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DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT 
 

Kommunstyrelsen överlåter beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i 
enlighet med denna delegationsordning. 

 
Utgångspunkter vid delegering 

 
Följande bestämmelser gäller vid utövande av delegerad beslutanderätt: 

 
- Delegerad beslutanderätt får ej utövas i ärenden av principiell innebörd 
eller annars av större vikt. 

 
- Utskottens beslut redovisas genom att deras protokoll hålls tillgängliga i anslutning till 
kommunstyrelsens sammanträde. 

 
- Beslut av utskottens ordförande eller dennes ersättare som fattats när 
utskottens avgörande inte har kunnat avvaktas anmäls vid nästkommande 
sammanträde. 

 
- Har förvaltningschef medgetts fatta beslut å kommunstyrelsens vägnar och i 
sin tur uppdragit åt annan anställd inom kommunen att besluta istället skall 
sådant beslut snarast anmälas till förvaltningschefen. Förvaltningschefen 
anmäler i sin tur snarast sådant beslut till kommunstyrelsen. 

 
- Beslut i ärende av större vikt och av principiellt intresse eller som rör myndighetsutövning  
mot enskilda om de är av principiell art, ska fattas av det utskott inom vilket frågan hör 
hemma om det inte ankommer på kommunstyrelsen att fatta beslut. 

 
Beslut i brådskande fall, delegeringskedjor m.m. 

 
- Ordföranden i kommunstyrelsen har behörighet att fatta beslut på styrelsens vägnar 
i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas. Vid förfall 
för ordföranden har 1:e vice ordföranden samma behörighet (Kommunallagen 6 kap. 36 §). 

 
- Är kommunstyrelsens ordförande förhindrad fatta här angivna delegeringsbeslut 
träder automatiskt kommunstyrelsens vice ordförande i dennes ställe. 

 
- Ordföranden i utskotten har behörighet att fatta beslut på utskottens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att utskottens avgörande inte kan inväntas. Vid 
förfall för ordföranden har vice ordföranden samma behörighet. 

 
- I det fall förvaltningschef medges fatta beslut å kommunstyrelsens vägnar medges 
förvaltningschef att i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen att besluta 
istället. 



 
 
 
 

- Förvaltningschef är kommunchefen. 
 

- I delegationen har angivits den lägsta nivå på vilken beslut får fattas. Överordnad 
befattningshavare är också behörig att besluta i egenskap av ersättare för delegat. 

 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen. Detta 
gäller även beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från förvaltningschef. 

 
Delegaten ska senast 30 dagar efter beslutet anmäla delegationsbeslutet till 
kommunkansliet. Anmälan av delegationsbeslut ska innehålla uppgift om beslutsdatum, 
beslutsrubrik, beslutsfattare (delegat) och hänvisning till tillämplig punkt i 
delegationsordningen. Delegaten eller i förekommande fall vidaredelegaten ansvarar för att 
delegationsbeslutet anmäls till kommunkansliet. Kommunkansliet ansvarar därefter för att 
delegationsbesluten anmäls till kommunstyrelsen.  

Redovisning i kommunstyrelsens protokoll 
 

Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas delegationsbesluten 
genom en förteckning över besluten. Sekretessärenden redovisas 
genom avidentifierade delegationsrapporter. Redovisning av 
delegationsbesluten noteras under särskild paragraf i protokollet.  

 
Socialtjänst 

 
Handläggare inom socialtjänsten ska ha tjänstgjort inom socialtjänstens 
myndighetsutövning i minst två år innan vederbörande har rätt att fatta beslut i enlighet med 
delegationsordningen. 
 
Handläggare som har arbetat inom socialtjänstens myndighetsutövning kortare tid än två år 
ska ha tjänstgjort i Bromölla kommuns socialtjänst i sex månader innan vederbörande har 
rätt att fatta beslut i enlighet med delegationsordningen. Delegation ges i samråd med 
närmsta chef som bedömer om delegation kan ges till handläggaren efter sex månader.  

 
Med socialsekreterare likställs familjerättssekreterare och ungdomssekreterare under 
förutsättning att denne är handläggare av ärendetypen. 

