerättFamiljerätt2022-09-12136473

Avlämna beg om utredn
6:19 3 st FB

Jupolli, Albina IFO FamiljerättFamiljerätt2022-09-08136732

Avlämna beg om utredn
6:19 3 st FB

Jupolli, Albina IFO FamiljerättFamiljerätt2022-09-08136733

Avlämna beg om utredn
6:19 3 st FB

Jupolli, Albina IFO FamiljerättFamiljerätt2022-09-08136734

Bekräft U protokoll
faderskap Gem vårdnad

Jupolli, Albina IFO FamiljerättFader-/ Föräldraskap2022-09-20136850

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(2)

2022-10-11 10:58

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Familjerätten
september 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 1(2)Källa:



Antal beslut: 10

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 2(2)

2022-10-11 10:58

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut Familjerätten
september 2022

Urval:
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Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Utredn 11:1 Anmälan 18-
20 år

Malm, Christian IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-09-05136072

Skyddat boende över 3
mån

KS/IU/Ordf IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-09-08136242

Öppenvård externt KS/IU/Ordf IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-09-08136245

Öppenvård internt Krznaric, Carna IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-09-19136727

Öppenvård internt Malm, Christian IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-09-22136975

Avsluta utredn Anmälan
18-20 med insats

Malm, Christian IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-09-22136990

Öppenvård internt Malm, Christian IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-09-22136991

Boende i akut situation Krznaric, Carna IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-09-22137024

Öppenvård internt Krznaric, Carna IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-09-23137041

Boende i akut situation Krznaric, Carna IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-09-23137047

Avsluta LVM utredning, ej
LVM

Möller, Mariana IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-09-26137110

Särskilda kostnader 18- Krznaric, Carna IFO VuxenenhetenIFO Vuxen 68,002022-09-26137129

Öppenvård internt Malm, Christian IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-09-26137155

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 1(2)

2022-10-11 11:03

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut vuxen september 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 1(2)Källa:



Beslut Beslutsfattare Organisation ärendeÄrendetyp BeloppBeslutsdatumBeslutsnr Eftergift
belopp

Beslutsform

Öppenvård internt Malm, Christian IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-09-26137156

Särskilda kostnader 18- Krznaric, Carna IFO VuxenenhetenIFO Vuxen 68,002022-09-27137174

Öppenvård internt Krznaric, Carna IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-09-27137190

Boende i akut situation Krznaric, Carna IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-09-28137199

Öppenvård internt Krznaric, Carna IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-09-28137259

Boende i akut situation Krznaric, Carna IFO VuxenenhetenIFO Vuxen2022-09-30137313

Antal beslut: 19

DelegationsbeslutOsby kommun

Framställd:

Sida 2(2)

2022-10-11 11:03

Beställd av: Marie Johnsson Anledning: Delegationsbeslut vuxen september 2022

Urval:

Fördelning: Beslutsnr

Treserva Sida 2(2)Källa:
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Beslut om sökande ska tas emot och bli antagen till utbildning

Kurskod Antagen Beslutsfattare
NAKNAK02 2022-06-30 Marie Olsson
SVESVE03 2022-06-30 Marie Olsson
NAKNAK02 2022-06-30 Marie Olsson
FYSFYS01a 2022-06-30 Marie Olsson
SVASVA01 2022-06-30 Marie Olsson
SVASVA02 2022-06-30 Marie Olsson
MODITA01 2022-06-30 Marie Olsson
SAMSAM03 2022-06-30 Marie Olsson
SVESVE02 2022-06-30 Marie Olsson
KEMKEM02 2022-06-30 Marie Olsson
HISHIS01b 2022-06-30 Marie Olsson
SVASVA01 2022-06-30 Marie Olsson
KEMKEM01 2022-06-30 Marie Olsson
SVESVE03 2022-06-30 Marie Olsson
ENGENG06 2022-06-30 Marie Olsson
SVESVE03 2022-06-30 Marie Olsson
SVASVA01 2022-06-30 Marie Olsson
SVESVE02 2022-06-30 Marie Olsson
SVASVA01 2022-06-30 Marie Olsson
KVARNT 2022-06-30 Marie Olsson
SVASVA01 2022-06-30 Marie Olsson
FOTFOT01 2022-07-04 Marie Olsson
BIOBIO01 2022-07-06 Marie Olsson
RELREL01 2022-07-06 Marie Olsson
SAMINR0 2022-07-06 Marie Olsson
ADMADM01 2022-07-06 Marie Olsson
KEMKEM02 2022-07-06 Marie Olsson
MATMAT03b 2022-07-06 Marie Olsson
HISHIS01b 2022-07-08 Marie Olsson
SAMSAM01a1 2022-08-15 Marie Olsson
PSKPSY01 2022-08-16 Marie Olsson
HISHIS01b 2022-08-16 Marie Olsson
NAKNAK01b 2022-08-16 Marie Olsson
SAMSAM01b 2022-08-16 Marie Olsson
DIGDIG02 2022-08-16 Marie Olsson
SAMSAM01a1 2022-08-16 Marie Olsson
SVASVA02 2022-08-18 Marie Olsson
SVESVE02 2022-08-18 Marie Olsson
SVASVA03 2022-08-18 Marie Olsson
SVESVE03 2022-08-18 Marie Olsson
SVASVA01 2022-08-19 Marie Olsson
SVASVA03 2022-08-19 Marie Olsson
HISHIS01a2 2022-08-19 Marie Olsson



FYSFYS02 2022-08-19 Marie Olsson
NAKNAK02 2022-08-19 Marie Olsson
NAKNAK02 2022-08-19 Marie Olsson
FYSFYS01a 2022-08-19 Marie Olsson
MATMAT03c 2022-08-19 Marie Olsson
SVASVA03 2022-08-19 Marie Olsson
SPCSPE01 2022-08-19 Marie Olsson
HISHIS01a1 2022-08-19 Marie Olsson
SVESVE03 2022-08-19 Marie Olsson
SVESVE02 2022-08-19 Marie Olsson
SVESVE03 2022-08-19 Marie Olsson
SVESVE02 2022-08-19 Marie Olsson
SVESVE03 2022-08-22 Marie Olsson
RECREC01 2022-08-22 Marie Olsson
NAKNAK02 2022-08-25 Marie Olsson
HAOHAL01 2022-08-26 Marie Olsson
PSKPSY02a 2022-08-26 Marie Olsson
SVASVA02 2022-08-29 Marie Olsson
SVASVA03 2022-08-30 Marie Olsson
NAKNAK01a2 2022-08-30 Marie Olsson
OMVOMV01 2022-08-31 Marie Olsson
KEMKEM01 2022-09-07 Marie Olsson
GEOGEO01 2022-09-07 Marie Olsson
SAMSAM01b 2022-09-08 Marie Olsson
SOASOC01 2022-09-08 Marie Olsson
SVASVA01 2022-09-12 Marie Olsson
NAKNAK01b 2022-09-12 Marie Olsson
SVASVA02 2022-09-21 Marie Olsson
NAKNAK02 2022-09-21 Marie Olsson
ANOANA01 2022-09-26 Marie Olsson
ANOANA01 2022-09-29 Marie Olsson
ANOANA02 2022-09-29 Marie Olsson
HAAFRI0 2022-09-29 Marie Olsson
MATMAT03b 2022-09-29 Marie Olsson
SVESVE03 2022-10-04 Marie Olsson
NAKNAK01b 2022-10-04 Marie Olsson
SVASVA02 2022-10-04 Marie Olsson
NAKNAK02 2022-10-06 Marie Olsson
SAMSAM01a1 2022-10-06 Marie Olsson



Beslut om sökande ska tas emot och bli antagen till utbildning

Kurskod Status senast ändrad Beslutsfattare
ENGENG06 2022-06-30 Marie Olsson
GRNMATB 2022-06-30 Marie Olsson
GRNSVAB 2022-06-30 Marie Olsson
GRNSVAB 2022-08-16 Marie Olsson
GRNSVAC 2022-06-30 Marie Olsson
GRNENGD 2022-06-30 Marie Olsson
GRNSVAA 2022-06-30 Marie Olsson
GRNSVAD 2022-07-01 Marie Olsson
GRNSVAC 2022-06-30 Marie Olsson
MATMAT01a 2022-06-30 Marie Olsson
GRNENGB 2022-06-30 Marie Olsson
GRNSVAD 2022-06-30 Marie Olsson
MATMAT02a 2022-06-30 Marie Olsson
GRNSVAB 2022-06-30 Marie Olsson
GRNSVAB 2022-06-30 Marie Olsson
SVASVA01 2022-07-06 Marie Olsson
MATMAT01a 2022-06-30 Marie Olsson
GRNSVAA 2022-06-30 Marie Olsson
GRNSVAD 2022-06-30 Marie Olsson
MATMAT02a 2022-06-30 Marie Olsson
GRNENGD 2022-06-30 Marie Olsson
GRNENGB 2022-06-30 Marie Olsson
GRNSVAA 2022-06-30 Marie Olsson
GRNENGB 2022-06-30 Marie Olsson
GRNMATB 2022-06-30 Marie Olsson
GRNSVAB 2022-06-30 Marie Olsson
MATMAT02a 2022-06-30 Marie Olsson
GRNSVAC 2022-06-30 Marie Olsson
ENGENG05 2022-06-30 Marie Olsson
MATMAT02b 2022-06-30 Marie Olsson
MATMAT02b 2022-06-30 Marie Olsson
GRNMATD 2022-06-30 Marie Olsson



Beslut om sökande ska tas emot och bli antagen till utbildning

Kurskod Status senast ändrad Beslutsfattare
MATMAT02a 2022-08-26 Marie Olsson
GRNSVAB 2022-08-30 Marie Olsson
ENGENG07 2022-08-25 Marie Olsson
ENGENG06 2022-08-25 Marie Olsson
MATMAT02b 2022-08-25 Marie Olsson
ENGENG07 2022-08-25 Marie Olsson
ENGENG06 2022-08-25 Marie Olsson
MATMAT02a 2022-08-25 Marie Olsson
GRNSVAB 2022-09-15 Marie Olsson
GRNSVAA 2022-08-25 Marie Olsson
GRNSVAC 2022-08-31 Marie Olsson
GRNSVAC 2022-08-25 Marie Olsson
GRNSVAA 2022-08-26 Marie Olsson
GRNSVAA 2022-10-03 Marie Olsson
MATMAT01a 2022-08-25 Marie Olsson
GRNSVAC 2022-08-25 Marie Olsson
GRNENGA 2022-09-06 Marie Olsson
GRNENGB 2022-08-25 Marie Olsson
GRNSVAA 2022-08-25 Marie Olsson
MATMAT01b 2022-08-25 Marie Olsson
GRNSVAA 2022-08-25 Marie Olsson
MATMAT01a 2022-08-25 Marie Olsson
MATMAT01b 2022-08-25 Marie Olsson
GRNMATD 2022-08-25 Marie Olsson
GRNSVAA 2022-08-25 Marie Olsson
GRNENGB 2022-08-26 Marie Olsson
MATMAT02b 2022-08-25 Marie Olsson
MATMAT02b 2022-08-29 Marie Olsson
ENGENG05 2022-08-25 Marie Olsson
GRNSVAA 2022-08-25 Marie Olsson
GRNSVAA 2022-08-25 Marie Olsson
GRNSVAC 2022-08-25 Marie Olsson
ENGENG05 2022-08-29 Marie Olsson
GRNSVAB 2022-08-25 Marie Olsson



Beslut om sökande ska tas emot och bli antagen till utbildning

Kurskod Status senast ändrad Beslutsfattare
ENGENG06 2022-10-03 Marie Olsson
ENGENG07 2022-10-06 Marie Olsson
MATMAT02a 2022-10-10 Marie Olsson
GRNSVAA 2022-10-04 Marie Olsson
ENGENG05 2022-10-03 Marie Olsson
GRNSVAB 2022-10-06 Marie Olsson
GRNENGA 2022-10-06 Marie Olsson
GRNMATA 2022-10-06 Marie Olsson
GRNENGA 2022-10-04 Marie Olsson
MATMAT01a 2022-10-06 Marie Olsson
GRNSVAC 2022-10-05 Marie Olsson
GRNSVAA 2022-10-04 Marie Olsson
ENGENG06 2022-10-03 Marie Olsson
GRNSVAC 2022-10-06 Marie Olsson
ENGENG05 2022-10-03 Marie Olsson
GRNSVAA 2022-10-04 Marie Olsson
ENGENG06 2022-10-03 Marie Olsson
GRNSVAA 2022-10-05 Marie Olsson
ENGENG06 2022-10-03 Marie Olsson
ENGENG05 2022-10-03 Marie Olsson
MATMAT02b 2022-10-04 Marie Olsson
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Barnkonsekvensanalys 
Delegationsbeslut avseende organisationsförändringar, permanenta och 
tillfälliga, under mandatperioden 2019-2022 
Dnr KS/2020:249 001 
 

Vilka barn berör ärendet och hur? 
Ärendet berör alla barn och unga i Osby kommun.  
Genom ökade resurser till socialtjänsten kommer samarbetet mellan 
socialtjänsten, förskola, grundskola och gymnasieskola kunna utökas. Det 
kommer medföra att barn och ungdomar i riskzon uppmärksammas i god 
tid. Det kommer bland annat även att skapas möjligheter för skolan och 
socialtjänsten att gemensamt arbeta med ungdomar med problematisk 
skolfrånvaro.  
 
Genom organisationsförändringen kommer det uppsökande arbetet att 
kunna rikta sig mot en bredare grupp av barn och ungdomar. I dagsläget 
arbetar Ungdomsarbetaren, inom ramen för fritidsgårdens uppdrag, till 
största del med högstadieungdomar. Vid organisering inom socialtjänstens 
öppenvård kommer skapas förutsättningar att arbeta även mot lägre och 
högre åldrar.  
 

Har berörda barns eget perspektiv beaktats? 
Ja, beskriv metod 
 
 

Beskriv resultatet 
 
 

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera. 
Nej, då det avser en övergripande organisationsförändring.  
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Vilket beslut vore bäst för barnet? 
 
 
 
 
 

 

Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras? 
Beslutet innebär att ungdomsarbetaren inte ingår i fritidsgårdarnas 
bemanning. Bedömningen av förvaltningarna är dock att verksamheten ska 
kunna hålla öppet för barn och ungdomar i samma omfattning som tidigare.  
 
 

 

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING 

Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet?  
Ja, beskriv 
När det gäller barn och unga har kommunen i egenskap av huvudman för 
socialtjänsten ett särskilt ansvar. Socialnämnden ska bland annat verka för 
att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och aktivt 
arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga. 
Socialnämnden ska tillsammans med samhällsorgan, organisationer och 
andra som berörs uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas 
i miljöer som är skadliga för dem. 
Förebyggande arbete har en central betydelse i socialnämndens arbete för 
att se till att barn och deras familjer vid behov får tillgång till stöd och 
skydd. Socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och annat 
förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa. Olika former 
av rådgivning och stöd kan erbjudas inom ramen för det förebyggande 
arbetet. 
Nämnden ska särskilt följa utvecklingen hos barn och ungdomar som har 
visat tecken till en ogynnsam utveckling.  
I utredningen kring ny socialtjänstlag ges förslag på att kraven ska skärpas 
ytterligare kring socialtjänstens ansvar för det förebyggande arbetet.   
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Nej, motivera 
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sAMMANTRÄDESPRoroKow..5 s·v K2101j. Mu N 
Sammanträdesdatum U IVJ . 
2022-09-20 l<ommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2022 -09- 2 7 

Justerandes sign 

iZSL2.02. <2..'. I\~ 2- l y 

§ 80 Diarlenr. Ärendetyp 

Ny detaljplan för Lönsboda 46:57, 46:58, 46:59, 1 :291 
och del av 46:62 (Junesco) 

SBN/2020:246 214 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

- Upphäva samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-22 § 11. 

- Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta de-
taljplanen. 

Sammanfattning av ärendet 
Junescotomten, Lönsboda 46:57, har köpts in av kommunen och planeras 
för äldreboende. Tomten har varit i privat ägo men beslutades att köpas in 
av kommunfullmäktige 
2020-10-08. Gällande stadsplan från 1956-06-01 anger småindustriändamål. 
Marken bakom Lönsboda 46:57 ägs av kommunen och betecknas 46:62 och 
är planerad som natur enligt gällande detaljplan från 1990-09-25. En bit av 
denna naturmark tas med i förslag till detaljplan för att täcka utrymmesbe
hovet nu men även för framtiden. Ytterligare en fastighet, Lönsboda 1 :291 
omfattas i detaljplaneförslaget och gällande stadsplanen från 1976-06-04 
anger industriändamål varför denna bestämmelse behöver ändras. Även 
Lönsboda 46:58 och 46:59 ingår i planområdet. Översiktsplanen pekar inte 
ut eller nämner planområdet. 

En miljöteknisk undersökning har genomförts för att få reda på om området 
på något sätt är förorenat. Inga större föroreningsmängder finns enligt rap
porten men en bestämmelse.i detaljplanen läggs in för att säkerställa att 
samtliga föroreningar tas bort enligt Länsstyrelsen yttrande från granskning
en. 

Inför antagandet sökte kommunen planeringsbesked hos Länsstyrelsen, vil
ket blev positivt under förutsättning att några av planbestämmelsernas orda
lydelse ändras 
Det gäller bestämmelsen om markföroreningar och dagvattenhanteringen. 
Ändringen har genomförts. 

Expedierat Utdrags bestyrkande 

I ;L:\- fc1 .-\-\'D\.J,uccuJ I 



~OSBY 
I(_~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdalum 

2022-09-20 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Besluts underlag 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-09-08, § 62 

Tjänsteskrivelse "Ny detaljplan för Lönsboda 46:57, 46:58, 46:59, I :291 
och del av 46,62" daterad 29 augusti 2022, av planarkitekt Kettil Svensson 
och mark- och exploateringschef Jan Karlsson. 

Förslag till detaljplan, daterad 2022-08-29. 

Plan- och genomförandebeskrivning, daterad SBN/2020:246 

Granskningsutlåtande, daterad 30 augusti 2022 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen samhallsbyggnad@osby.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(28) 
Sammanträdesdatum 

2022-09-08 OSBY KOMMUN 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

l<ommunstyrelsen 

Justerandes sign 

2022-09-27 
Ks / 2022-: 11 25 '2 l '--1 

Diar?e nr. Ärendetyp 
§ 62 

Ny detaljplan för Lönsboda 46:57, 46:58, 46:59, 1 :291 
och del av 46:62 (Junesco) 

SBN/2020:246 214 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

- Upphäva samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-22 § 11. 

- Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta de-
taljplanen. 

Sammanfattning av ärendet 
Junescotomten, Lönsboda 46:57, har köpts in av kommunen och planeras 
för äldreboende. Tomten har varit i privat ägo men beslutades att köpas in 
av kommunfullmäktige 
2020-10-08. Gällande stadsplan från 1956-06-01 anger småindustriändamål. 
Marken bakom Lönsboda 46:57 ägs av kommunen och betecknas 46:62 och 
är planerad som natur enligt gällande detaljplan från 1990-09-25. En bit av 
denna naturmark tas med i förslag till detaljplan för att täcka utrymmesbe
hovet nu men även för framtiden. Ytterligare en fastighet, Lönsboda 1 :291 
omfattas i detaljplaneförslaget och gällande stadsplanen från 1976-06-04 
anger industriändamål varför denna bestämmelse behöver ändras. Även 
Lönsboda 46:58 och 46:59 ingår i planområdet. Översiktsplanen pekar inte 
ut eller nämner planområdet. 

En miljöteknisk undersökning har genomförts för att få reda på om området 
på något sätt är förorenat. Inga större föroreningsmängder finns enligt rap
porten men en bestämmelse i detaljplanen läggs in för att säkerställa att 
samtliga föroreningar tas bort enligt Länsstyrelsen yttrande från granskning
en. 

Inför antagandet sökte kommunen planeringsbesked hos Länsstyrelsen, vil
ket blev positivt under förutsättning att några av planbestämmelsernas orda-
lydelse ändras · 
Det gäller bestämmelsen om markföroreningar och dagvattenhanteringen. 
Ändringen har genomförts. 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sarnrnanträdesdaturn 

2022-09-08 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse "Ny detaljplan för Lönsboda 46:57, 46:58, 46:59, 1 :291 
och del av 46,62" daterad 29 augusti 2022, av planarkitekt Kettil Svensson 
och mark- och exploateringschef Jan Karlsson. 
Förslag till detaljplan 
Plan- och genomförandebeskrivning, daterad SBN/2020:246 
Granskningsutlåtande, daterad 30 augusti 2022 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden samhallsbyggnad@osby.se 
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~OSBY T JÄNSTESKRIVELSE Sida 

Datum 1(2) 

"!Y KOMMUN 
2022-08-29 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kettil Svensson 
Tel 0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

OSBY KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -09- 2 7 
K&}202-2.~ I\~ 2 \ '--\ 

Di~nr. Ärendetyp 

Ny detaljplan för Lönsboda 46:57, 46:58, 46:59, 1 :291 och del av 
46:62 
Dnr SBN/2020:246 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden 

Beslutet från 2022-02-22 § 11 upphävs. Föreslå kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

Junescotomten, Lönsboda 46:57, har köpts in av kommunen och planeras för äldreboende. 
Tomten har varit i privat ägo men beslutades att köpas in av kommunfullmäktige 
2020-10-08. Gällande stads plan från 1956-06-01 anger småindustriändamål. Marken 
bakom Lönsboda 46:57 ägs av kommunen och betecknas 46:62 och är planerad som natur 
enligt gällande detaljplan från 1990-09-25. En bit av denna naturmark tas med i förslag 
till detaljplan för att täcka utrymmesbehovet nu men även för framtiden. Ytterligare en 
fastighet, Lönsboda 1:291 omfattas i detaljplaneförslaget och gällande stadsplanen från 
1976-06-04 anger industriändamål varför denna bestämmelse behöver ändras. Även 
Lönsboda 46:58 och 46:59 ingår i planområdet. Översiktsplanen pekar inte ut eller 
nämner planområdet. 

En miljöteknisk undersökning har genomförts för att få reda på om området på något sätt 
är förorenat. Inga större föroreningsmängder finns enligt rapporten men en bestämmelse i 
detaljplanen läggs in för att säkerställa att samtliga föroreningar tas bort enligt 
Länsstyrelsen yttrande från granskningen. 

Inför antagandet sökte kommunen planeringsbesked hos Länsstyrelsen, vilket blev 
positivt under förutsättning att några av planbestämmelsernas ordalydelse ändras 
Det gäller bestämmelsen om markföroreningar och dagvattenhanteringen. Ändringen har 
genomförts. 

Besöksadress Västra Storgatan 35 Telefon 0479-52 80 00 vx 
Postadress E-post kommun@osby.se 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
283 80 Osby 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 



Besluts underlag 

Förslag till detaijplan 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Miljöteknisk utredning 
Bullerutredning 
MKN-vattenutredning 
Riskutredning 
Geoteknisk utredning 
Fastighetsförteckning 

Jan Karlsson 

Mark- och exploateringschef 

Beslutet skickas till: 
Samhallsbyggnad(a)osby.se 
Kettil Svensson 

Kettil Svensson 

Planarkitekt FPR/MSA 
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Gransknings utlåtande 

OSBY K7aivf'M'fJ N 
Kommunstyrelsen 

2022-09-2 7 
y(f/202-2 : ll'ö __ 2-\4 
Diarienr. Arendetyp 

Förslag till detaljplan för Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 
46:59 samt del av Lönsboda 46:62. 

Lönsboda, Osby kommun, Skåne län 

Förslag till ändring av detaijplan har varit på granskning under perioden 2022-01-19 -
2022-02-08 i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-01-18. 

Förslag till ändring av detaljplan har skickats ut till berörda myndigheter och sakägare. 
Under granskningstiden har detaljplanen funnits tillgänglig på: 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby 
- Kommunens hemsida www.osby.se 

Länsstyrelsens, Lantmäterimyndighetens och Trafikverkets yttranden är återgivna i sin 
helhet. De yttranden som inkommit därutöver har sammanfattats i detta dokument, för 
att ge en överskådlig och lättillgänglig text. Samtliga yttranden finns att tillgå på 
kommunhuset, Västra Storgatan 35 . 

Följande har inkommit med yttranden: 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA: 

Länsstyrelsen, 2022-02-08 
Lantmäterimyndigheten, 2022-02-08 
Trafikverket, 2022-02-01 

synpunkter 
synpunkter 
synpunkter 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

Miljö- och byggnämnden, 2022-01-27 
Fjärrvärme i Osby AB, 2022-01-20 
E.ON, 2022-02-08 
Räddningstjänsten, 2022-01-25 
GlobalConnect, 2022-02-07 

C,ransk11 i11g,u1 lii1andc ti ll it,rslag m cktal_i pla n !lir l.iinsboda 4(,:57 111.ll. 

synpunkter 
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synpunkter 
synpunkter 
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Gransknings utlåtande 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2022-02-08 följande: 

Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och 
bygg lagen. 

Risk för översvämning och miljökvalitetsnormer för vatten 
I den för planförslaget framtagna MKN-utredningen redovisas att planförslaget innebär att 
miljökvalitetsnonnerna för vatten kan följas. En förutsättning för utredningen är att andelen 
hårdgjord yta inte ökar mer än marginellt. För att säkerställa att andelen hårdgjord yta inte ökar 
behövs en reglering som innebär att kommunen bestämmer i detaljplanen att det krävs marklov 
för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. Om planen inte säkerställer att 
flödet begränsas från planområdet kan Länsstyrelsen med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för 
vatten komma att överpröva planen enligt 11 kap. PBL. 
Kommunen behöver redovisa om planområdet eller angränsande områden kan hantera ett regn 
med en återkomsttid på 100 år inklusive klimatfaktor. Eftersom planförslaget avser att ta höjd för 
magasinering av vatten vid ett skyfall behöver i så fall ytor reserveras för hanteringen. För att 
säkerställa att åtgärder genomförs behöver hanteringen ske på allmän platsmark inom 
planområdet. Enligt planbeskrivningen läggs en bestämmelse om LOD in på plankartan. 
Länsstyrelsen anser att denna planbestämmelse är en nullitet då den inte går att koppla till 
genomförande. Planområdet ligger inom vattenskyddsområde. I samrådsyttrandet efterlyste 
Länsstyrelsen en redovisning av planförslagets påverkan på vattenskyddsområdet samt vilka 
föreskrifter som gäller och hur planförslaget förhåller sig till dessa. Länsstyrelsen kan av 
granskningshandlingarna inte utläsa att detta har kompletterats tillfredsställande, och efterlyser 
därför fortsatt en redovisning av detta. Planförslaget behöver ta höjd för om planen är förenlig 
med vattenskyddsföreskrifterna och om eventuella behov av försiktighetsmått är förenliga med 
planen. Om skyddsföreskrifterna inte kan följas kan planens genomförande begränsas. 

Hälsa och säkerhet - markföroreningar 
En miljöteknisk markundersökning har tagits fram i samband med planarbetet och i 
planbeskrivningen framgår att "Inget har framkommit av provtagningarna som kräver någon 
åtgärd eller sanering". Av den miljötekniska markundersökningen framgår dock att PCB uppmätts 
i halter över MKM (mindre känslig markanvändning) i tre av fyra samlingsprov. Länsstyrelsen 
anser att det är olämpligt att inom planområdet ha ytligajordlager med halter av PCB över MKM, 
då dessa massor potentiellt kan utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet. 

Länsstyrelsen anser därför att frågan om markföroreningar inte har utretts och redovisats 
tillfredsställande. Det ska av planhandlingarna framgå vilka markföroreningar som är aktuella 
inom området och vilka efterbehandlingsåtgärder som krävs för att göra marken lämplig för 
ändamålet, vilket saknas. Åtgärderna ska vara så preciserade att det är möjligt för den enskilde 
fastighetsägaren att förutsäga vilka fysiska åtgärder som krävs och hur mycket de kan kosta. 
Markens lämplighet kan säkerställas antingen genom att avhjälpandeåtgärder genomförs innan 
planen antas eller genom villkorat bygglov enligt 4 kap. 14 § PBL. 

Länsstyrelsens bedömning 
Mot bakgrund av de brister som Länsstyrelsen har påtalat i yttrandet kan Länsstyrelsen i det här 
skedet inte utesluta en prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas utan kompletteringar och för
tydligande redovisning som visar på markens lämplighet i förhållande till föreslagen markanvänd
nmg. 

Gransknin gsutlåtanclc till liirs lag ,n· detaljplan 11:\ r Uinsboda -l(i:57 111.ll. 2 (6) 



Gransknings utlåtande 

Kommentar: Kompletteringar görs i planhandlingarna gällande MKN-vatten. 
!förslag till detaljplan utökas prickmarken längs den västra sidan av Lönsboda 46:57 och 
kompletteras med dagvattenbestämmelse. Ytterligare ytor läggs in i planområdet för att 
hantera dagvatten. En yta placeras utmed Tommahultsvägen där ett underjordiskt magasin 
avses placeras med parkering ovanpå. I den östra delen av planområdet läggs en 
damm/dagvattenyta till som är tänkt att fungera som en öppen damm vilket även ger ett 
trevligt inslag för äldreboendet. Denna öppna dagvattenyta kopplas ihop med det 
underjordiska magasinet. 
Förtydligande görs även av vattenskyddsområdet och dess vattenskyddsföreskrifter i 
förhållande till planförslaget. Tillägg görs i plan- och genomförandebeskrivningen. 

Tillägg görs i plan- och genoniförandebeskrivningen som förtydligar de miljötekniska 
förutsättningarna inom detaljplaneområdet utifrån den miljötekniska undersökningen. 
En bestämmelse om att marken ska saneras läggs till i detaljplanen. 

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2022-02-08 följande: 

Vid genomgång av planförslagets handlingar ( daterade 2022-01-19) har följande noterats: 

Plankarta 
Genomförandetid saknas på plankartan. Genomförandetid är inte en planbestämmelse, men 
bör redovisas bland planbestämmelserna under rubriken "Genomförandetid" med samma ru
briknivå som till exempel rubriken "Egenskapsbestämmelser för kvartersmark " vilket Bover
ket föreslår i det allmänna rådet, avsnitt 2.1. 

Grundkarta saknar följande: 
Teckenförklaring till grundkartan 
Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grund
kartan. Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd. 

Genomförandefrågor 
Det förefaller som att användningen D för vård. kan komma att anses vara kvartersmark för 
annat än enskilt bebyggande (allmän kvartersmark). När det förekommer allmän kvartersmark 
i en plan bör kommunen i planbeskrivningen redovisa att det aktuella området bedöms vara 
allmän kvartersmark. Under konsekvenser bör en redovisning göras av att kommunen har rätt, 
respektive på anmodan av fastighetens ägare är skyldig, att lösa in området enligt 6 kap 13 § 
PBL respektive 14 kap 14 § PBL. Dessutom bör det redovisas hur kommunens rätt/ skyldig
het påverkas vid bygglov till förmån för enskild enligt 9 kap 32 § PBL. 

Kommentar: Tillägg görs av genomförandetiden. 
Till antagandet kommer det finnas en separat grundkarta med förteckning som förtydligande . 
Bedömningen är att det blir för detaljerat och otydligt om alla grundkartans tecken ska 
redovisas på detaljplanen. Komplettering görs av information gällande grundkarta såsom 
koordinatsystem m.m. 
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Granskningsutlåtande 

Trafikverket meddelar i yttrande 2022-02-01 följande: 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för äldreboende inom planområdet. 

Vägar 
Statlig väg som berörs av planförslaget är väg 2129 (Tommahultsvägen) söder om 
planområdet. Byggnadsfritt avstånd (från vägområdesgräns) är önskvärt om 12 meter men vid 
en lägre ÅDT och begränsad hastighet kan det godtas mindre avstånd som i detta fall om 
föreslaget 8 meter, vilket bedöms vara godtagbart, om även Länsstyrelsen anser det rimligt. 
Dock gäller alltid som minst säkerhetszonens avstånd vilket här tillgodoses. Eftergivliga 
anordningar är önskvärt men stenmurens placering sedan tidigare i tätort med låg hastighet får 
anses utgöra naturlig gräns till fastigheten . Av planbeskrivningen framgår att det blir en 
begränsad beräknad trafikökning till följd av planförslaget. Trafikverket bedömer att det inte 
påverkar det statliga vägnätet i den utsträckning att några åtgärder krävs utifrån att nuvarande 
anslutningar används. 

Buller 
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens 
fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. Utifrån bullerberäkningar utgör det inget 
hinder för planområdet och hålls inom uppsatta riktvärden. Trafikverket har inget ytterligare 
att erinra i granskningsskedet. 

Kommentar: En kortare bullerrapport har tagits fram av Tyrens som visar att inga 
bulleråtgärder behöver vidtas. 

KOMMUNALA NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG: 

Miljö- och byggnämnden meddelar i yttrande 2022-01-27 följande: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat förslag på ny detaljplan för Lönsboda 46:57 m.fl. 
för granskning. Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av ett äldreboende i fyra- fem 
våningar. 

Ny detaljplan innebär att industriändamålet ersätts med bostads- och vårdändamål. Även en 
mindre del av naturområdet samt två befintliga villatomter införlivas i kvartersmarken. 

Miljö- och byggnämnden anser att det bör tydliggöras att det i enstaka punkter har påträffats 
föroreningar som kan utgöra en oacceptabel hälsorisk och som bör avgränsas samt åtgärdas. 
Önskvärt är även att det framkommer att miljökontroll ska utföras i samband med schaktning 
för att säkerställa en korrekt masshantering. 

I planbeskrivningen saknas motivering till varför lokalt omhändertagande av dagvatten (b1) 
och högsta nockhöjd (h1) inte ska gälla inom Lönsboda 1:291. 

Det framgår inte heller vad som ska hända med den befintliga gemensamhetsanläggningen 
Ga:l som upptar del av Lönsboda 46:57. 

Kommentar: En planbestämmelse läggs in i detaljplanen om att sanering ska göras. 
Komplettering görs av dagvattenhanteringen enligt tidigare planmötet. LOD-bestämmelsen 
tas bort. 
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Gransknings utlåtande 

När det gäller gemensamhetsanläggningen hävs denna vilket förtydligas i 
plan- och genomförandebeskrivningen. 

Fjärrvärme i Osby AB meddelar i yttrande 2022-01-20 följande: 

Inga synpunkter från Fjärrvärme i Osby AB. 

Kommentar: Noterat 

E.ON meddelar i yttrande 2022-02-08 följande: 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
ärende. Vi hänvisar huvudsakligen till vårat yttrande i förhandsbeskedet, daterat till 2020-03-
31, vänligen se bifogat. 

Kommentar: Inga ytterligare åtgärder bedöms behövas i planhandlingarna. Ledningar går in 
till de kommunala fastigheterna men kan behöva flyttas vid nybyggnationen. 

Räddningstjänsten meddelar i yttrande 2022-01-25 följande: 

Räddningstjänsten har granskat handlingarna i detaljplanärendet rörande fastigheterna 
Lönsboda 46:57, 1 :291, 46:58, 46:59 samt del av Lönsboda 46:62. 
Räddningstjänsten har inget att erinra gällande det framtagna detaljplaneförslaget. 

Bakgrund 
Den 19 januari 2022 inkom samhällsbyggnadsförvaltningen i Osby kommun med en remiss 
till räddningstjänsten i detaljplaneärendet med diarienummer SBN/2020:246 gällande 
fastigheterna Lönsboda 46:57, 1 :291, 46:58, 46:59 samt del av Lönsboda 46:62. 
Räddningstjänsten har skrivit yttrandet utifrån räddningstjänstens förmåga i Osby kommun 
enligt beslutat handlingsprogram samt de bestämmelser som anges i Länsstyrelsen i Skåne 
läns Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplanering (RIKTSAM) 2007:06. 
Yttrandet är skrivet som stöd för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i den fortsatta processen 
enligt Plan- och bygglag (2010:900). 

Kommentar: Noterat. 

Global Connect meddelar i yttrande 2022-02-07 följande: 

Vi har inget aktivt inom berört område, men möjlighet att ansluta. 

Kommentar: Noterat 
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Samhällsbyggnad i Osby, 2022-08-30 

Jan Karlsson 
Mark- och exploateringschef 
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Gransknings utlåtande 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk

h

1

Högsta nockhöjd är 15 meter

h

2

Högsta nockhöjd är 7 meter

Markens anordnande och vegetation

n

1

Parkering ska utformas tillsammans med dagvattenhantering

n

2

Hantering av dagvatten ska finnas

Skydd mot störningar

m

1

Startbesked för väsentlig ändring av markens användning får ges

då markförorening har avhjälpts

Utförande

b

2

Marklov krävs för markåtgärder som kan försämra markens

genomsläpplighet

Genomförandetid

Genomförandetiden är 60 månader från den dag planen vinner laga kraft

D
, vård

Till planen hör:

Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Buller-PM Geoteknisk utredning

Granskningsutlåtande Miljöteknisk utredning MKN-utredning vatten

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 46:59 och del av 46:62

Osby kommun Skåne län

Antagandehandling

Skala 1:1000. Koordinatsystem Sweref 99 13 30

Upprättad 2021-06-16. Reviderad 2022-06-23

Jan Karlsson

Mark- och exploateringschef

Kettil Svensson

Planarkitekt FPR/MSA
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Plan- och genomförandebeskrivning 
Antagandehandling 

Detaljplan för Lönsboda 46:57, 1 :291, 46:58, 46:59 samt del av 
Lönsboda46:62. OSBY KOMMUN 

SBN/2020:246 

Lönsboda tätort 
Osby kommun 
Skånelän 

Kommunstyrelsen 

2022 -09- 2 7 
\(_b,/2.02-'2-\ \ \ ~ '2 .. 1 v\ r .. 

Diarienr. Arendetyp 

Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött, Lönsboda 46:57, 1:291, 46:58, 
46:59 och del av 46:62. 



Samhällsbyggnad 

Osby kommun 

283 80 Osby 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35, Osby 
- www.osby.se 

Upplysningar om planförslaget lämnas av Kettil Svensson 

Telefon: 0709 318 376 

kettil.svensson@osby.se 

Granskning 

Uppdrag 

Samråd Antagande 

Laga kraft 

Planprocessen, markeringen visar i vilket skede planen befinner sig i nu. 