 
Kristianstad kommuns jourpersonal likställs som handläggare/socialsekreterare i de delar 
som omfattas av samverkansavtalet under § 7. 

 
§ 7   Socialjourens arbetsuppgifter 
 

1. Handläggning av akuta ärenden gällande barn och unga samt missbruksärenden enligt 
SoL, LVU och LVM. 

2. Handläggning av akuta ärenden avseende våld i nära relationer. 
3. Handläggning av akuta ärenden i övrigt som ej kan avvakta till påföljande dag eller över 

en helg.  
4. Bevilja ekonomiskt bistånd för att undvika en akut nödsituation. 
5. Vid behov, göra bedömningar på plats i samtliga kommuner. 
6. Utföra på förhand mottagna uppdrag i ärenden där socialtjänsten hyser stark oro. IFO-

chef eller motsvarande lämnar uppdragen till Sociala jouren som avgör hur uppdragen 
utförs. 



Nr Ärende Lagrum Beslutande Beslut §

1

ALLMÄNT
1.1 Beslut om att ingå avtal om hyra av annans 

fastighet för en tid av högst tre år i sänder och 
med ett totalt kontraktsvärde motsvarande 
högst 60 prisbasbelopp

Verksamhetschef. Anm; enhetschef har inom 
ramen för verkställighet och sin ställning rätt 
att ingå avtal om hyra av annans fastighet för 
en tid av högst tre år i sänder med ett totalt 
kontraktsvärde motsvarande högst tre 
prisbasbelopp medan högre 
befattningshavare inom ramen för 
verkställighet och sin ställning har rätt att 
ingå avtal om hyra av annans fastighet för en 
tid av högst tre år i sänder med ett totalt 
kontraktsvärde motsvarande högst sex 
prisbasbelopp                                                         

Ks § 200/2021

1.2

Beslut om avslag på begäran om utlämnande 
av allmän handling, samt uppställande av 
förbehåll i samband med utlämnande till 
enskild 

6 kap  3 § och                     
10 kap 14 § OSL Kommunjurist Ks § 190/2018

1.3

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

Ordförande Ks § 190/2018

1.4 Avvisande av ombud  14 § 2 st FL Ks § 190/2018
 - till sammanträde med utskott Respektive utskott
 - i samband med individärende Socialsekreterare

1.5 Riktlinjer inom verksamheterna Utskott Ks § 190/2018

1.6 Övergripande rutiner utifrån fastställda 
riktlinjer Funktionschef Ks § 190/2018

1.7

Beslut att lämna ut personuppgifter till 
Socialstyrelsen för angelägna statistiska 
ändamål respektive beslut om utlämnande av 
personuppgifter till statliga myndigheter för 
forskningsändamål 

12 kap 5- 6 §§ SoL Funktionschef Ks § 190/2018

1.8 Beslut om bidrag till föreningar baserat på 
medlemsantal Handläggare på kommunkansliet Ks § 190/2018

1.9 Underrättelse till enskild part vid väsentlig 
försening av ärendets avgörande 11 § FL Handläggare Ks § 190/2018

1.10 Avslagsbeslut av enskild parts begäran om 
ärendets avgörande 12 § 1 st FL Handläggare Ks § 190/2018

ÖVERKLAGANDEN OCH  YTTRANDEN 
TILL DOMSTOL OCH ANDRA 
MYNDIGHETER

1.11 Beslut att avge yttrande med anledning av 
överklagat beslut Den delegat som fattat beslutet Ks § 190/2018

1.12 Omprövning av överklagat beslut  38-39 §§ FL Den delegat som fattat beslutet Ks § 190/2018

1.13
Prövning av att överklagande har inkommit i 
rätt tid och avvisning av överklagande som 
kommit in för sent

 45 § FL Den delegat som fattat beslutet Ks § 190/2018

1.14 Överklagande och yrkande om inhibition till 
domstol där kommunen är part Den delegat som fattat beslutet Ks § 190/2018