HANDLINGAR 

Plankarta med planbestämmelser 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Fastighetsägarförteckning 
Miljöteknisk rapport 
Geoteknisk rapport 
MKN-vattenrapport 
Buller-PM 

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsa ihop med 
de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivning ( och illustrationsplan) skall 
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar 
och syften planen har. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen skall 
kunna genomföras. 
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SAMMANFATTNING 
Ett nytt äldreboende behöver byggas i Lönsboda 
Planområdet är i viss utsträckning bebyggt och utgör cirka 2 hektar. 
Angående planområdets avgränsning är avsikten att ta höjd för eventuella framtida 
utbyggnader men även för utemiljö, parkering och liknande. 
Planområdet ligger i den nordvästra delen av Lönsboda tätort. 

INLEDNING 

Bakgrund 
Under höster 2020 har möjligheterna att bygga ett äldreboende på fastigheten 
Lönsboda 46:57 utvärderats. En lokaliseringsprövning har gjorts som kom fram 
till att den aktuella fastigheten är lämpligast, bland annat utifrån möjligheten till 
framtida utbyggnader. Fastigheten har därefter köpts in av kommunen som 
tidigare var privatägd. Beslut om planuppdrag togs 2020-11-11. 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nytt äldreboende på i huvudsak 
Lönsboda 46:57. Därför behövs en ny detaljplan med bostäder och vård för 
att möjliggöra en sådan verksamhet inom planområdet. Ytterligare fastigheter 
runt Lönsboda 46:57 planläggs för utrymmesbehov. På I :291 tas befintlig 
industribestämmelse bort och ersätts med bostadsbestämmelse för att unvika 
industri nära det nya äldreboendet. 

Planfakta 
Planområdet ligger i den nordvästliga delen av Lönsboda och utgörs av en äldre 
servicebyggnad och naturmark. Totalt omfattas fem fastigheter varav den norra 
fastigheten planläggs i viss utsträckning för att säkerställa att utrymmesbehovet 
uppfylls. Området avgränsas i söder av Tommahultsvägen, i norr av planlagd 
naturmark och i öster av två avstyckade villatomter som är obebyggda och 
fortfarande i kommunens ägo. I väster ligger en privat fastighet som till stora delar 
står oanvänd med ett antal mindre byggnader. Byggnaden på huvudfastigheten bör 
rivas, bland annat för att få en helt ny och energieffektiv byggnad. Arkitektoniskt 
och visuellt har byggnaden inga värden heller. Planområdet bedöms ha god 
potential genom skogsområdet som ligger precis norr om fastigheten vilket 
bidrar till en god utemiljö för äldreboendet. I detaljplanen läggs prickmark samt 
dagvattenhantering mot Tommahultsvägen. Prickmark läggs även mot ställverket 
i väster för att hålla ett byggnadsfritt avstånd. 4,5 meter till tomtgräns hålls till 
privatägda fastigheter i öster. På 1 :291 läggs prickmark mot kommunens fastighet. 

Gällande infarter finns detta redan till 46:57 även om de kan behöva justeras. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplaner 
Osbys översiktsplan (antagen 2010-11-29) pekar inte ut området eller nämner det. 
Detaljplaneförslaget bedöms dock inte avvika från översiktsplanen. 
Planförslaget drivs med utökat planförfarande. 

Planbeskrivn ing för· del av Lönsbocla 46:57 m .fl 3 
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Detaljplaner 
Tre gällande planer omfattar de fem fastigheterna som planläggs. 
För huvudfastigheten Lönsboda 46:57 anges industriändamål. Det gör stadsplanen 
för den västra fastigheten också, Lönsboda 1 :291. För den mindre delen som 
planeras strax norr om Lönsboda 46:57, del av Lönsboda 46:62, anges park/ 
plantering. De två villatomterna, 46:58 och 46:59, som också inkluderas omfattas 
av bostadsändamål. 

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLANEN 
FÖR KV ÖRNEN M. FL. I LÖNSBODA MUNI· 
CIPALSAMMÄLLE KRISTIANSTADS LÄN 
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Gällande stadsplanför Lönsboda 46: 57/58/59. Ungefärlig avgränsning av förslag till ny 
detaljplan i rött. 
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Gällande stadsplanför Lönsboda 46:62. Ungefärlig avgränsning av förslag till ny detaljplan i 
rött. 
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Gällande stadsplanför del av Lönsboda 1:291. Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött. 

Samband med andra projekt 
Inga andra projekt bedöms ha betydande inverkan på detaljplanens genomförande. 
Några andra projekt pågår inte i närheten av planförslaget. 

Grönstrukturplan 
Grönstrukturplan antagen 2018-09-03 pekar inte ut planområdet i någon 
bevarandebemärkelse. 

Riksintressen och förordnanden 
Inom planområdet finns inga riksintressen eller strandskydd. 
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BEHOVS BEDÖMNING/STÄLLNINGSTAGANDE 
MILJÖ KONSEKVENSBESKRIVNING 
Enligt 4 kap 34 § PBL krävs att en sådan strategisk miljöbedömning som 
avses i 6 kap miljöbalken ska redovisas enligt 33 § första stycket 4. Detta 
gäller i fråga om miljökonsekvenserna som har det innehåll som anges i 
6 kap. 11, 12 och 16 §§miljöbalken.En bedömning enligt 4 kap 34 § har 
gjorts och detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark och vegetation/vatten 
I och kring planområdet växer en del träd, i huvudsak ek och björk. Fastigheterna 
är relativt öppna och den lägre vegetationen består främst av öppna gräsytor. 

En bedömning har gjorts av kommunekologen om en naturvärdesinventering 
har varit nödvändig att ta fram, vilket inte varit fallet eftersom stora delar 
av planområdet redan är ianspråkstaget. En MKN-utredning för vatten är 
framtagen för att analysera eventuell påverkan och säkerställa att ingen negativ 
påverkan sker för MKN vatten. Slutsatsen dras att baserat på planområdets 
storlek i relation till avrinningsområdets storlek samt vilken typ av verksamhet 
som planeras så bedöms den planerad detaljplanen ha en försumbar påverkan 
på MKN vatten. Vidare görs analysen att den planerade detaljplanen inte 
påverkar SE625 l 88-l 40650 eftersom dagvattnets rinnsträcka inte kommer i 
kontakt grundvattenförekomsten. Det är Skräbeån: Immeln-Farlångenbäcken 
(Ekeshultsån, nedre) som är aktuell ytvattenförekomst, kopplat till planområdet, 
med en måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status, vilket inte 
försämras genom förslag till detaljplan enligt MKN-rapporten. Därmed kommer 
den planerade detaljplanen inte riskera påverka vattenförekomsternas miljöstatus 
eller riskera äventyra möjligheten att uppnå en god ekologisk eller kemisk status. 
De gällande stadsplanerna anger i huvudsak industriändamål, vilket medför 
förutsättningar för större negativ påverkan på MKN-vatten utifrån dagsläget. 
Eftersom industriändamålet avses tas bort bidrar detta även till att minska 
förutsättningar för att området kan påverka MKN-vatten negativt. Enligt 
framtagen rapport påverkas inte MKN-vatten negativt. Planmrådet ligger 
även inom vattenskyddsområdet Lönsboda och Tommaboda (NRV 2014866). 
En utredning som hör till planhandlingarna har tagits fram för att avgöra om 
vattenskyddsområdet påverkas negativt. Utifrån genomgången av föreskrifterna i 
förhållande till förslaget, bedöms planförslaget inte påverka vattenskyddsområdet 
negativt. 

Vissa åtgärder och verksamheter regleras och kräver tillstånd eller anmälan enligt 
Lönsboda och Tommaboda vattenskyddsföreskrifter. Exempelvis ska tillstånd 
sökas inför schaktning samt borrning av bergvärme. Schaktning kommer behöva 
utföras för att kunna genomföra saneringen och tillstånd för detta kommer sökas. 
Föreskrifterna ska även i övrigt följas. 
I övrigt är vattenföringen är begränsad, inga diken eller mindre bäckar 
förekommer inom planområdet. Inte heller några sjöar eller annan befintlig 
vattenföring som kan orsaka översvämning. 
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En höjdmodellering i 3D är framtagen och visar att planområdet inte innefattar 
några lågpunkter eller svackområden. 
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Höjdmodellering som visar planområdets höjdförhållanden. 

Länsstyrelsens egna lågpunktskartering visar på att planområdet inte är 
översvämningsdrabbat eller omfattar lågpunkter. Komplettering görs dock i 
detaljplanen genom att områden för dagvattenhantering placeras ut. 
Ytorna förläggs i den södra och östra delen av planområdet. 
Storleken på dagvattenytorna har beräknats och tagits till ordentligt i storlek 
Dagvattenfördröjningen behandlas vidare under avsnittet teknisk försörjning. 
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- -Lågpunktskartering hämtad/rån Länsstyrelsens hemsida. 

Geotekniska förhållanden 
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Enligt SGU :s jordartskarta består planområdet med omnejd av morän, i blå färg, 
vilket ger lämpliga grundläggningsförutsättningar. Inga torvområden eller blöta 
områden ligger i direkt närhet. 
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Jordartkartafrån SGU visar att planområdet (röd markering) består av morän, blå färg. 

Historik och befintlig bebyggelse 

I dagsläget finns ett antal byggnader inom planområdet, i huvudsak byggnaden 
på 46:57. Denna byggnaden har mestadel använts som klädesverkstad, enbart 
för syning, men också som festlokal. Övriga byggnader används bland annat för 
upplag av ved. Utanför planområdet finns mestadels bebyggelsen i söder och öster 
i form av villafastigheter. 

Själva industribyggnaden på 46:57 uppfördes på 1950-talet och avspeglar den 
textilindustri som funnits på orten. Länsstyrelsens regionala kulturmiljö nämner 
Junex (Junesco) fabriker i Skånes Fagerhult och Lönsboda som exempel på 
några av de idag nedlagda tekoindustrierna i Skåne. Tekoindustrin i Skåne har 
varit en värdefull del av regionens industrihistoria (även om aktuell byggnad 
arkitektoniskt inte är det), men representeras numera av några småföretag med 
specialiserad produktion. Som en viktig del i textilindustrin fanns en stor andel 
kvinnliga arbetare vilket är en stor och betydelsefull del i den kulturhistoriska 
berättelsen. 

Kulturmiljö och fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända bevakningsobjekt i form av bytomter/ 
gårdstomt eller annan kulturhistorisk lämning. Om fornlämningar skulle 
framkomma i samband med eventuella markarbeten ska dessa - i enlighet med 
Kulturmiijölagen (1988:950) - omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
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Utdrag från kommunens GIS-system (RAÅfornsök) visar att inga fornlämningar, 
riksintressen, natur- och kulturmiljövård finns i planområdet (röd markering). 

PLANENS INNEBÖRD (OCH KONSEKVENSER) 

Gator och trafik 
Den nya detaljplanen beräknas medföra en viss trafikökning utmed 
Tommahultsvägen och framför allt in till den huvudsakliga fastigheten som 
planområdet utgör. Infarter finns redan från Tommahultsvägen och fungerar väl. 
De kan användas för den nya byggnaden. 
Ny parkering löses inom planområdet. Trottoarer finns på båda sidor om 
Tommahultsvägen för gående. Eventuella cykelgarage löses också inom 
planområdet. Belastningen bedöms öka med runt 40-50 fordon per dygn från 
redan mycket låga nivåer enligt Trafikverkets ÅDT-räkning. Det finns totalt 9 
kategorier av trafikbelastning och Tommahultsvägen tillhör den lägsta av dess 
kategorier, 250 fordon eller lägre per dygn. Verksamhet har bedrivits tidigare i 
byggnaden och därför kan trafikbelastningen inte anses öka i större bemärkelse. 
Större delen av fastigheterna som planförslaget omfattar är redan ianspråkstagna. 
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Utdrag från Trafikverkets kartor med trafikbelastningen markerad, ADT 
Tommahultsvägen är gråmarkerad och tillhör den lägsta kategorin. 

t(';111badc 

U.JO(t• 

1,mf\a!J 

Gatuvy över Tommahultsvägen som är en liten och lågt trafikerad väg med huvudsakligen 
bostäder utmed vägen. 

Bebyggelseområde och verksamhetsområde 
Ny bebyggelse tillkommer och marken behöver ändras så att den kan brukas för 
äldreboende, samtidigt som planområdets kvaliteer gällande grönytor ska bevaras 
och användas så effektivt som möjligt. Dagvattendammarna kommer bidra till det. 

Teknisk försörjning 
Försörjningen består av vatten- och avlopp, el etcetera. Planområdet ligger inom 
verksamhetsområde för vatten- och avlopp. VA dras in från befintligt system till 
det nya äldreboendet. 
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Dagvattnet hanteras genom att ytor för dagvattenhantering placeras ut inom 
planområdet som bestämmelser i förslag till detaljplan. Utmed Tommahultsvägen 
anläggs ett område i detaljplanen för parkering tillsammans med underjordisk 
magasinering av vattnet. Ytterligare en yta för att hantera dagvattnet placeras i den 
östra delen av planområdet och är tänkt att fungera som en öppen vattenyta. Detta 
ger ett trevligare inslag för brukarna på äldreboendet och innebär väl tilltagna ytor 
för vattnet. Den öppna dagvattenytan kopplas till det underjordiska magasinet. 
Modellering och beräkningar av dagvattnet har gjorts i bland annat programmet 
Scalgo för ett 100-årsregn. Dagvattenytorna har tagits till ordentligt i storlek, 
drygt 1000 kvadratmeter, i förhållande till området och den tänkta exploateringen 
för skapa en god buffert, men också skapa ett trevligt inslag i miljön för den tänkta 
bebyggelsen. 

Beräkning av dagvatten i Scalgo för dimensionering av dagvattenytor i planförslaget. 

Enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering är planområdet inte föremål för 
vattenansamlingar eller utgör en svacka/lågpunkt. 

Av stor vikt är att den nya byggnaden förses med en god klimatanläggning som 
ger möjlighet att styra inomhusteinperaturen efter önskemål. En modern byggnad 
ska kunna ge samma temperatur inomhus oavsett vinter eller en varm sommardag. 

För elledning i mark får byggnad eller någon annan anläggning inte utan 
ledningsägarens (E.ON) medgivande och lämnade instruktioner uppföras på 
närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen 
så att reparation och underhåll blir svårt att genomföra. När det gäller 
transformatorstationer ska dessa placeras minst 5 meter från närmsta brännbara 
byggnadsdel, vilket är av stor vikt. 
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Hälsa och säkerhet 
Utifrån ljudmiljön vid planområdet bedöms gällande bullerriktlinjer hållas. 
Tyrens har på uppdrag av kommunen varit på plats och bedömt att det inte 
föreligger någon bullerproblematik. Enligt Trafikverkets mätningar gällande ÅDT 
(årsdygnstrafik), ligger Tommahultsvägen på den lägsta skalan som Trafikverket 
använder för ÅDT på totaltrafiken (se avsnittet Gator och trafik). 
Byggrätten placeras 8 meter in från fastighetsgränsen, vilket är där stenmuren 
löper längs trottoaren. Det är bland annat mot bakgrund av dessa siffror, Tyrens 
analys och avståndet till järnvägen som bedömningen görs att ingen 
bulleråtgärd krävs. 
En miljöteknisk markundersökning har genomförts med provtagning av jord samt 
vatten genom grundvattenrör. Efter den första provtagningen har ytterligare två 
grundvattenrör installerats i området för att öka säkerheten i rapportens resultat. 
Den miljötekniska markundersökningen visade att det inom området förekommer 
föroreningar som bör avgränsas och åtgärdas. Därför har detaljplanen 
kompletterats med en bestämmelse om att marksanering ska ske inför 
byggnation. En miljökontroll inför och vid schakt inom området för att säkerställa 
en korrekt masshantering behövs också. 
Gällande magnetfält har kommunen samtalat med E.ON om avstånd och 
eventuell strålning. En beräkning för ställverket har gjorts utifrån strålning 
(mikrotesla). Beräkningen visar att elektricitetens påverkan minskar kraftigt några 
meter från källan. Dock finns inga fastställda avstånd att obligatoriskt förhålla sig 
till. Utifrån magnetfältspolicyn som Svenska kraftnät förhåller sig till på 
0,4 mikrotesla, är avståndet till planområdet lämpligt. Redan efter 10 meter från 
källan (ledningens mitt) är nivån under 0,4 mikrotesla. Från närmsta ledning till 
planområdesgränsen (närmsta fastighetsgräns inom planområdet) är det cirka 20 
meter. Därmed bedöms att lämpligt avstånd hålls. 
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Figur 2 
Diagram 
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Diagram över mikroteslanivånför ställverket i relation till avstånd. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Fastighetsrättsliga frågor 
Marken som planområdet utgör är i huvudsak kommunägd. 
Lönsboda 1 :291 är dock privatägd. 

90 100 

- Bll 

-B12 

Om en fastighetsförändring avses göras kommer en ansökan skickas till 
Lantmäteriet av kommunen. Möjligheter att ordna rättigheter för väg inom 
kvartersmark kan lösas genom att bilda servitut eller gemensamhetsanläggning i 
en lantmäteriförättning. Detta bedöms dock inte behövas. 
Befintlig gemensamhetsanläggning Lönsboda GA: 1 hävs. 
En äldre tomtindelning finns för Lönsboda 46 :57 (tomtindelning för kvarteret 
Skogvaktaren, 11-LÖN-122/52) som berörs av förslag till detaljplan. 
Den del av tomtindelning som berörs av planförslaget upphävs. 
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Tomtindelning för kvarteret Skogvaktaren som upphävs för den del som förslag till 

detaljplan berör, röd markering. 

Genomförandebeskrivning 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planförfarande 
Planen drivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900) 

Tidplan 
Detaljplanen beräknas kunna bli antagen första halvåret 2022. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. 

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap 
Planområdet ägs av Osby kommun med undantag för Lönsboda 1 :291. 
Kommunen är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark för den del 
kommunen äger av planområdet. Kommunen är huvudman för allmänna platser 
(gator, park- och naturmark etcetera). Kommunen är huvudman för VA
verksamheten. Driften sköts av VA-bolaget SBVT. 
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Avtal 
Inga avtal avses upprättas. 

Fastig hetsbild ning 
Lagfaren ägare står för kostnaderna vid eventuella lantmäteriförättningar. 
Ansökan skickas till Lantmäteriet. Syftet med en lantmäteriförättning är att 
skapa, alternativt ändra en fastighets utbredning. Eventuellt önskas förändringar i 
fastighetsbildningen göras och då ansöker kommunen om detta till Lantmäteriet. 

Ledningsrätt 
För vissa ledningar av allmän karaktär kan ledningsrätt tillskapas. Denna rättighet 
innebär att den som vill dra fram en ledning har rätt att göra så inom någon annans 
fastighet. Rättigheten belastar därmed en fastighet. 
En sådan ledningsrätt tillskapas vid lantmäteriförrättning enligt reglerna i 
ledningsrättslagen. Det bedöms inte som aktuellt att en sådan ledningsrätt behöver 
skapas inom planområdet i nuläget. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Upprättande av detaljplanen bekostas av kommunen. Respektive markägare 
står för alla kostander för exploateringen, exempelvis anslutningsavgifter, 
bygglovavgifter och eventuella utredningar. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 
Markradonmätning har utförts och redovisas i Osby kommuns geografiska 
informationssystem. Undersökningen visar på att planområdet är beläget där 
radonhalten ligger på 25-40 kBq/m3. Bedömningen är att inga särskilda åtgärder 
krävs för denna nivå. Olika tekniska metoder finns att tillgå mot markradon om 
det önskas vid bygget, såsom radonslang. Det är dock inga tekniska lösningar som 
regleras i planhandlingarna. 

Samhällsbyggnad, Osby kommun, 2022-08-30 

Jan Karlsson 
Mark- och exploateringschef 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 
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PLAN BESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom 
hela planområdet. 

GRÄNSBETECKNINGAR 
Planområdes gräns 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Kvartersmark 

BO I Bostäder, vård 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 
KVARTERSMARK 
Begränsning av markens utnyttjande 

Marken får inte förses med byggnad 

Höjd på byggnadsverk 

Högsta nockhöjd är 15 meter 

Högsta nockhöjd är 7 meter 

Markens anordnande och vegetation 

Parkering ska utformas tillsammans med dagvattenhantering 

Hantering av dagvatten ska finnas 

Skydd mot störningar 

Startbesked för väsentlig ändring av markens användning får ges 
då markförorening har avhjälpts 

Marklov krävs för markåtgärder som kan försämra markens 
genomsläpplighet 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 60 månader från den dag planen vinner laga kran 

Till planen hör: 

FastighetsfMeckning Bu!er-PM Geoteknisk utredning 
Miljöteknisk utredning MKN-utredning vatten 

- '"-' önsboda 46:57, 1 :291, 46:58, 46:59 och del av 46:62 

Skåne län 

Antagandehandling 

Skala 1:1000. Koordinatsystem Sweref9913 30 

Upprättad 2021-06-16. 

Jan Karlsson 
Mark- och exploateringschef 

Reviderad 2022-06-23 

Kettil Svensson 
Planarkitekt FPR/MSA 

Besluts datum lnstan 
Godklmande 
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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 
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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. 

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  
B. Enhetschef för Vuxenenheten/Familjehuset  
C. Enhetschef för Barn och familj  

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

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.  
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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 
organisationen ska förstås som att firmatecknaren med sin underskrift garanterar att det 
finns ett beslut som stödjer det som underskriften förbinder kommunen att åta sig. Att ingå 
avtal är ett beslut, att teckna avtal är verkställighet av beslutet att ingå avtal.   

I syfte att underlätta hanteringen av ärenden i vilka firmatecknare efterfrågas anges i Osby 
kommuns nämndgemensamma reglemente att samtliga nämnder, med undantag för 
krisledningsnämnden och valnämnden, bland respektive nämnds förtroendevalda och 
förvaltnings tjänstepersoner ska utse ett antal firmatecknare som, två (2) i förening, tecknar 
nämndens firma. Firmateckning ger rätt att i alla sammanhang när underskrift erfordras 
skriva under för nämndens eller styrelsens räkning. Rätten att teckna firma ska ses som ett 
komplement till de bestämmelser gällande undertecknande av handlingar som framgår i 
punkterna här ovan.  

- En anställd kan i kraft av sin ställning ha behörighet att handla på kommunens vägnar. 
Exempelvis har kommundirektören, annan förvaltningschef, områdeschef och enhetschef 
ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive chef, inom sitt respektive ansvarsområde och 
inom beslutad budget för ansvarsområdet, med stöd av ställningsfullmakten med bindande 
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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. 

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 
 

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 
 

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 
 

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 
 

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

NAC 
 
 

Närmast överordnad 
chef 

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

1.2.2 
 

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

NAC  10 kap. OSL  

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 
 

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 
 

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 
 

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

Kommunsekreterare  
 
 
 
Enhetschef Arbete och 
välfärd* 

Administrativ chef  
 
 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

45 § FL *Avser överklaganden 
på socialtjänstens 
område 

1.4 Beslut under handläggningen 
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1.4.1 
 

Begära att den som anlitar 
ombud ska medverka 
personligen vid handläggningen 
av ett ärende och beslut om att 
ett ombud eller biträde inte får 
medverka i ärendet på grund av 
olämplighet. 

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.  

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 
 

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  

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

Avge yttrande i anledning av 
överklaganden av 
delegationsbeslut 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

   

1.5.2 
 

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

Kommunsekreterare  Administrativ chef   

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 
 
 
 

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

Respektive 
utskott/delegation 

   

1.5.5 
 

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

AU    

1.5.6 
 

Yttrande över översiktsplan från 
andra kommuner 

AU Ordföranden och 
vice ordföranden i 
AU gemensamt 

  

1.5.7 
 

Avge yttrande i 
folkbokföringsärende 

Kommunsekreterare  Administrativ chef  Folkbokförin
gslagen 
(1991:481) 
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1.5.8 
 

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 
 

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

NAC 
 

   

1.6 Utse och nominera särskilda roller 
1.6.1 
 

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* 
 

Biträdande 
kommundirektör 
 
 

 *Avser ärenden inom 
arbete och 
välfärdsförvaltningens 
verksamhetsområde 

1.6.2 
 

Utse firmatecknare för såväl 
kommunstyrelsen som 
kommunen  

AU    

1.6.3 
 
 

Utse arkivansvarig  
 
-för 
kommunstyrelseförvaltingen 
 
-för arbete och 
välfärdsförvaltningen 
 

 
 
Kommundirektör 
 
 
Förvaltningschef arbete 
och välfärd 

   

1.6.4 
 

Utse arkivredogörare Arkivansvarig Registrator  I samråd med 
administrativ chef  

1.6.5 
 

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 
 

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

AU   Enligt ”Riktlinjer  
för styrdokument”, 
antagna av 
kommunfullmäktige 

1.7.2 
 

Övergripande rutiner utifrån 
fastställda riktlinjer 

Kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd 
 

  Enligt ”Riktlinjer  
för styrdokument”, 
antagna av 
kommunfullmäktige 

1.7.3 
 

Beslut om justering/revidering 
av 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 
 

Ingående av samverkansavtal 
med andra 
kommuner/myndigheter. 

Kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

Biträdande 
kommundirektör 
 

 *Avser samverkansavtal 
inom arbete och 
välfärdsförvaltningens 
verksamhetsområde 

1.9 GDPR 
1.9.1 
 

Utse dataskyddsombud för 
nämnden enligt art 37 GDPR 

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

1.9.2 
 

Utse lokalt GDPR-ombud Kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

Administrativ chef  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 
 

Ingå/underteckna 
personuppgiftsbiträdesavtal 
med instruktioner 

NAC 
 

Biträdande 
kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

Art 28 GDPR Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
(2018:218) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
*Avser avtal inom 
arbete och 
välfärdsförvaltningens 
verksamhetsområde 
 



17 

1.9.4 
 

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

NAC 
 

Biträdande 
kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

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. 
*Inom egen förvaltning. 

1.9.5 
 

Beslut om utlämnande av 
registerutdrag och beslut att 
avvisa begäran om 
registerutdrag 
 
 

NAC 
 

Biträdande 
kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

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

1.9.6 
 

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

NAC 
 

Biträdande 
kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

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

1.9.7 
 

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

NAC 
 

Biträdande 
kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

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

1.9.8 
 

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

NAC 
 

Biträdande 
kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

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

1.9.9 
 

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

NAC 
 

Biträdande 
kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

Art 19 GDPR Förvaltningsbesvär 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:2018) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
Ange besvärshänvisning. 
*Inom egen förvaltning. 

1.9.10 
 

Beslut om den registrerades rätt 
till dataportabilitet1 enligt art 20 
GDPR 

NAC 
 

Biträdande 
kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

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

1.9.11 
 

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

NAC 
 

Biträdande 
kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

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

1.9.12 
 

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

NAC 
 
 
 
NAC 
 

Närmast överordnad 
chef 
 
 
Registrator/sekretera
re/systemförvaltare 

Art 33 GDPR Anmälan ska göras till 
Integritetsskydds-
myndigheten senast 72 
timmar efter att 
myndigheten fick 
kännedom om 
incidenten. 
 
Samråd med 
administrativ chef samt 
dataskyddsombud 
(Sydarkivera) ska ske 
innan anmälan. 
 
Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
(2018:218) om 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 
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1.9.13 
 

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

NAC 
 

Närmast överordnad 
chef 
 

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 
 

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 
 

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

KSvO    

1.11.2 
 

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

AU    

1.11.3 
 

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

KSO KSvO   

1.11.4 
 

Övriga förtroendevaldas 
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 
 

Lämna medgivande att använda 
kommunens vapen 
 

Kommundirektör KSO   

1.13.2 
 

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

Kontakcentermedarbeta
re 

 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.Kontaktcentermedarb
etare  
 
2.Registrator 
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2. Upphandling och ekonomi 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anmärkning 
2.1 Upphandling 

Upphandlingar över lagstadgad direktupphandlingsgräns 
2.1.1 Beslut om upphandling inom 

förvaltningens 
verksamhetsområde, samt 
beslut om upphandling som 
omfattar flera förvaltningar. 

AU Kommundirektör   

2.1.2 Beslut att fastställa 
upphandlingsdokument. 

AU Kommundirektör   

2.1.3 Beslut om tilldelning av 
kontrakt. 

Kommundirektör/För
valtningschef Arbete 
och välfärd 

Biträdande 
kommundirektör 

  

2.1.4 Beslut att avbryta upphandling. Kommundirektör/För
valtningschef Arbete 
och välfärd 

Biträdande 
kommundirektör 

  

2.1.5 Undertecknande av kontrakt 
och ramavtal. 

Kommundirektör/För
valtningschef Arbete 
och välfärd 

Biträdande 
kommundirektör 

  

2.1.6 Hävning/uppsägning av avtal. Kommundirektör/För
valtningschef Arbete 
och välfärd 

Biträdande 
kommundirektör 

  

2.1.7 Beslut om att delta i samordnad 
upphandling inom 
förvaltningens 
verksamhetsområde med annan 
upphandlande myndighet/enhet. 

Kommundirektör/För
valtningschef Arbete 
och välfärd 

Biträdande 
kommundirektör 

  

2.1.8 Beslut att fastställa 
upphandlingsdokument. 

Kommundirektör/För
valtningschef Arbete 
och välfärd 

Biträdande 
kommundirektör 

  

2.1.9 Beslut om tilldelning av 
kontrakt. 

Kommundirektör/För
valtningschef Arbete 
och välfärd 

Biträdande 
kommundirektör 

  

2.1.10 Beslut att avbryta upphandling. Kommundirektör/För
valtningschef Arbete 
och välfärd 

Biträdande 
kommundirektör 

  

2.1.11 Undertecknande av kontrakt 
och ramavtal. 

Kommundirektör/För
valtningschef Arbete 
och välfärd 

Biträdande 
kommundirektör 

  

2.1.12 Hävning/uppsägning av avtal. Kommundirektör/För
valtningschef Arbete 
och välfärd 

Biträdande 
kommundirektör 

  

Upphandlingar under lagstadgad direktupphandlingsgräns 
2.1.13 Beslut om upphandling. Chef    
2.1.14 Beslut om tilldelning av 

kontrakt. 
Chef    

2.1.15 Beslut att avbryta upphandling. Chef    
2.1.16 Undertecknande av kontrakt 

och ramavtal. 
Chef    

2.1.17 Hävning/uppsägning av avtal. Chef    
Att komma ihåg: i upphandlingar av ramavtal som Inköpscentralen genomför för flera kommuner och bolag, som ingår i Inköpscentralen, 
fattar Inköpscentralen beslut om upphandling, beslut om tilldelning av kontrakt och ramavtal tecknas i s.k. eget namn. Denna ordning följer på 
det samverkansavtal som kommuner och bolag ingått avseende Inköpscentralens verksamhet samt bestämmelser i LOU angående 
inköpscentraler. 
 
Särskilt om inköp och upphandling 
Delegationsordningen anger delegaters rätt att besluta att något ska upphandlas och beslut som följer på detta. Inköp av varor och tjänster från 
redan upphandlade ramavtal betraktas som verkställighet. 
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2.2 Ekonomi 
2.2.1 
 

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

Ekonomichef Kommundirektör   

2.2.2 
 

Beslut om firmatecknare för 
bankcheckar och förladdade 
kort 

Ekonomichef Kommundirektör  
 

  

2.2.3 
 

Upplåning enligt budget och 
riktlinjer och villkor som 
fullmäktige angivet* 

Ekonomichef Kommundirektör  *Samråd sker med 
kommunstyrelsens 
ordförande inför beslut  

2.2.4 
 

Omskrivning, inlösen eller 
konvertering av lån 

Ekonomichef Kommundirektör   
2.2.5 
 

Placering av likvida medel samt 
kapital för stiftelser 

Ekonomichef Kommundirektör   
2.2.6 
 

Godkänna till kommunen ställd 
säkerhet 

Ekonomichef Kommundirektör   
2.2.7 
 

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

Ekonomichef 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 
 

Kommundirektör 
 

 *Inom Arbete och 
välfärdsförvaltningens 
verksamhetsområde 

2.2.8 
 

Avskrivningar av fordringar 
eller ackordsuppgörelser 
överstigande tre (3) basbelopp  

AU Ordföranden och vice 
ordföranden i AU 
gemensamt 

  

2.2.9 Utdelning från stiftelser Ekonomichef 
 

Kommundirektör   
2.2.10 
 

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 
 

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

Ekonomichef 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

Kommundirektör 
 

 *Inom Arbete och 
välfärdsförvaltningens 
verksamhetsområde 

2.2.12 
 

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 
 

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 
 

Ansökan om statsbidrag och 
projektmedel 

Kommundirektör 
 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

  *Inom Arbete och 
välfärdsförvaltningens 
verksamhetsområde 
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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 
 

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

3.1.2 Beslut om anställning 
 

NAC    
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 
 

Uppsägning från arbetsgivare 
på grund av personliga 
omständigheter, arbetsbrist 

HR-chef HR- och 
förhandlingsstrateg 
 

  

3.3.2 Träffa särskild 
överenskommelse med 
arbetstagare om avslutning av 
anställning 
 

Kommundirektör 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd* 

1. HR- och 
förhandlingsstrateg 
 
2. HR-chef 

 Innan överenskommelse 
träffas ska samråd ske 
med HR-enheten. 

3.3.3 Avsked HR-chef Kommundirektör   

3.4 Lön, ledighet, förmåner m.m. 
3.4.1 Fastställa lön till nyanställd 

kommundirektör 
P-delegationen KSO   

3.4.2 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 Fastställa ramar, regler och 
riktlinjer för löneöversyn 

P-delegation HR-chef   

3.4.4 Pensionsförstärkning, förtida 
pensionsuttag 
 

HR-chef P-delegationen   

3.4.5 Särskild avtalspension 
 

HR-chef P-delegationen   

3.4.6 Minskad arbetstid 80-90-100 
 

HR-chef HR- och 
förhandlingsstrateg 
 

 Innan beslut fattas ska 
samråd ske med 
kommundirektör/förvalt
ningschef Arbete och 
välfärd 

3.5 Personalåtgärder vid särskilda omständigheter 
3.5.1 
 

Omplacering mellan 
förvaltningar när 
överenskommelse inte nåtts  

HR- och 
förhandlingsstrateg 
 

HR-chef 
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3.5.2 Omplacering i samband med 
rehabiliteringssituation samt 
beslut om omreglering av tjänst 
på grund av beviljad 
sjukersättning 

HR-specialist HR- och 
förhandlingsstrateg 
 

  

3.5.3 
 

Avstängning 
 

NAC 
 

1. HR-specialist 
 
2. HR- och 
förhandlingsstrateg 
 

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

3.5.4 
 

Prövning av löneförmåner 
under avstängning 

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

AB § 10  

3.5.5 
 

Disciplinpåföljd 
 
 

NAC 
 

1. HR-specialist 
 
2. HR- och 
förhandlingsstrateg 

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

3.5.6 
 

Polisanmälan av medarbetare NAC 
 

1. HR- och 
förhandlingsstrateg 
 
2. HR-chef 

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

3.5.7 
 

Meddela förbud mot/alternativt 
godkänna utövande av bisyssla 
 

NAC 
 

Kommundirektör 
 

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

3.6 Arbetsgivarärenden 
3.6.1 
 

Tvisteförhandling enligt 64–68 
§§ MBL 

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

3.6.2 Beslut om stridsåtgärder P-delegationen HR-chef   
3.6.3 Tvisteförhandling på grund av 

konflikt 
 

P-delegationen HR-chef   

3.6.4 Beslut om samhällsfarlig 
konflikt 
 

P-delegationen HR-chef   

3.6.5 Träffa kollektivavtal HR-chef P-delegationen MBL § 10  
3.6.6 Godkänna avtal rörande 

personalfrågor som 
överenskommits centralt av 
SKR 

HR-chef HR- och 
förhandlingsstrateg 

  

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

HR-chef  HR- och 
förhandlingsstrateg 

  

3.6.8 Förhöjd pensionsavgift 
 

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

Projektsamarbete med 
näringslivsorganisationer, 
inklusive beslut om finansiering 
inom budget 

AU    

4.2 
 

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

Föreläggande och förbud i 
tillsynsärenden enligt LSO 

BI  
BINSP 
 

RC/FCH/OPC/YB 
 

5 kap. 2 § 
LSO 

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

5.2 Medgivande om egensotning BI 
BINSP 

RC/FCH/OPC 
 

3 kap. 4 § 
LSO  

5.3 
 

Föreläggande och förbud i 
samband med 
brandskyddskontroll 

Skorstensfejarmästare Skorstensfejarteknik
er 

3 kap. 6 § 
LSO 
 

 

5.4 
 

Beslut om kontroll ur 
brandskyddssynpunkt i 
särskilda fall 

BI 
BINSP 
 

RC/FCH/OPC/YB 
 

3 kap. 1 § 
LSO  

5.5 
 

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

RC 
 

FCH/OPC 
 

2 kap. 7 § 
LSO  

5.6 
 

Fatta beslut om tillstånd att 
hantera brandfarliga varor 

BI 
BINSP 
 

FCH/OPC 
 

17 § LBE  

5.7 
 

Fatta beslut om tillstånd till 
hantering av explosiva  

BI 
BINSP 
 

RC/FCH/OPC 
 

18 § LBE  

5.8 
 

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

BI 
BINSP 
 

RC/FCH/OPC 
 

19 § LBE  

5.9 
 

Återkallande av tillstånd för 
brandfarliga eller explosiva 
varor 

BI 
BINSP 
 

RC/FCH/OPC 
 

20 § LBE  

5.10 
 

Tillsyn enligt LBE BI 
BINSP 

RC/FCH/OPC/YB 
 

21 § LBE  

5.11 
 

Meddela föreläggande och 
förbud enligt LBE 

BI 
BINSP 
 

RC/FCH/OPC/YB 
 

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

5.12 
 

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

BI 
BINSP 
 

RC/FCH/OPC 
 

9 och 19 §§ 
LBE  

5.13 
 

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

BI 
BINSP 
 

RC/FCH/OPC 
 

16 § FBE  

5.14 
 

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

FCH 
 

RC/OPC 
 

3 kap. 8 § 
LSO  

5.15 Tillsyn enligt LSO BI 
BINSP 

RC/FCH/OPC 
 

5 kap. 1 § 
LSO  
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6.  Vuxenutbildning 
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Anmärkning 
6.1 
 

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

Förvaltningschef för 
Arbete och välfärd 

  
  

6.2 
 

Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd   

Delegaten i 
urspungsbeslutet  
  

    
  

  

6.3 
 

1.Tillfälligt inställande av 
undervisning 1 dag  
  
2.Tillfälligt inställande av 
undervisning> 2 dagar 
  
 

Rektor  
 
 
Förvaltningschef för 
Arbete och välfärd   

Förvaltnings-chef 
arbete och välfärd är 
ersättare för rektor 

  

6.4 
 

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 
 

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 
 

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 
 

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 
 

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  

  

6.9 Beslut om stipendier   KSIU        
6.10 Beslut om att elev ska hålla sig 

med böcker och 
andra lärverktyg alternativt att 
avgift för densamma ska tas ut  

Rektor 
  

  20 kap 7 § SL    

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

Rektor  20 kap. 33b § 
SL 

 

6.12 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 
 

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 
 

Godkännande av familjehems 
lämplighet för vård och fostran 

KSIU  6 kap. 6 § 
första och 
andra stycken 
SoL 

 

8.1.2 
 

Bistånd till barn och ungdom i 
form av vård i familjehem 

KSIU  4 kap. 1 § 
SoL  

8.1.3 
 

Godkännande av jourhems 
lämplighet för tillfällig vård och 
fostran 

KSIU  6 kap. 6 § 
tredje stycket 
SoL 

 

8.1.4 
 

Beslut om tillfällig vistelse i 
familjehem, jourhem eller 
nätverkshem.  
 
Högst två månader efter att 
utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 
avslutats. 
 
Sammantagen tid som 
överstiger 2 månader efter 
avslutad utredning enligt 11 
kap. 1 § SoL 
 

 
 
 
 
Förste socialsekreterare 
 
 
 
KSIU 

 
 
 
 
Enhetschef Arbete 
och välfärd 

4 kap. 1 § 
SoL  

8.1.5 
 

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 
 

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 
 

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

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

   
8.1.9 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 
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8.1.10 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 
 

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

Socialsekreterare  2 kap 33 § 
andra stycket 
studiestöds- 
förordningen 

 

8.1.12 
 

Förälders ersättning till 
kommunen för placerat barn 

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

 

8.1.13 Övervägande om att ansöka om 
flyttningsförbud 

KSIU  6 kap 8a§ 
SoL  

8.1.14 Övervägande om 
vårdnadsöverflyttning  

KSIU  6 kap 8b § 
SoL  

8.2 Öppenvård 
8.2.1 
 

Beslut om bistånd i form av 
personligt stöd av 
socialsekreterare  

Socialsekreterare   4 kap. 1 § 
SoL  

 

8.2.2 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 
 

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 
 

Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson eller 
kontaktfamilj 

Socialsekreterare  4 kap 1 § SoL  

8.2.5 
 

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 
 

Förordnande och entledigande 
av kontaktperson/kontaktfamilj 

Socialsekreterare    
8.2.7 
 

Beslut om ersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj 

1:e socialsekreterare    
8.2.8 
 

Bistånd i form av 
andrahandskontrakt 

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

 4 kap 1 § SoL  
8.2.9 
 

Bistånd i form av ekonomiskt 
stöd vid eget boende  

Socialsekreterare  4 kap 1 § SoL  
8.2.10 
 

Bistånd i form av personligt 
stöd vid eget boende 

Socialsekreterare  4 kap. 1 § 
SoL  

8.2.11 
 

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 
 

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 

_J _J ~ I 

~ ~ 
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8.3.1 
 

Beslut om att inleda utredning Socialsekreterare  11 kap 1 § 
SoL 

 

8.3.2 
 

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

Förste socialsekreterare  11 kap 1 § 
SoL 

 

8.3.3 Beslut att inhämta uppgifter 
utan den enskildes samtycke 

Förste socialsekreterare  11 kap 2 § 
första stycket 
SoL  

 

8.3.4 
 

Förlängning av utredningstid i 
ärenden som rör barn 

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

 11 kap 2 § 
andra stycket 
SoL 

 

8.3.5 
 

Beslut om att utredning inte 
skall föranleda någon åtgärd 

Förste socialsekreterare  11 kap 1 § 
SoL 

 

8.3.6 
 

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 
 

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

Förste socialsekreterare  11 kap 4b § 
SoL 

 

8.3.8 
 

Beslut om att avsluta 
uppföljning utan insats 

Förste socialsekreterare  11 kap 4c § 
SoL 

 

8.4 Övrigt 
8.4.1 
 

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

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

 2 a kap 10 § 
SoL 

 

8.4.2 
 

Meddela inställning i fråga om 
annan kommuns begäran om 
överflyttning 

KSIU  2 a kap 10 § 
SoL 

 

8.4.3 
 

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 
 

Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare som 
tidigare varit 
familjehemsförälder 

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

 6 kap 11 § 
SoL 

 

8.4.5 
 

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

Socialsekreterare  5 kap 3 § 1–
2st SoF 

 

8.4.6 
 

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 
 

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 
 

Framställan till domstol om 
behov av målsägandebiträde för 
underårig 

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

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 
 

Godkännande av 
faderskapsbekräftelse  

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare 

 1 kap 4§ FB  

9.3 
 

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 
 

Beslut om att återuppta nedlagd 
utredning 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare  

 2 kap 1§ FB  

9.5 
 

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 
 

Beslut att väcka och föra talan i 
mål om faderskap 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare  

 3 kap 5§ 2st 
6§ 2 st FB 

 

9.7 
 

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 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 
 

Beslut om att utse utredare i 
adoptionsärende  

Enhetschef arbete och 
välfärd  

 Enl. 4 kap  
14 § FB 

 

9.10 
 

Beslut om medgivande att ta 
emot barn med hemvist 
utomlands, i syfte att adoptera 
det 

KSIU  6 kap 12§ 
SoL 

 

9.11 
 

Beslut om att återkalla 
medgivande av adoption, om 
förutsättningarna för det inte 
längre föreligger 

KSIU  6 kap 13§ 
SoL 

 

9.12 
 

Beslut om att samtycke ges till 
att adoptionsförfarande får 
fortsätta 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare 

 6 kap 14§ 
SoL 

 

9.13 
 

Beslut om att samtycke inte ges 
till att adoptionsförfarande får 
fortsätta 

KSIU  6 kap 14§ 
SoL 

Får ej delegeras till 
tjänsteperson 

9.14 
 

Yttrande till domstol i ärende 
enligt namnlagen 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare  

 45 och 46 §§ 
NamnL 

 

9.15 
 

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 
 

Lämna upplysningar och 
yttrande till länsstyrelsen 
beträffande äktenskapsdispens 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare  

 15 kap 1 § 2 
st ÄktB 
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10. Beslut enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
LVU 
10.1 
 

Beslut om ansökan till 
Förvaltningsrätt för vård enligt 
LVU 

KSIU  4 § LVU  

10.2 
 

Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

KSIU   6 § LVU  Ska underställas 
förvaltningsrätt  
Vid brådskande beslut, 
se kompletterande 
beslutanderätt, bilaga 1  
  

10.3 
 

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 
 

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. 

10.5 
 

Beslut om att omhändertagande 
enl. 6 eller 6 a §§ LVU skall 
upphöra  

Ordförande för KSIU    9§ 3 st LVU,  
9 b 
§ 2 st LVU  

  

10.6 
 

Övervägande om vård med stöd 
av 2 § LVU fortfarande behövs 

KSIU  13§ 1 st LVU Minst var 6:e mån 

10.7 Beslut i fråga om fortsatt vård 
(omprövning) 

KSIU  13§ 2 st LVU Inom 6 månader 

10.8 Övervägande om att ansöka om 
flyttningsförbud 

KSIU  13 b § LVU  

10.9 Övervägande om 
vårdnadsöverflytt 

KSIU  13 c § LVU  

9.17 
 

Beslut om DNA-undersökning i 
faderskapsärende 

Socialsekreterare/Familje-
rättssekreterare  

 2 kap 6 § FB 
och 10 kap 5 
§ SoL 

 

9.18 
 

Yttrande till domstol om 
umgängesstöd 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare  

 6 kap 15 c § 2 
st FB 

 

9.19 
 

Beslut att utse en person att 
medverka vid umgänge 
(umgängesstöd) 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare  

 6 kap 15 c § 3 
st FB 

 

9.20 
 

Beslut att utse kontaktperson i 
umgängesärenden 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare 

 4 kap 1 § SoL  

9.21 
 

Beslut om ersättning till 
kontaktperson vid umgänge 

1:e socialsekreterare    

9.22 
 

Godkänna avtal om att 
underhållsbidrag ska betalas 
längre perioder än 3 månader 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare 

 7 kap 7 § 2 st 
FB 

 

9.23 
 

Framställan till domstol om 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare. 

Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare 

 6 kap FB  

9.24 
 

Beslut om att avge upplysningar Socialsekreterare/Familjer
ättssekreterare 

 6 kap 20§ 2st 
FB 

 

9.25 
 

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 

 

~ 
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10.10 
 

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. 

10.11 
 

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. 

10.12 
 

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  

10.13 
 

Beslut om att vården ska 
upphöra när vård inte längre 
behövs 

KSIU  21 § LVU  

10.14 Beslut om uppföljning vid 
upphörande av LVU-vård 

Förste socialsekreterare   21 b § LVU  

10.15 
 

Beslut om kontaktperson eller 
öppen behandling (s.k. 
mellantvång) 

KSIU  22 § LVU  

10.16 
 

Prövning om beslut om 
förebyggande insats skall 
upphöra att gälla 

KSIU  22 § 3 st 
LVU 

Minst var 6:e mån 

10.17 
 

Beslut om att förebyggande 
insats enligt 22 § 1 st LVU skall 
upphöra 

KSIU  22 § 3 st 
LVU 

 

10.18 
 

Ansökan hos Förvaltningsrätten 
om flyttningsförbud 

KSIU  24 § LVU  

10.19 
 

Övervägande om 
flyttningsförbud fortfarande 
behövs 

KSIU  26 § LVU Minst var 3:e mån 

10.20 
 

Beslut om att flyttningsförbud 
skall upphöra 

KSIU  26 § 2 st 
LVU 

 

10.21 
 

Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

KSIU  27 § LVU Ska underställas 
förvaltningsrätten  
  
Vid brådskande beslut, 
se kompletterande 
beslutanderätt, bilaga 1  
 

10.22 
 

Beslut om att tillfälligt 
flyttningsförbud ska upphöra 

KSIU  30 § 2 st 
LVU 

 

10.23 
 

Beslut om den unges umgänge 
med förälder eller annan 
vårdnadshavare efter beslut om 
flyttningsförbud när 
överenskommelse ej kan nås 

KSIU  31§ LVU  

10.24 
 

Ansökan hos förvaltningsrätten 
om utreseförbud  

KSIU    31 b § LVU    

10.25 
 

Prövning om utreseförbud ska 
upphöra  

KSIU    31 c 
§ 1 st LVU  

  

10.26 
 

Beslut om att utreseförbud ska 
upphöra  

KSIU    31 c 
§ 2 st LVU  

  

_J 

_J 

_J 

_J 

_J 

_J 

_J 

_J 

_J 

_J 

_J 

_J 

_J 
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10.27 Beslut om tillfälligt 
utreseförbud  

KSIU    31 d § LVU  Ska underställas 
förvaltningsrätten  
Vid brådskande beslut, 
se kompletterande 
beslutanderätt, bilaga 1  
  

10.28 
 

Beslut om att tillfälligt 
utreseförbud ska upphöra  

KSIU    31 g 
§ 2 st LVU  

  

10.29 
 

Beslut om tillfälligt undantag 
från utreseförbud  

KSIU    31 i § LVU    

10.30 
 

Beslut om läkarundersökning, 
att utse läkare samt plats för 
läkarundersökningen 

Socialsekreterare  32 § 1 st 
LVU 

 

10.31 Beslut om att, inför umgänge, 
kontrollera om en 
vårdnadshavare eller förälder är 
eller har varit påverkad av 
narkotika, alkoholhaltiga 
drycker, andra 
berusningsmedel, sådant medel 
som avses i 1 § lagen 
(1991:1969) om förbud mot 
vissa dopningsmedel eller sådan 
vara som omfattas av lagen 
(1999:42) om förbud mot vissa 
hälsofarliga varor. 

KSIU Ordföranden och 
vice ordföranden i 
KSIU gemensamt 

32a § LVU  

10.32 Beslut om att, inför prövning av 
om vården ska upphör, 
kontrollera om en 
vårdnadshavare eller förälder är 
eller har varit påverkad av 
narkotika, alkoholhaltiga 
drycker, andra 
berusningsmedel, sådant medel 
som avses i 1 § lagen 
(1991:1969) om förbud mot 
vissa dopningsmedel eller sådan 
vara som omfattas av lagen 
(1999:42) om förbud mot vissa 
hälsofarliga varor. 

KSIU Ordföranden och 
vice ordföranden i 
KSIU gemensamt 

32b § LVU  

10.33 Beslut om att begära biträde av 
polis för att genomföra 
läkarundersökning 

KSIU     43 § 1 p 
LVU  

  

10.34 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  

 

_J 

_J 

_J 

_J 

_J 

_J 
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11. Beslut om ekonomiskt bistånd 
11.1 
 

Beslut i ärenden om ekonomiskt 
bistånd 
  
- enligt Socialstyrelsens 
handbok ”Ekonomiskt bistånd – 
handbok för socialtjänsten” 
 
 
 
 
  
- mot återbetalning vid förskott 
på förmån/ ersättning/ 
arbetskonflikt//inte förfogat 
över egna inkomster eller 
tillgångar. 

 
 
 
 
Socialsekreterare /admi
nistratör   
 
 
 
  
 
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 
 

Begäran om deltagande i 
praktik eller annan 
kompetenshöjande verksamhet 

Socialsekreterare  4 kap 4§ SoL  

11.3 Vägrande av eller nedsättning 
av fortsatt försörjningsstöd 

Socialsekreterare  4 kap 5§ SoL  

11.4 
 

Beslut om bistånd till livsföring 
i övrigt samt utöver vad som 
följer av 4 kap 1 § SoL då 
särskilda skäl finns 
 
-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 
 

Beslut om ekonomiskt bistånd 
till begravningskostnader och 
utgifter i omedelbar anslutning 
till dödsfallet 

Socialsekreterare 
/administratör 

 4 kap 1 § 
SoL 

 

11.6 
 

Framställning till 
Försäkringskassan om 
utbetalning av ersättningen för 
utgivet försörjningsstöd 

Socialsekreterare  9 kap 2§ SoL  

11.7 
 

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

Socialsekreterare  9 kap 
1-2 §§ SoL 

 

11.8 
 

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

Socialsekreterare  9 kap 
2 § 2 st 
SoL 

 

11.9 
 

Beslut om bistånd till Glappet i 
etableringsreformen 
* Kontakt ska tas med 
Migrationsverket innan 
ersättning betalas ut med 
särskilt belopp 

Socialsekreterare 
/administratör 
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11.10 
 

Beslut om att inleda utredning Socialsekreterare  11 kap 1 § 
SoL 

 

11.11 
 

Beslut om att utredning inte ska 
inledas eller att inledd utredning 
ska läggas ned 

Socialsekreterare  11 kap 1 § 
SoL 

 

11.12 
 

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 
 

Bevilja dagersättning enligt 
LMA 

Socialsekreterare  17 § LMA  

11.14 
 

Bistånd i form av 
utslussningslägenhet 

Enhetschef arbete och 
välfärd  

Förvaltningschef 
arbete och välfärd 

4 kap 1 § 
SoL 

 

11.15 
 

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 
 

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 
 

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 
 

Beslut om öppenvård- och 
öppenvårdsbehandling internt 
 

Socialsekreterare  4 kap 1 § SoL Inkluderar beslut om 
insats inom 
socialpsykiatrin 

12.4 
 

Beslut om ersättning till 
familjehem (arvode och 
omkostnadsersättning) 
 
1. Enligt SKR:s 
rekommendationer 
 
 
2. Över SKR:s 
rekommendationer 

 
 
 
 
Enhetschef arbete och 
välfärd  
 
 
KSIU 

 
 
 
 
Förvaltningschef 
Arbete och välfärd  

4 kap 1 § SoL  

12.5 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson/-familj 

Socialsekreterare   4 kap 1 § 
SoL 

 

12.6 
 

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 
 

Beslut om samtalskontakt med 
socialsekreterare 

Socialsekreterare  4 kap 1 § 
SoL 

 

12.8 
 

Beslut om upphörande av 
bistånd i form av 
kontaktperson/-familj 

Socialsekreterare  4 kap 1 § 
SoL 

 

12.9 
 

Beslut om förordnande och 
entledigande av kontaktperson/-
familj 

Socialsekreterare    
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12.10 
 

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 
 

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 
 

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 
 

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

Socialsekreterare  17 kap 1§ 
AFL 
9 kap 
2 § SoL 

 

12.14 
 

Beslut om att inleda utredning Socialsekreterare  11 kap 1 st 
SoL 

 

12.15 
 

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 
 

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

Enhetschef arbete och 
välfärd 

 2a kap 10 § 
SoL 

 

12.17 
 

Meddela inställning i fråga om 
annan kommuns begäran om 
överflyttning  

KSIU  2a kap 10 § 
SoL 

 

12.18 
 

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 

 

12.19 
 

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

Socialsekreterare  5 kap 3 § SoF  

12.20 
 

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 
 

Beslut om att ansöka hos 
Förvaltningsrätt om vård enligt 
LVM  
 

KSIU  11 § LVM 
 

 

13.2  
 

Beslut att återkalla ansökan om 
vård enligt LVM  

KSIU    11 § LVM    

13.3 
 

Beslut om omedelbart 
omhändertagande av 
missbrukare  

KSIU    13 § LVM Ska underställas 
förvaltningsrätten  
Vid brådskande beslut, 
se kompletterande 
beslutanderätt, bilaga 1  

13.4 
 

Beslut om att ett omedelbart 
omhändertagande ska upphöra  

KSIU   18b § LVM  

13.5 
 

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 
 

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 
 

Beslut om läkarundersökning 
samt utse läkare för 
undersökningen 

Socialsekreterare  9 § LVM  

13.8 
 

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 
 

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 
 

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 
 

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 
 

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  
 

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 
 

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 
 

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 
 

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 
 

Yttrande till 
Åklagarmyndigheten 

Förste socialsekreterare  11 § 1 st. 
LUL 

 

15.5 
 

Framställning till 
Åklagarmyndigheten  
att utredning om brott ska 
inledas för  
barn under 15 år 

Förste socialsekreterare  31 § 2 st. 
LUL 

 

15.6 
 

Begäran hos 
Åklagarmyndigheten om 
förande av bevistalan  

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

  38 § LUL   

15.7 
 

Yttrande till passmyndigheten 
vid utfärdande av pass utan 
vårdnadshavarens medgivande 

Socialsekreterare  3 § 2 st 
passförordnin
gen 

 

15.8 
 

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 
 

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 
 

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 
 

Beslut om polisanmälan av 
brott och beslut om 
överlämnande av uppgift till 
Polismyndigheten eller 
Säkerhetspolisen vid misstanke 
om brott  

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

  12 kap. 10 
§ SoL, 10 
kap. 2 och 
18a-23 §§ 
OSL  

 

15.12 
 

Yttrande till åklagare vid 
åtalsprövning  

Enhetschef Arbete och 
välfärd  

Förvaltningschef för 
Arbete och välfärd   

46 § LVM   

15.13 
 

Yttrande i körkortsärende  Socialsekreterare    3 kap. 8 §, 5 
kap. 2 § 
körkortsföror
dningen  
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15.14 
 

Yttrande till Polismyndigheten i 
vapenärende 
 

Socialsekreterare  RPSFS 
2009:13 

Samtycke från berörd 
person krävs 

15.15 
 

Yttrande angående antagande 
av hemvärnsmän 

Socialsekreterare  5 § 
hemvärnsföro
rdningen 
(1997:146) 

 

15.16 
 

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  

 

15.17 
 

Uppgiftslämnande till 
smittskyddsläkare 

Förvaltningschef Arbete 
och välfärd  
 

 6 kap 12 § 
smittskyddsla
gen 
 

  

16. Övriga ärenden inom socialtjänstens verksamhetsområde 
16.1 
 

Dödsboanmälan Administratör  20 kap 8a § 
ärvdabalken 
(1958:637) 

 

16.2 
 

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 
 

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.  
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Nr Ärende Förordnande Lagrum Kommentar 

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 
 
6. Tord Nilsson 
 
7. Ulrika Sjölander 
 
8. Josefin Petersson 
 
9. Eva-Lena Aurell 
 
10. Sara Gasser 
 
11. Sverker Pile 
 
12. Emma Jansson 
 
13. Maya Månsson 
 
 

43 § 2 p. LVU  Beslut ska anmälas på 
nämndens 
nästkommande 
sammanträde.  

 

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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Datum 

2022-10-24  
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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 

 

 

 

Överflyttning av borgensåtagande för Osby Ishockeyklubb 
Dnr KS/2022:338 045   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelseförvaltningen  

1. Osby kommun som borgensman godkänner att Osby Ishockeyklubbs lån kan 
flyttas över till annan bank med ursprungliga borgensvillkor. 

2. Aktuellt belopp för kommunal borgen är 451 000 kr.  

3. Kommunens borgensbeslut gäller t o m 2028-03-30. 

4. Kommuns godkännande förutsätter att borgensåtagandet hos Snapphanebygdens 
Sparbank makuleras i samband med överflyttning av Osby Ishockeyklubbs lån. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet handlar om kommunens finansiella hantering av borgensåtagande och berör inte 
barn. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2020, § 131, om att bevilja borgen på 
500 000 kr för lån till Osby Ishockeyklubb. 

Hockeyklubben har förhandlat om villkoren för det aktuella lånet och har för avsikt att 
flytta lånet till en annan bank. 

Innan en överflyttning av hockeyklubbens lån till en annan bank kan genomföras behövs 
dock kommunens, borgenärens, godkännande i ärendet.  

Efter ett antal perioders amortering av det ursprungliga lånebeloppet på 500 000 kr är 
aktuellt saldo per den 1 november är 451 000 kr. 

 

 

l~ IOSBY 
~KOMMUN 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-10-24 

E-post från OIK 2022-09-06 gällande borgen 

Kommunfullmäktiges beslut om borgen för Osby Ishockeklubb, 2020-11-23, § 131. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Osby Ishockeyklubb 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomi och utvecklingsenheten 

 

Petra Gummeson  Johanna Lindhe  
Kommundirektör  Ekonomi och utvecklingschef  



Från: Mats Axelsson <matsaxelsson58@yahoo.se>  
Skickat: den 6 september 2022 15:20 
Till: Lindhe, Johanna <johanna.lindhe@osby.se> 
Ämne: Borgensärende 
 
Hej!  

 

Jag var i kontakt med kommunalrådet Niklas Larsson igår fm, med anledning av att Osby 

Kommuns fullmäktige borgar för ett lån som Osby Ishockeyklubb (OIK) har i 

Snapphanebygdens Sparbank. Niklas har gett mig din mejladress och telefonnummer.  

 

OIK har nyligen varit i kontakt med en annan bank för att försöka få bättre villkor och då 

samtidigt ansöka om ytterligare lån i samband med att vi då byter bank. Den aktuella 

banken behöver se / ta del av handlingen som är borgensåtagandet. Om jag förstod 

Niklas rätt, så skulle du kunna vara behjälplig här.  

 

Hälsningar 

 

Mats Axelsson, nyvald ordförande i OIK, 070-6742711  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdalum 

2020-11-23 

Komm u nfu I lmä ktige 

§ 131 

Ansökan om borgen Osby IK 

KS/2020:64 045 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunen som borgensman ställer sig bakom att Osby IK:s lån ut
ökas upp till 500,000. 
Kommunen som borgensman ställer sig bakom att lånet är amorte
ringsfritt de närmaste tolv månaderna. 

Osby IK bjuds in till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
den 9 december där de ska presentera en åtgärdsplan för hantering av 
den ökade skulden på 200,000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 172. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 120. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-05-27, § 86 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10, § 74 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05~18, § 67 

Mail från Mikael Svensson inkommen den 8 maj 2020. 

Beslutet skickas till 

Osby IK 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Ekonomienheten 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 139 

Ansökan om Bidrag - Osby näringsliv 

KS/2022: 199 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 2 
november 2022. 

Beslutsgång 
Yrkanden 
Arne Gustavsson (S) yrkar avslag till förslaget om att bevilja bidrag 
Niklas Larsson (C) och Lars-Erik Svensson (M) yrkar bifall till förslaget om 
att bevilja bidrag. 

Överläggning och beslut 
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott enhälligt att: 

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 2 
november 2022. 

Sammanfattning 
Osby näringsliv har inkommit med en ansökan om 25 000 kronor för att 
kunna arrangera företagskvällen den I O november. Företagskvällen finns till 
för att lyfta fram de lokala företagen inom kommunen. Syftet med kvällen är 
att få en samverkan mellan Osby kommun och näringslivet. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-10 

Ansökan 2022-04-26 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Sida 
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Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress Samhällsbyggnad 
 283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 
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Datum 
2022-10-10 

 
199  

Samhällsbyggnad 
Jimmy Ekborg, 0479 - 528 221 
Jimmy.ekborg@osby.se 

 
 

 
 

 
  

 

Ansökan om bidrag – Osby näringsliv 
KS/2022:199 

Näringslivetsutvecklarens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Förslag till beslut är att bevilja Osby näringsliv 25 000 kronor till 
företagskvällen. 

Sammanfattning 
Osby näringsliv har inkommit med en ansökan om 25 000 kronor för att 
kunna arrangera företagskvällen den 10 november. Företagskvällen finns till 
för att lyfta fram de lokala företagen inom kommunen. Syftet med kvällen är 
att få en samverkan mellan Osby kommun och näringslivet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-10 
Ansökan 2022-04-26 
 

Beslutet skickas till: 
Näringslivsutvecklare - Jimmy Ekborg 
Ekonomichef – Johanna Lindhe 
 

Petra Gummesson 
Kommundirektör 

Jimmy Ekborg 
Näringslivsutvecklare 
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ANSÖKAN OM BIDRAG 

2022-04-26 

Kommunstyrelsen Osby Kommun 

Johanna Lindhe 

283 31 OSBY 
OSBY KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

2022 -10- 1 0 
.0-02.2.. '. I °I 7 I LI O 
Dia rienr. Ärendetyp 

Ansökan om bidrag - Osby Näringsliv -
Vi ansöker om bidrag om totalt 25 000 kr. Bidraget kommer att gå till företagskvällen 
den 10 november - se bifogad inbjudan. 

Sätts in på bankgiro: 249-4250 

Med vänlig hälsning 

OSBY NÄRING -~IV l \ ~ 

, \\t\ 'I\\\ --'/ 
Bo Ekstrand/gm Eva Nilsson \ 

Osby Näringsliv Ek.För 
Västra Storgatan 26 
283 31 OSBY 

Bankgiro: 249-4250 Org.nr: 716406-1793 
Hemsida: www.osby. nu E-post: info@osbynaringsliv.se 
Telefon: 073-020 73 69 
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Datum 

220421 

Delgivning av årsredovisning och hantering av beslut om ansvarsfrihet 

Samordningsförbundet Skåne Nordost för verksamhetsåret 2021 

Samordningsförbundet Skåne Nordost består av förbundsmedlemmarna Bromölla , 

Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommun samt Region Skåne, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan . 

Enligt 26 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska 

förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 

Sida 

1 (2) 

På uppdrag av styrelsen för Samordningsförbundet Skåne Nordost översänder härmed den 

av styrelsen och revisorerna godkända årsredovisningen inklusive verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret 2021. 

Underlaget översändes för hantering av ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skåne 

Nordosts styrelse inom respektive medlemsorganisation. 

Respektive organisations beslut återsänds till adressen: 

Samordningsförbundet Skåne Nordost 

Spannmålsgatan 7 

291 32 Kristianstad 

Vänligen och på uppdrag av styrelsen, 

Asa Linne 

Förbundschef 

Samordningsförbundet Skåne Nordost 

asa .li nne@sfsno.se 

0768-837057 

Samordningsförbundet Skåne Nordost 
Spannmålsgatan 7 
291 32 KRISTIANSTAD 

Webb och e-post 
www.sfsno.se 
asa.linne@sfsno.se 

Telefon 
0768-837057 



Samordningsförbundet 
Skåne Nordost 

Underlag: 

Årsredovisning inklusive revision- och granskningsrapport 

Sänd lista: 

Datum 

220421 

Kommunfullmäktige i kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra 

Göinge 

Ekonomistaben, Försäkringskassan 

Registrator, Arbetsförmedlingen 

Huvudkontoret, Region Skåne 

Samordningsförbundet Skåne Nordost 
Spannmålsgatan 7 
291 32 KRISTIANSTAD 

Webb och e-post 
www.sfsno.se 
asa.linne@sfsno.se 

Telefon 
0768-837057 

Sida 

2 (2) 



OSBY KOMMUI\'. 
Kommunstyrelsen 

2022 -0~- 2 2 
Samordningsförbundet 
Skåne Nordost 

~/2-oz.2-, 7y 000 
, Ärendetyp 

Oiarienr . 

0 

Arsredovisning 

Verksamhetsår 2021 

Tillsammans vågar vi finna nya vägar! 

Kristianstads 
1a11E1 kommun 

ÖSTRA · 
GONGE •• 

m Bromölla 
li;il kommun 

OSBY 
KOMMUN 

AR8ETSFÖRMEDLINGE 
SW(Ols-. PU9 llC EH PLOYME T SliVICC [ij Försäkringskassan 



Samordningsförbundet Skåne Nordost 
Org. nr 222000-2790 

Innehåll 

1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Samordningsförbundet Skåne Nordost 

i .2 Organisation , styrning och uppfö ljning 

1.2.1 Styrelse 

1.2.2 Beredningsgrupp 

1.2.3 Kansli 

1.2.4 Styrning och uppföljning 

1.3 Verksamhetssammanfattning 2021 

1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

1.5 Händelse av väsentlig betydelse 

1.6 Förväntad utveckling 

1.7 Finansierade insatser 2021 

1.7.1 Översikt av insatser 

1. 7.2 Bryggan till språk och arbete 

1.7.3 Göinge ung 

1.7.4 Hela familjen 

1.7.5 Kompetensva li dering 

1.7.6 Maria Mödrahälsovård 

1. 7. 7 Sista slaget 

Resultaträkn ing 

Balansräkning 

Kassaflödeanalys 

Tilläggsupplysning ar (noter) 

s. 3 

s. 3 

s . 3 

s.4 

s. 5 

s. 5 

s. 6 

s. 7 

s . 8 

s. 8 

s. 9 

s. 9 

s. 9 

s.11 

s.12 

s.14 

s.·15 

s.16 

S . 19 

s. 20 

s. 22 

s. 23 

2 



Samordningsförbundet Skåne Nordost 
Org. nr 222000-2790 

1 . Förvaltningsberättelse 

1.1 Samordningsförbundet Skåne Nordost 

.) 

Samordningsförbundet Skåne Nordost består av fyra parter; Arbetsförmed lingen, 

Försäkrings ka ssan, Region Skåne samt kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, 

Osby och Östra Göinge. 

Samordningsförbundet Skåne Nordost har sitt säte i Kristianstad och leds av en 

förbundsstyre lse. Det löpande arbetet utförs av ett kansli, som sedan mitten av 2021 

består av två medarbetare, förbundschef och processtödjande medarbetare. 

Samordningsförbundet är en arena för samverkan mellan medlemsorganisationerna för 

att fler ska komma i arbete. Insatserna inom den finansiella samordningen avser individer 

i förvärvsarbetande ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att 

förbättra eller återfå sin arbetsförmåga. 

Grunden och förutsättningarna för samverkan mellan de fyra parterna regleras i Lagen 

om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003: 1210). Lagen ger parterna 

möjlighet att samordna och effektivisera en gemensam resursanvändning inom 

rehabiliteringsområdet utifrån lokala behov och förutsättningar. Vid sidan om lagen finns 

styrande dokument för den dagliga verksamheten vilka b la är förbundsordning, 

verksamhetsplan och budget. 

Samordningsförbundet Skåne Nordost finansieras med medel från Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen (50%), Region Skåne (25%) och Skåne Nord osts fem kommuner 

(25%). 

1.2 Organisation, styrning och uppföljning 

1.2.1 Styrelse 

Samordningsförbundets styrelse består av fyra ordinarie ledamöter och sju ersättare. 

Samtliga ersättare har närvaro- och yttranderätt vid förbundets styrelsemöten. Under 

202 '1 hölls åtta styrelsemöten. Styrelsen har under året arbetat med 

verksamhetsutveckling, verksamhetsmål, processutvärdering och löpande strukturfrågor 

för förbundets verksamhet. Stående punkter på dagordningen har varit förbundschefens 

information och ekonomisk rapportering . Möten har genomförts i hybrid eller fysisk 

form . 

Ordinarie ledamöter 

Robin Gustavsson 
Susanne Bäckman 
John Nilsson 
Tobias Persson 

Hässleholms kommun 
Region Skåne 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 

(ordförande) 
(vice ordförande) 
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Ersättare 

Jenny Önnevi k 
Rad ovan Javurek 
Daniel Landin 
Patric Åberg 
Ewa Pihl Krabbe 
Sof i Gellberg 
Meer·i Tikkanen 

Bromöll a kommun 
Kristianstads kommun 
Osby kommun 
Östra Göinge kommun 
Region Skåne 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 

4 

Rob in Gustavsson, Hässleholms kommun, tog över ordförandeskapet för förbundet 202 1 
i enlighet med förbundsordningen. 

1.2.2 Beredningsgrupp 

Förbundets beredningsgrupp, som består av chefer och tjänstemän med beslutsmandat 

från parterna, är ett strategiskt och utvecklingsinriktat tvärsektoriellt forum. 

Beredningsgruppen analyserar övergripand_e behov, processar samverkansideer, 

bereder ärenden inför beslut i styrelsen och återkopplar kontinuerligt löpande 

information och beslut till och från sina respektive organisationer. Under 2021 har 

beredningsgruppen särskilt varit delaktiga i rekryteringarna till förbundets kansli samt att 

ta fram ny verksamhetsplan inför 2022. 

Beredningsgruppen : 

Britt Gunnarsson 
Anna-Marie Nilsson 
Veronica Öhrvik 
Jenny Alskepp 
Peter Sonnsjö 
Emma Frostensson 
Agneta Henriksson 
Peter Södergren 
Carina Erlandsson 

Monica Levin 
Sofi Hedberg 

Bromölla kommun (tom mars) 
Bromölla kommun (from april) 
Hässleholms kommun (delat deltagande) 
Hässleholms kommun (delat deltagande) 
Kristianstads kommun 
Osby kommun 
Östra Göinge kommun 
Region Skåne (vuxenpsykiatrin) 
Region Skåne (barn- och ungdomspsykiatri) tillfälligt ersatt 
Ingrid Thörn 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
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1.2.3 Kansli 
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Kans liets uppdrag är att utarbeta förslag ti ll beslut för styrelsen, verkstäl la styrelsens 
bes lut, leda beredningsgrupp samt att arb eta ak tivt inom förbundets olika 
verksamhetsområden. I kans liets up pd rag ingår även att sköta fakt urahantering och 
ekono mi med stöd av Aspia. I s lutet på april 2021 avslutade tf förbundsche f sitt uppdrag 
och ny förbundschef sa mt processtödjande medarbetare ko m på p lats. 

Kans li: 

Ma li n Wildt-Pe rsson 
Åsa Linne 
Emm a Lindeberg 

tf fö rbundschef 50 % (fram ti ll 30 ap ril 2021) 
förbundschef 100 % (from 26 april 20 2 1) 
processtödjande m eda rbeta re 100 % (from 9 jun i 202 1) 

1.2.4 Styrning och uppföljning 

Samordningsförbundets högst b es lutande organ är styrelsen . Styrelse n beslutar om 

prioriterade områden för verksamheten som sammanfattas i en verksamhetsplan 

ti ll sam mans med b udget. Bes lut om fi na nsie ring av utvecklingsprocesser och andra 

större insatser sker i styrelsen efter beredning av kansliet och beredningsgruppen. I mars 

2021 hölls ett ägarsa mråd digitalt m ed information och dialog om förbundets 

verksam het. 

Styrelsen arbetade me d förbundets strategiska ri ktning under 2020. I mitten på 2021 var 

rekryte ringe n av kansliets nya meda rbetare klar och det strategiska arbetet har fortsatt 

under innevarande år. Ledorden framåt är att tydliggöra, möjliggöra och synliggöra 

ve rksamheten i förbundet. 

I septe mber genomfördes en omvärldseftermiddag med styrelse och b e redningsgrupp 

med syfte att a na lysera lokala behov och fastställa kommande prioriteringar. En 

kartläggn ing i förbundets uppdragsområde sammanställdes av kansl iet för att få 

ytterligare fakta kring rå dande be hov. Utfallet bearbetades vidare med förbundets 

be redn ingsg rupp och resulterade i att dela in Samordn ingsförbundet Skåne Nordosts 

ve rksamhet i t re huvudområden efter beslut av styrelsen; 

Att fu ng era som en arena för sam verkan mellan medlemsorganisationerna och att 

stödj a ett gott samverkansklimat. 

Att arbeta strategiskt och fördjup ande med gemensamma frågor som leder till 

effektiva re och bättre lösni ng a r för komplexa målgrupper. 
Att finansiera individuella e lle r strukturella utvecklingsprocesser som bedrivs i 

samverkan me ll an minst två medlemsorganisationer. 

Till varje huvudområde kopplades må l för geno mföra nd e . 

Återrapportering från ve rksa mhete n i förbundet sker löpand e ti ll styrelsen från 
förbundschefen. Processa nsvarig a och utvärderare av processer bjuds återkom ma nde in 
för uppdate ring och redovisni ng av utfa ll. 

Insatse rn a i förbundet reg istre ras i verksamhetssystemet SUS. Arbete pågå r för· att förfina 
redovisningen och säkerstä ll a kva litet i inrapportering. Processerna följ s av en extern 
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utvärderar·e och inte rnt via processtödja nd e medarbetare . Under 2021 har även arbete 
med att ide ntifiera förbundets nyckelprocesser inletts och att skapa rutiner· för dessa. 
Do kumenthanteringen har setis över och en dokumenthanteringsplan är under 
up pbyg g nad i samverka n med Kristianstads kommun. 

Ekonomisk uppföljning för förbundets verksamhet återrapporteras må nadsvis vi a Aspia . 
Ansvarigt dataskyddsombud anlitas av ATEA och avstämninga r görs kvartalsvis. 

1 .3 Verksamhetssammanfattning 2021 

Övergripa nde må l och utförande i korthet frå n verksamhetsplan 2021. 

Mål verksamhetsplan 2021 Genomförda insatser mot mål 
Fortsätta utveck lingsarbetet i förbundet Nya medarbetare på p lats, utvecklingsfokus enligt 

verksam hetsplan 
Säkerställ a gemensam problem- och behovsbild Dialogmöten, omvärldseftermiddag, kartl äggning 

Stödja den långsiktiga sa mverkan och få en stabil Dialogmöten, Akademi SFSNO, extern utvä rdering , 
o rganiser ing för god prog ress ion för komplexa in tern process tödjare 
må lgrupper 
Genomföra ve rksamhetsöverskridande Akademi SFSNO, kunskapsutbyte mellan processer 
kompetensutvecklinq 
Översikt av förbundets strukturer, må lgrupper Rutinbeskrivningar, nätverk andra 
och arbetssätt samordningsförbund, onwärldseftermiddag, 

kartl äggning 
Ö ka fokus på syfte, nytta och hållbarhet i all a Extern utvärdering, operativt stöd av 
fi nsamfinansierade pågående och kommande processtödjande medarbetare 
insatser 
Söka möjligheter t ill stödjande finansiering från Samverka n med bla EU kontoret och ESF 
bl a EU stru kturfonder 
Bevaka förändringar i arbetsmarknadspolitiken 

Webbinarie, med iabevakninq, skrivelser 
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Under å ret har arbetet i förbundet utgått frå n målsättningarna ovan. Med start 2020 har 

ett omta g gjorts i förbundet. Sedan i mitten på 2021 har ny personal kommit p å plats och 

fortsatt det utvecklingsarbete på börjades under 2020. Tre led ord har tag its fram som 

genomsyrar arbetet; tyd liggöra, möjliggöra och syn liggöra.Tre huvudfokus fin ns för 
förbundet; samverkansarena, strategiskt arbete och fi nansiering av utvecklingsinsats er. 

Inom ramen fö r tydliggöra har nya strukturer för a nsö kan av utvecklingsprocesser, 

bedömning av ansökan , rapporte ring, avtal och rekvirering tagits fram. Behörigheter till 

verksamhetssystemet SUS har säkerställts och vid behov anskaffats . Utbildning i SUS och 

registrering av insatser har genomförts för aktuella processer. Processer och rutiner 

hå ll e r p å att tas fram för förbundets dagliga arbete. 

Möjliggöra är starkt kopplat med att vara en samverkansare na och förbundets strategiska 

a rbete. Unde r 2021 har workshops genomförts fö r att föra dialog om lo kala utvecklings

och sa mverkansbehov. Ett arbete som komme r att fortsätta komma nde å r. 

Även samverka n med närliggande organisationer så som EU- kontoret, 

utvecklingsl e d a re, arbetsmarknads- och näringslivsgruppen i Skå ne Nordost samt ESF 

ha r initierats under å ret vilket ligger i linj e med verksamhetsplanen 2021. Samverkan har 
också inletts med flera sa mordningsförbund i Skå ne och Sverige för att få nga ideer, 

goda e xe mpel och nå syne rg ier. 

~ 
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Sy nligheten har ökat under året med arbetet som p åbörjats med en ny aktiv hemsida och 

fö rbund ets engagemang på Linkedin. Kansliet har också medverkat i oli ka mötes forum i 

med lemsorganisation erna och presenterat förbundets arbete . Beredningsgruppens ro ll 

som ambassadör· för förbundet har förtyd ligats och presentationer· att sprida i respektive 

organisation har skickats ut. Även processer som förbundet finansierar har presenterats 

p å hemsida och Linkedin för spridning av resultat. 

Under året startades embryot till Akademi SFSNO som kommer att utvecklas framåt. Tre 

fö reläsningar har genomförts under hösten kring olika teman. Syftet har varit att skapa 

gemensam kompetensutveckling och samsyn över medlemsorganisationerna. Under 

föreläsningarna 2021 deltog samma nlagt 260 personer. 

Under 2021 har möjligheten att bevi lj a nya ansökningar av utvecklingsprocesser varit 

mycket begränsad. Fokus har varit att utveckla befintliga processer samt att se andra 

vägar än finansiering för att främja samverkan och stöd till prioriterade områden. Under 

året tog styrelsen beslut att förlänga processen Kompetensvalidering som framåt 

kommer att ta fokus på yrkesvalidering . Beslut togs också att bevilja en månads 

förlängning av Hela fami ljen för Kristianstads och Hässleholms kommuner för att avsluta 

sitt arbete med familjer som försvårats av pandemin. 

Processer som fina nsierats av förbundet har fått extern utvärdering. Utvärderingarna har 

gett kvitto på att processerna gett resultat men också viktiga lärdomar för framtiden 

kring utformning av insatserna för att säkra att syfte, nytta och att hållbarhet nås. Även 

förbundets processtödjande medarbetare har varit ute i processerna operativt och 

funnits som stöd i processernas måluppfyll else mot överenskommelse. Processerna och 

dess utfall kommer att beskrivas längre fram i redovisningen. 

Omvärldsbevakning har skett kontinuerligt, både genom arbetet i styrelse och 

beredningsgrupp men också genom deltagande i webinarier, bevakning av media och 

skrivelser samt utbyte med andra förbund och arbetsgrupper i Skåne Nordost. 

1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

2021 2020 2019 2018 2017 

Intäkter 12878000 12 890 000 12 849 999 12 883 999 11 040 001 

Kostnader 11 800 128 15 110 804 15 424 646 11 406 397 8777101 

Å rets resultat 1 061 31 8 -2 237 107 -2 590 886 1 460 806 2 246 525 

Medlemsavgiften 2021 var tota lt 12 878 000 kr. Vid årets utgång var det samlade egna 

kapitalet 2 262 459 kr. Det var· en ökning från föregående år. Överskott kan kopplas till 

coronapande min d å det inte varit möjligt att genomföra aktiviteter en ligt plan och 

budget. Det egna kapita let ligger dock i linje med förbundets strävan att minska det 

egna kapita let till förmån för fler aktiviteter i linj e med Nationella rådets 

rekommendationer. Under 2021 gick 9 749 128 kr t ill olika insatser i 
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rnedlemsorganisationerna. Samordningsförbundets resultat och ställning i övrigt 

framgår av efterföljande resultat- och ba lansräkning samt kassaflödesanalys med 

til läggsupplysningar. 

Under 2021 var det begränsat med medel för att finansiera nya insatser men det 

kommer under 2022 finnas mycket goda möjligheter att bevilja relevanta insatser. 

1 .5 Händelser av väsentlig betydelse 

8 

Förbundet har befunnit sig i en omformering med en t illfällig inhyrd förbundsch ef under 

delar av året. Vid mitten av 2021 var båd e ny förbundschef och processtödjande 

medarbetare på plats. Som nya i rollerna tar det tid att sätta sig in i verksamheten och 

bygga relationer samt nätverk med medlernsorganisationer och andra. 

Coronapandemin har även under 2021 haft stor påverkan på förbundets roll och insatser 

f inansierade av förbundet. Under året har möten, kompetensutveckling, handledning 

st ällts in, ell er ställts om till d igital a forum. Pandemin har också inneburit ökad belastning 

p å samtliga parter med oro i organisationerna och nya rikt linjer att förhålla sig till 

löpande under året. 

Arbetsförmedlingens reformering har påverkat samverkansarbetet med osäkerhet kring 

deltagande och utveckling framåt. Kommunerna har önskat tydlighet kring sin roll i 

arbetsmarknadspolitiken för att få en bild över hur deras spelplan kan se ut och vad man 

kan samverka kring. Privata aktörer finns i området som utförare av 

arbetsmarknadsinsatser för Arbetsförmedlingen och blir parter i samverkan . 

Region och primärvården har varit hårt belastade under coronapandemin och 

utvecklingsarbete har fått stå på paus. 

1 .6 Förväntad utveckling 

Förbundet satsar framåt på att öka tydligheten med förbundets uppdrag och arbetssätt, 

vara en möjliggörare för samverkan på fl era plan än finansiellt och att synliggöra 

förbundet i medlemsorganisationerna. 

Utvecklingsarbetet i förbundet har påbörjats och håller på att utvecklas. Det f inns ett 

flertal utman ingar framåt i Skåne Nordost där förbundet är en viktig och unik arena. En 

stor utmaning är att stödja de individer som ,·edan innan pandem in stod utanför 

arbetsmarknaden och som nu kommit allt längre ifrån. 

Nya aktö rer kommer in i samverka n i form av privata aktörer som arbeta r på 

Arbetsförmedlingens uppdrag. Rollerna i arbetsmarknadspolitiken upplevs som oklara 

och antas ta tydligare form under kommande år. 
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2022 är ett va lår, vi lket ka n innebära förändringar i både organisationen runt 

Samord ningsförbundet och övergripande politiskt. 

Förbundet har goda möjligheter att f inansiera samverkansinsatser under kommande år. 

1.7 Finansierade insatser 2021 

1 . 7 .1 Översikt av processer 

Bryggan till språk och arbete 

Göinge Ung 

Hela Familjen 

Kompetensvalidering 

Maria Mödrahälsovård 

Sista slaget 

1 . 7 .2 Bryggan till språk och arbete 

Processtid: 2018-09-01 - 2021-08-31 

Processägare: Bromölla kommun 

Budget: Totalt: 3 320 928 Kr 2021: 745 005 Kr 

Samarbete mellan Bromölla kommun och Arbetsförmedlingen. 

9 

Ur ansökan: "För att underlätta och förkorta processen att kunna komma vidare för dessa 

personer, vill vi arbeta med en annan metod för språkinlärning än den som erbjuds via SFI 

och som är inspirerad av det upplevelsebaserade lärandets teori." 

Målgrupp: 

Utrikesfödda personer 16-64 år som: 

• är bosatta i Bromölla kommun. 
= är långtidsarbetslösa. 
• är aktuella inom Bromölla kommun eller Arbetsförmedlingen. 
• av olika anledningar inte kunnat til lgodogöra sig SFI och därför har b1·istande 

kunskaper i svenska språket. 

Mål: 

120 deltagare under projekttiden ( 10 grupper* 12 veckor) 

Deltagare ska: 

• få förbättrad självkänsla . 
• få förbättrad e kunskaper i det svenska språket. 
• få förbättrad upplevd hälsa. 
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Slutmålet är att deltagarnas förutsättningar för att få en arbetsmarknadspolitisk 

anstä llning, tex extratjänst eller introduktionsjobb, ska öka. Insatsen bör därför ses som 

ett led i vägen mot att arbete och självförsörjande. 

Bryggan till språk och arbete har under 2021 fortsatt arbeta med språkinlärning via 

grupper på arbetsmarknadsenheten. Under året har 2 grupper varit i gång med 

sammanlagt 1 7 deltagare: 

• Grupp 8 start 2021-01-11 , 8 deltagare, varav 4 kvinnor och 4 män. 
• Grupp 9 start 2021-04-12, 9 deltagare, varav 7 kvinnor och 2 män. 
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Av de 17 deltagarna gick 3 kvinnor till extratjänst inom vården, 1 kvinna fick timmar inom 

vården kombinerat med vårdstudier och 1 kvinna är inte kvar i Sverige. 3 män är 

inskrivna i KROM (AF aktivitet) och 4 individer gick tillbaka till SFI. Resterande 5 har 

projektet inte kunnat nå för uppföljning. 

Deltagarna har träffats fysiskt på plats och deltagit enligt planering trots rådande 

omständigheter under pandemin. Det som påverkats i pandemins spår är att deltagare 

inte kunnat vara ute på studiebesök och föreläsningar i den omfattning som önskats. Det 

har ersatts av information via PowerPoint gällande de verksamhetsområden som varit 

otillgängliga. Pandemin begränsade delvis förutsättningarna att tillsätta deltagare i 

extratjänster i kommunens verksamheter, vilket påv!=rkade insatsmålen gällande 

extratjänster. Arbetsmodellen "S sinnen" är fortsatt den modell man använder i 

grupperna för att öka förmågan att lära sig det svenska språket, våga prata och kunna 

förstå . 

Joakim Tranquist har under 2021 fortsatt utvärdera insatsen och redovisat sina slutsatser; 

• 

• 

Arbetsmodellen i projektet har utvecklats positivt över tid . 

Projektet har visat sig fungera som en förberedande insats fört ex extratjänster efter 

arbetsträning inom AME. 

Arbetsmodellen fungerar bäst för personer med behov av språkutveckling, men inte 

på alltför låg nivå. Forum för dialog kring deltagare till projektet mellan AME, AF och 

SFI har varit avgörande. 

• Projektet utgör inte ett alternativ, utan komplement till SFI. 

• Bryggan till språk och arbete visar på de potentiella vinsterna för (framför allt) 

kommunen, men det bygger på aktivt arbete hos kommunen i aktivt samarbete med 

Arbetsförmedlingen. 

Processen har slutredovisat sitt arbete för både styrelse och beredningsgrupp samt 

lämnat in en slutrapport. 

Insatsen har inte implementerats i ordinarie verksamhet på grund av besparingskrav i 

Bromölla kommun. 

Utfall kostnad 2021 blev 691 560 kr. 
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1 . 7 .3 Göinge ung 

Processtid: 2021 -01-0 1-2023-12-3 1 

Processägare: Östra Göinge kommu n 

Budget: Totalt: 1 773 808 Kr 
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2021: 881 000 Kr 

Samarbete mellan Östra Göinge kommun, arbetsförmedlingen och Region Skåne (Capio 

och Knis linge vårdcentral). 

Ur ansökan: "det långsiktiga m ålet är att skapa bättre förutsättningar för unga människor 

i Östra Göinge att hitta vägar till ett självständigt och fungerande vuxenliv. Projektmålet är 

att utarbeta en modell för Göinge Ung där vi till den redan befintliga verksamheten tillför 

och adderar arbetssätten kring Hela Familjen och OCN och genom det skapa en 

plattform för ungdomsinriktade insatser". 

Målgrupp: Målgrupp för insatsen är unga vuxna 20-29 år som är· bosatta i Östra Göinge 

kommun och som söker ersättning i form av kommunaltförsörjningsstöd och som 

samtidigt är aktuella inom Arbetsförmedlingen, Göinge Ut bildningscenter eller hos 

vårdcentralen. 

Mål: Skapa bättre förutsättningar för unga människor i Östra Göinge att hi tta vägar ti ll ett 

självständigt och fungerande liv. 

• Att utarbeta en modell för Göinge ung där vi till den redan befintliga 
verksamheten tillför och adderar arbetssätten kri ng Hela familjen och OCN 
och genom det skapa en plattform för ungdomsinriktade insatser. 

• Individuella samtal-att arbeta den enskildes behov av samordnade åtgärder 
leder till en bättre användning av myndigheternas resurser. 

• Att under projekttiden hålla minst sju grupper som träffa s två gånger i veckan 
under en tioveckorsperiod i syfte att kl-ä på kunskap kring hur samhället 
fungerar i förhållande ti ll den enskilde· och till vuxenlivet. Gruppträffarna 
kommer också att innehålla information ut ifrån OCN. 

• Att under processens gång aktivt närvara vid jobbtorg hos AME en gång i 
veckan, med vissa uppehåll för ledighet. 

• Validering enligt OCN av uppskattningsvis 25 deltagare. 

Första halvan av 2021 har· processen som mycket annat i samhället påverkats av Covid 

19. Gruppundervisningen fick stä llas in men Göinge Ung har fortsatt arbeta mot målen 

via individuella samtal och träffat 31 unga vuxna enskilt. 

Under sommaren 2021 blev utvärderare Bo Eriksson kopplad till processen. Genom sin 

fö rsta utvärdering tar han upp följande behov: 

• Förtydl iga målen för processen 
• Besluta om vi lken dokumentation som ska genereras i processen som underlag 

fö r uppföljning och utvärdering. 
• Besluta om hur arbetet med de strukturella målen ska bedrivas. 
• Tillse att arbetet med valid ering kan starta snarast. 
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Utöver de redovisade behoven lyfter Bo Eriksson att utvärderingen visar att Göinge Ungs 

verksamhet är uppskattad av både de lta gare och per·sonal. Personalen i Göinge ung har 

i stor utsträckning genomfört de aktiviteter som verksamheten är ansvarig fö r med hög 

kvalitet. 

Arbetet med att förtyd lig a målen är påbörjat, e n workshop har genomförts och ett möte 

är bokat i januari 2022 för att skriva fram ett förslag med tydliga re mål. Resterande tre 

punkter arbetas med i processen och fö lj s upp under insatsens gång. 

Under andra halvan av 2021 har en grupp genomförts med 11 deltagare anvisade från 

Ekonomiskt bistånd . Av dessa fullföljde 7 aktiviteten. Av de 4 deltaga re som avslutade 

gruppen i fört id fick 2 tillfä lliga arbete, 1 fick anna n aktivitet på Allt Möjligt verkstad och 1 

uteblev från gruppen . Arbetet med individinriktade samtal har fortsatt både med 

gruppdeltagare och med andra unga vuxna som behöver stöd i kontakt med vården och 

a ndra myndigheter. 

Medarbetare i processen har gått en utbildning inom SUS och ska använda SUS 

individinriktat från 2022 . Under 2021 har insatsen rapporterats i SUS som en 

mängdinsats. Totalt ha r 44 deltaga re tagit del av insatsen under å ret. 

Utfall kostnad 2021 blev 712 330 kr. 

1.7.4 Hela familjen 

Processtid: 2016-05-01 -2021-12-31 

Processägare: Kristianstads kommun 

Budget: Totalt: 24 939 610 Kr 2021: 5 878 309 

Samarbete mellan Kristianstads kommun, Hässleholms kommun, Östra Göinge kommun 

och Region Skåne via lokala vårdcentraler. 

Ur ansökan: Genom att arbeta med förebyggande och samlade samtidiga 
rehabiliteringsinsatser på familje nivå är förhoppningen att ku nna förhindra att problem 
växer så mycket. Samtidigt är förhoppningen att nå e n samhällsekonomisk vinst på sikt, 
eftersom förebyggande och samlade samtidiga insatser för familjer i längden torde vara 
kostnadseffektivare än att satsa på korrigerande åtgärder. 

Målgrupp: Målg rupp för insatsen är familjer, som är bosatta i respektive kommun, har 

ersättning i form av kommunalt försörjningsstöd och samtidigt är aktuella inom/har 

kontakt med/är i behov av kontakt med någon av följande verksamheter: Region Skåne, 

Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan samt har behov av stöd frå n He la Familjen. 

Mål: Det övergripande målet för samarbetet är att öka fö ru tsättn ing arna för varje individ 

att finna hå llb ara lösning ar för att återfå sin arbetsförmåga och ta till va ra sina 

förutsättninga r till egen försörjning. 

Un der 2021 har Hela Fami ljen som så många andra verksamheter präglats av 

pandemin och restr iktione r till fö ljd av den. Verksamheten har inte kunnat 

genomföra hembesök och tagit emot besök som tidigare. Verksamheten och 

2/ ()-17 o¼ §:, 
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arbetsmodellen har fått anpassa sig efter restriktionerna. Även 

personalförändringar har· påverkat insatsen under året. Trots utmaningar med 

pandemi och personalförändringar har insatsen nått fullgoda resultat med 

fam iljern a. Sammanlagt under 2021 har 87 fam iljer deltagit i insatsen och detta har 

registrerats som en mängdinsats i SUS. 

I juni månad träffade Hela Familjen redaktör Jenny Palmqvist från t idningen 

Socionomen. Jenny kommer göra ett reportage om Hela Familjen arbetet och 

belysa den arbetsmodell som processen förespråkar. 

Resultatet av den interna utvärdering som genomfördes av Hela Familjen visar att 

61 % av familjerna som avslutats har nått självförsörjning. 58 % kän ner sig fri skare 

efter kontakt med Hela Familjen då de fått hjälp med relevant insats för en bättre 

livskvalite. 

ASKing har fortsatt utvärdera Hela familjen under 2021. Slutrapporten visar att det 

finns stöd för att Hela Familjens arbetssätt och att dess principer fungerar. Det 

leder till resultat för målgruppen i praktiken och upplevs som meningsfullt för 

medarbetarna. De tre kommunerna har arbetat utifrån samma grund med lokala 

anpassningar. Det finns därmed stöd för att arbetssättet bidrar till de förväntade 

resultat- och effektmål för målgruppen; att de upplever en god kontakt med 

kommunerna och vården samt får en ökad självförsörjning och förbättrad hälsa. 

Samverkanskoordinatorsrollen har fortsatt utveckla strukturer för samverkan 

mellan samverkansparterna i projektet. Utvärderingen visar på effekter i form av 

stärkt samverkan med de vårdcentraler som samverkanskoordinatorn har haft 

fokuserad kontakt med inom ramen för projektet. Enligt de intervjuade 

enhetscheferna för försörjningsstödet och representanterna för vårdcentralerna 

håller en generell kännedom om koordinatorfunktionen på att utvecklas på 

vårdcentralerna och läkarna har börjat fråga efte( patienters sysselsättning och 

försörjning. 

Socialrådg ivare med inriktning mot anhörigstöd har tagit fram en utbildning samt 

utbildat personal inom området. Samtliga inom projektet och deras verksamheter 

har fått möjligheten att delta i kompetensutvecklingen. Från och med maj 2021 

har tjänsten som socialrådgivare med inriktning mot anhörigstöd varit vakant då 

detta uppdrag har slutförts. 

Implementering av samverkans koord inatorstjänsten har gjorts i Kristianstad 

kommun . 

I december spelade processen in en spridningskonferens för att få med sig alla 

erfarenheter ut ur insatsen och säkerställa att värdefu ll a erfa renheter tas tillvara på 

inför framtida spridning. Denna fi lm kan ses på förbundets hemsida. 

Utfall kostnad 2021 blev 5 429 105 kr. 
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1 . 7 .5 Kompetensvalidering 

Processtid: 2018-09-01-2023-08-31 

Processägare: Osby kommun 

Budget: Totalt: 6 508 690 Kr· 2021 : 2 211 890 Kr 

Samarbete mellan Osby kommun, Bromölla kommun, Hässleholms kommun, 

Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun och Arbetsförmedlingen . 
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Ur ansökäii; "När en deltagare i behov av validering identifierats utses en utbildad 
handledare/ bedömare och beslutar tillsammans med deltagare om vilka färdigheter som 

ska valideras och hur. Deltagaren påbörjar sedan valideringsprocessen och 
handledare/ bedömare gör en bedömning om deltagaren uppn ått de läranderesultat som 
förväntats i valda moduler." 

Målgrupp: Må lgruppen för insatsen är individer som är långtidsarbetslösa eller riskerar 

långtidsarbetslöshet i arbetsför ålder som är bosatta i någon av kommunerna Bromölla, 

Hässleholm, Kristianstad, Osby eller Östra Göinge. Målgruppen för processen är de som 

har svå rt att ta till sig utbildning i ordinarie system och behöver "lära sig jobbet på 

jobbet". De saknar formell kompetens/har en på arbetsmarknaden icke gå ngbar 

kompetens, och/eller saknar på arbetsmarknaden efterfrågade dokument. 

Mål: Den övergripande målsättningen, är att genom validering öka träffsäkerheten i en 

fortsatt planering av individen väg mot arbete och självförsörjning . Slutmålet för denna 

process är således inte att deltagarna återfår arbetsförmåga direkt, utan 

valideringsarbetet få r i stället ses som ett led i vägen mot att återfå arbetsförmåga och bli 

självförsörjande. 

Mål för 2021 
• Att ett gemensamt basprogram/kurskoncept för jobbförberedande insatser 

baserat på moduler inom kompeten~er för arbetslivet finns tillgänglig t för all a 
i Skåne nordost. 

• Att en effektiv och dokumenterad process finns kring validering av 
kompetenser för arbetslivet. 

• 200 antal i jobbförberedande basprogram 
• 100 antal genomförda valideringar kompetenser för arbetslivet 
• Att ovanstående två första punkter är implementerat som en naturlig del i 

arbetsmarknadsverksamheterna i Skåne nordost. 

2021 lades tid i processen på att bygga en digital plattform för deltagare som behöver 

mer kunskap om arbetslivet. Plattfmmen omfattar områdena arbetsmarknad, 

samhällsinformation och på jobbet. Varje område har ett antal underkategorier där 

deltagare , på enkel svenska, ska kunna lära sig om rättigheter och skyldigheter i Sverige 

som medborgare och på jobbet som anställd. Programmet lanserad es under hösten 

2021. Programmet finns på förbundets hemsida , under fliken basprogram. Tanken med 

plattformen är att ha ett gemensamt utbildningsrnaterial över arbetsmarknadsenheterna 

i Skåne Nordost. Det finns även en ambit ion att andra verksamheter ska kunna använda 

programmet så som SFI och annan vuxenutbildning. 
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Kompetensvalideringen har utvärderats av Bo Eriksson. Resultaten under det avslutande 

året av processen är bättre än tidigare även om processen inte fullt ut uppnått alla mål; 

• M ålet om antal genomförda förberedande insatser har överträffats. 

• Målet om antal påbörjade valideringar har uppnåtts men däremot har endast 61 

proceni av dessa kunnat fu llföljas med ett intyg som resultat. (flera avslutats mot 

annan aktivitet exempelvis extratjänst innan färdig validering) 

• Ett gemensamt basprogram/ kurskoncept baserat på modulerna inom Kompetenser 

för arbetslivet finns nu tillgängligt för· alla arbetsmarknadsenheterna i Skåne 

Nordost. 

• Målet att utveckla en effektiv och dokumenterad process kring validering av 

Kompetenser för arbetslivet är endast delvis uppnått. 

• Implementering har skett i ett nytt projekt men inte fullt ut i reguljär verksamhet 

Då processen gick över i en ny fas 1 september 2021 är en slutrapport inlämnad på den 

första delen som ligger på förbundets hemsida under insatser. Projektledare har 

slutredovisat insatsen för beredningsgruppen. Utvärderare Bo Eriksson har redovisat 

projektet för styrelsen. 

Kompetensvalideringen registrerades som en mängdinsats under 2021 och det är 331 

deltagare som är eller har varit aktuella i insatsen under året. Från och med 2022 ska 

kompetensvalideringen registreras som individinsats. 

Utfall kostnad 2021 blev 2 093 947 kr. 

1.7.6 Maria mödrahälsovård 

Processtid: 2016-09-01 - 2024-12-31 

Processägare: Kristianstads kommun 

Budget: Totalt 7 287 857 Kr 2021: 629 436 Kr 

Samarbete mellan Kristianstads kommun och Region Skåne. 

Ur ansökan: Projektarbetet kommer att genomföras i tätt samarbete med socialtjänsten. 
Den socionom som kommer att arbeta i Maria Mödrahälsovård, kommer att ha 
arbetsuppgifter som bl.a. består av motiverande och kurativa samtal, familjeinriktat 
arbete, uppsökande verksamhet, arbeta upp kontaktvägar, fungera som vägen in i 
kommunernas socialtjänster i syfte att möjliggöra insatser i kvinnans och partnerns 
hemmakommun. 

Målgrupp: Målgrupp för insatsen är gravida kvinnor med riskbruks- eller missbruks

problematik samt deras partners som är bosatta inom Samordningsförbundet Skåne 

Nordosts upptagningsområde. 

Mål: Det huvudsakliga målet med processen, är på individnivå, att vägen till 

självförsörjning kan förkortas då kvinnan och partnern börjar med sin och familjens 

missbruks- och familjebehandling redan under graviditeten istället för efter att barnet 
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har fötts . Kvinnan och partnern kan då vara i fas för att börja med arbetslivsinriktad 

rehabilitering strax efter sin föräldraledighet för att nå självförsörjning . 
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Under 2021 har socionomfunktionen fortsatt arbeta med klienter tillsammans med 

kollegorna på kvinnomottagningen. Arbetsgruppen har under året fått till en 

referensgrupp bestående utav en representant från vuxenenheten och en representant 

från barn- och familjeenheten, från varje kommun. Detta för att få till ett tydligt och bra 

informationsflöde och närmare samarbete. Pandemin har påverkat utåtriktat arbete i 

Skåne Nordost och kommer att tas upp igen framåt. Inflödet till processen fungerar men 

det finns utvecklingsarbete då det tros finnas en större mängd deltagare som processen 

i dagsläget inte når. Inför 2022 ska ett mer utåtriktat arbete prägla projektet nu när 

samhället öppnar upp igen. 

Arbetsgruppen har arbetat fram en arbetsmodel l där socionomen träffar kvinnorna en 

g ång per vecka, där ett besök tar ca 1,5 timme per gång. Under dessa tillfällen görs 

också de gr'aviditetskontroller som normalt görs under en graviditet. Vidare stödjer 

socionomen klienterna i olika frågor som är viktiga för klienten för att ta sig vidare i sin 

situation . 

Det finns inte ett exakt antal individer Maria Mödravård arbetar eller har arbetat med då 

arbetet genomförs i nära samverkan med ordinarie verksamhet inom kvinnokliniken och 

i kommunerna. Ibland rör det sig om enstaka samtal med individer eller stöd åt personal 

i ordinarie verksamhet, medan det i andra fall kan röra sig om mycket tidskrävande långa 

processer från graviditet till förlossning och uppföljning. 

Under hösten kopplades utvärderare Stefan Persson in i projektet igen och påbörjade i 

slutet av året en grundlig utvärdering av projektet som kommer stå klar första kvartalet 

2022 . 

I SUS mängdregistrerades Maria mödrahälsovårc;.l och det var 4 inskrivna i projektet 

2021. 

Utfall kostnad 2021 blev 489 813 kr . 

1. 7. 7 Sista slaget 

Processtid: 2019-02-01-2022-01-31 

Processägare: Kristia nstads kommun 

Budget: Totalt: 1 783 702 2021: 366 304 

Samarbete mellan Kristianstads kommun och Region Skåne. 

Ur ansökan: Våld i nära relation är ett mycket utbrett samhällsproblem som är så van ligt 

att WHO klassar det som ett folkhälsoproblem. Detta bär med sig stora kostnader såväl 

samhällsekonomiskt som för de människor som lever med våldet. De kostnadskalkyler 

som gjorts i Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
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(utdrag ur Skr 207 617 7: 10) visar på samhällskostnader i Sverige på 2 1, 5 miljarder kronor 

per år inklusive kostnad för förlorad livskvalitet för inblandade individer. 

Målgrupp: Behovsgrupp fö r insatsen är personer i arbetsför ålder (16 - 64 å r), som ä r 

bosatta i Kristianstads kommun, har kontakt med kommunens Arbete och 

välfärdsförvaltning eller vårdcentralerna Vilan eller Vä och bedöms ha behov av kontakt 

med/stöd av medarbetarna i Sista Slaget. 

Mål: Det övergripande må let för samarbetet är att öka förutsättningarna för varje individ 

att finna hå llbara lösningar för att åstadkomma förändring som på sikt väntas leda till att 

individen återfår sin förm åga till egen försörjning/återfå sin arbetsförmåga . 

På organisatorisk nivå är målsättningen : 

ökad kompetens om våld i nära relation hos medarbetare på berörda 
vå rdcentraler och kunskap om att ställa frågor om våld som en del av 
anamnestagningen 
att utveckla och etablera ett samarbete baserat på en gemensam metodik 
att samarbetsparterna genom samarbetet blir bättre på att komma in tidigare 
med stödjande funktioner för att åstadkomma förändring 
ökad samsyn och kunskap kring behovsgruppen och fungerande arbetssätt 
att kriscentrum nårfler personer som utövar våld i en nära relation. 

På individnivå är må lsättningen : 

att bryta mönster, så att tidigare svårigheter/problematik inte fortsätter 
att fler individer kan få stöd då samarbetet väntas leda till en ökad upptäckt av 
våldsutsatthet eller risk för våldsutsatthet 
att fler individer som utövar våld i nära relation eller befinner sig i riskzonen för 
att göra detta får stöd och hjälp 

Sista slaget har fortsatt sin utbildningsresa som genqmförs i samverkan mellan Kristianstad 

kommun och vårdcentralerna Vä och Vilan . Under 2021 som är processen sista år var 

ambitionen att hinna genomföra de tre sista utbildningsmodulerna som kvarstod i 

processen. Sista slaget har blivit påverkat av pandemin då vå rd personal inte har kunnat 

delta i utbildningar utifrå n rådande si tuation . Trots utmaningar från pandemin kom arbetat i 

gång under 2021 , styrgruppsarbetet och lilla arbetsgruppen planerade den fjärde 

utbildningen som medarbetarna skulle gå. Även en förutbildning/generalrepetition 

genomfördes . 

Utbildningsmodul 4 genomföres i början av december, 2 halvdagsutbildningar. Enkäter 

del ades ut till samtliga medarbetare som deltog i utbildningen och resultatet var positivt. 

Del tagarna upplever att utbildningen var givande och att det den nya kunskapen är relevant 

för deras arbete med patienter. 

Eftersom processen löper ut 2022-01-31 kommer inte modul 5-6 h innas genomförs under 

insatstiden men Kristianstad kommun samt vårdcentralerna Vä och Vilan kommer genomföra 

dessa utanför processverksamheten. 
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Under våren kopplades en ny utvärderare, Malin Brandquist, till projektet då de inte haft 

någon utvärderare under en längre tid. Möten tillsammans med fö rbundet, utvärderare och 

processägare genomfördes och en planering för hur utvärderingen skulle genomföras 

gjordes. Utvärderingen kommer lämnas in i början av 2022. 

Utfall kostnad 202 ·1 blev 307 456 kr. 

rp 
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Resultaträkning 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

Verksamhetens nettokostnader 

Finansiella intäkter och kostnader 

Årets resultat 

Not 

2 

3 

4 

19 

2021-01-01 2020-01-01 
-2021-12-31 -2020-12-31 

12 878 000 12 890 000 

-11 800 L2S -15 110 804 

-16 146 -16 190 

l 061 726 -2 236 994 

-408 -113 

I 061 318 -2 237 107 
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Balansräkning 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

l'vfateriella (lllfiigg11i11gstil/glmgar 
Maskiner och inventarier 

Omsättningstillgångar 
Fordringar 
Kassa och Bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

5 

20 

2021-12-31 2020-12-31 

0 16 146 

450 420 535 791 
2 759 820 2 258 877 
3 210 240 2 794 668 

3 210 240 2 810 814 
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Balansräkning 

EGET KAPITAL, AVS,{TTNTNGAR OCH 

SKULDER 

Eget kapital 

Eget kapital 

Arets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 

Ko11fristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

6 

21 

2021-12-31 2020-12-31 

I 201 140 3 438 247 

I 061 318 -2237107 

2 262 459 l 201 140 

947 782 l 609 674 

3 210 240 2810814 
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Kassatlödesanalys 

Den Iö1>ande verksamheten 
Arets resultat 

Justering för poster .1·m11 inte ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets bö1jan 
Likvida medel vid årets slut 

Not 
202 t-01-01 

-2021-12-31 

I 061 318 

16 146 

85 371 
-661 892 
500 943 

500 943 

2 258 877 
2 759 820 

22 

2020-01-01 
-2020-12-31 

-2 237 107 

16 190 

122 973 
- I 55 021 

-2 252 965 

-2 252 965 

4 511 842 
2 258 877 
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Tilläggs upplysningar 

Not l Redovisnings- och viirderingsprincipcr 

Arsredovisningen har upprättats enligt kommunallagen, Lagen om kommunal bokföring och redovisning 

och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning med viss anpassning av 

rubricering till förbundets specifika verksamhet. 

Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter har intäk--tsfö rts i den period de avser. 

Projektkostnader 

Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen. 

Finansieringsanalys 

Finansieringsanalysen upprättas enligt indirekt metod . Det redovisade kassaflödet omfattar endast 

transaktioner so m medför in- eller utbetalningar. 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av 

på den närmast lägre avskrivningstiden . 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Maskiner och inventarier 
5 är 
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Not 2 Verksamhetens intäkter 

Erhiillna medel regionen 

Erhållna statliga medel 

Erhållna kommunala bidrag 

2021 

-3219500 

-6 439 000 

-3 219 500 

-12 878 000 

24 

2020 

-3 222 500 

-6 445 000 

-3 222 500 

-12 890 000 
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Not 3 Verksamhetens kostnader 

Projektkostnader 

Personalkostnadl:!r 

Övriga verksamhetskostnac!er 

Summa verksamhetens kostnader 

Not 4 Avskrivningar 

Avskrivningar materiella tillgångar 

Summa avskrivningar 

Not 5 Maskiner och inventarier 

Ingående anskaffningsvärdcn 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Lngående avskrivningar 

Arets avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

2021 

9 749 236 

I 348 025 

702 867 

11 800 128 

2021 

16 146 

16 146 

2021-12-31 

25 

2020 

13 181 651 

I 017 516 

911 636 

15 110 803 

2020 

16 190 

16 190 

2020-12-31 

80 950 80 950 

80 950 80 950 

-64 804 -48 6 14 

-16 146 -16 190 

-80 950 -64 804 

0 16 146 
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Not 6 Eget kapital 

Eget kapital 

lngåend..: eget kapital 

Arets resultat 

Utgftcndccgctkapital 

2 zoy 11 
Kristianstad 

4) /// / 
~c6$~ 

Robin Gustavsson 

Ordförande 

Ledamot 

Vår revisionsberättelse har lämnats 

BL~ -
Hans Forsberg 
Utsedd av kommunerna 

resson 

erad revisor, utsedd av Staten 

Susanne Bäckman 

2021-12-31 

I 201 140 

I 061 318 

2 262 458 

Vi c_e--e'~n de, / -·- , / 

I 

Ledamot 

cf~/'-er( t~ l ~ 
Ingrid Karlsson 
Utse d av Region Skåne 

26 

2020-12-31 

3 43 8 247 

-2237107 

1 201 140 



Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost, arg. nr 222000-2790, Arbetsförmedlingen , 
Försäkringskassan och fullmäktige i Region Skåne samt respektive medlemskommun. 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanclen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Skåne Nordost för år 2021 . 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets 
finans iella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning . Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för samordningsförbundet fastställs . 

Gruncl för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning . Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag . 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten . Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen . Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen , vare sig 
dessa_ beror på oegentligheter _eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
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felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag , eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi , förfalskning , avsiktliga 
utelämnanden , felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll . 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen . Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen . Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen . Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild . 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning , kommunallagen och därmed enligt 
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig . 

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra förfa~ningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av 
Samordningsförbundet Skåne Nordost för år 2021 . 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 
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Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen , och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna . Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag , vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för värt uttalande om ansvarsfrihet. 

Kristia_nstad den 20 april 2022 

~7"i~l-_J 
Ingrid larlsson Hans Forsberg 
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