1.15 Enskild parts överklagande av avslagsbeslut 
vid talan i ärende om långsam handläggning 12 § 2 st FL Den delgat som fattat beslutet Ks § 190/2018

GEMENSAM DEL



ALKOHOLLAGEN 2010:1622 (AL)

1.16
Beslut om att bevilja eller avslå ansökan om 
tillstånd till servering under enstaka tidsperiod 
eller enstaka tillfällen

8 kap 2 § 1 o 2 st AL Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.17 Beslut om utvidgning av tiden för 
serveringstillstånd, dock ej uteservering 8 kap 2 § AL Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.18 Beslut om villkor i befintliga permanenta 
tillstånd och tillfälliga tillstånd 8 kap 2 § 1 o 2 st AL Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.19 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 
då tillståndet inte längre utnyttjas. 9 kap 18.1 § AL Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.20
Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 
om det förekommit brottslig verksamhet känt 
av tillståndshavaren utan ingripande

9 kap 18 § 2 AL Myndighetschef Ks § 138/2022

1.21
Beslut om återkallelse av serveringstillstånd 
om tillståndshavaren brutit mot denna lag 
eller vad som i övrigt gäller.

9 kap 18 § 3 Myndighetschef Ks § 138/2022

1.22
Vid försäljning av folköl och det uppkommer 
olägenheter rörande ordning och reda 
meddela en varning

9 kap. 19 § Myndighetschef Ks § 138/2022

1.23 Beslut om erinran 9 kap 17 § AL Funktionschef/Myndighetschef Ks § 138/2022

1.24 Beslut om ändrat tillstånd avseende 
dryckesslag 8 kap 2 § 3 st AL Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.25 Medgivande avseende förändring av 
serveringslokal 9 kap 11 § AL Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.26 Beslut om övriga förändringar i befintligt 
tillstånd efter ansökan av tillståndshavaren 8 kap 2 § 1 o 2 st AL Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.27 Beslut om tillstånd för provsmakning 8 kap 6, 7 § AL Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.28 Utöva tillsyn,  förutom över 7 kap. 8 § 9 kap 2 -3 § § AL Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.29
Beslut om att bevilja en ansökan om tillstånd 
för ett konkursbo som önskar fortsätta driva 
rörelsen.

9 kap. 12 § AL Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.30
Beslut att begära från någon annan 
tillsynsmyndighet de uppgifter som behövs för 
tillsynen

9 kap 8 § AL Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.31 Avge yttrande till annan myndighet i 
alkoholärenden och liknande 9 kap 8 § AL Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.32

Beslut att begära att en tillståndshavare, eller 
den som bedriver verksamhet med stöd av 
denna lag, lämna tillträde till driftställe med 
tillhörande lokaler och tillhandahålla 
handlingar som rör verksamheten samt utan 
ersättning hjälpa till vid tillsynen, lämna 
varuprover som behövs och redovisa 
uppgifter om verksamhetens omfattning och 
utveckling

9 kap 13 § AL Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.33

Beslut att anfordra den som driver servering 
av, eller detaljhandel med öl, lämna de 
handlingar och upplysningar som behövs för 
tillsynen, så även bokföringshandlingar

9 kap 14-15 § AL Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.34
Beslut att begära biträde av polismyndigheten 
som behövs vid tillämpning av 9 kap 13 - 15 
§§

9 kap 9 § AL Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.35
Genomföra kontrollköp hos näringsidkare 
som säljer folkö för att förvissa sig om att 
mottagare har uppnått 18 år.

9 kap 15 a § Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.36 Upprätta ett avtal med kontrollköpare av folköl FoHMFS2015:1 Myndighetschef Ks § 138/2022



Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter (LTLP)

1.37
Fatta beslut i ärenden om ansökan om 
tillstånd för bedrivande av detalj- eller 
partihandel med tobaksvaror

5 kap 3 § LTLP Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.38
Fatta beslut i ärenden vid ansökan om 
tillstånd för bedrivande av detalj- eller 
partihandel med tobaksvaror från konkursbo

5 kap 9 § LTLP Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.39 Utöva tillsyn

7 kap 3 § 1-3 
punkterna och 7 kap 4 
§ LTLP med därtill 
anslutande föreskrifter

Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.40
Fatta beslut om sanktioner i enlighet med 7 
kap 9-13 §§ LTLP med undantag av 
föreläggande vid vite

7 kap 9-13 §§ LTLP Myndighetschef Ks § 138/2022

1.41
Fatta beslut om begäran om utfående av 
upplysningar, handlingar, varuprover och 
liknande 

7 kap 17 § LTLP Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.42

Fatta beslut om tillträde till områden, lokaler 
och andra utrymmen för undersökningar och 
provtagning samt fatta beslut om begäran av 
Polismyndighetens biträde      

7 kap 18-19 §§ LTLP Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.43
Underrättelseskyldighet till Polismyndigheten, 
Folkhälsomyndigheten och berörd 
länsstyrelse

7 kap 20-21 §§ LTLP Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.44 Fatta beslut om kontrollköp 7 kap 22 § LTLP Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.45
Upprätta ett avtal med kontrollköpare av 
tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller 
påfyllnadsbehållare

7 kap 22 § LTLP 
FoHMFS2015:1 Myndighetschef Ks § 138/2022

Lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter 

1.46 Utöva tillsyn på fysiska försäljningsställen 24 §§ 1-4 samt 9 -10 Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.47
Utöva tillsyn på fysiska försäljningsställen för 
att denna och anslutande förskrifter följs vad 
gäller marknadsföring.

 9-10 §§ Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.48
Tillsyn rörande anmälan om försäljning, 
egenkontroll samt ålderskrav 25 § 1-2 Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.49
Besluta om föreläggande eller förbud för att 
denna lag ska följas 28 § Myndighetschef Ks § 138/2022

1.50

Förbjuda fortsatt försäljning eller meddela 
varning om förbud anses vara en alltför 
ingripande åtgärd. Ett förbud får gälla högst 6 
månader.

29 § Myndighetschef Ks § 138/2022

1.51

Fatta beslut om tillträde till områden, lokaler 
och andra utrymmen för undersökningar och 
provtagning samt fatta beslut om begäran av 
Polismyndighetens biträde      

33-34 §§§ Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

1.52 Fatta beslut om kontrollköp 37 § Alkoholhandläggare Ks § 138/2022

Dataskyddslagstiftningen (GDPR m.fl.)



1.53 Fatta beslut om att ta ut en avgift eller vägra 
att tillmötesgå begäran om den registrerades 
begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig

Artikel 12.5 GDPR. 
Överklagbart till allmän 
förvaltnings-domstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:218) med 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning

Enhetschef

Ks § 122/2020

1.54 Fatta beslut om utlämnande av registerutdrag Artikel 15 GDPR. 
Överklagbart till allmän 
förvaltnings-domstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:218) med 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning

Enhetschef

Ks § 122/2020

1.55 Fatta beslut om den registrerades rätt till 
rättelse, radering eller begränsning av 
personuppgiftsbehandling

Artiklarna 16-18  
GDPR.          
Överklagbart till allmän 
förvaltnings-domstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:218) med 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning                           

Enhetschef

Ks § 122/2020

1.56 Fatta beslut om underrättelse till mottagare av 
den personuppgiftsansvariges 
personuppgifter med information om den 
personuppgiftsansvariges rättelse, radering 
eller begränsning av 
personuppgiftsbehandlingen 

Artikel 19 GDPR. 
Överklagbart till allmän 
förvaltnings-domstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:218) med 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning

Enhetschef

Ks § 122/2020

1.57 Fatta beslut med anledning av den 
registrerades rätt att invända mot person-
uppgiftsbehandling avseende honom eller 
henne

Artikel 21 GDPR. 
Överklagbart till allmän 
förvaltnings-domstol 
enligt 7 kap 2 § lag 
(2018:218) med 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning

Enhetschef

Ks § 122/2020

1.58 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal inklusive 
instruktioner 

Artikel 28 GDPR. 
Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
(2018:218) med 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning

Enhetschef

Ks § 122/2020

1.59 Fatta beslut om att anmäla en 
personuppgiftsincident samt upprätta 
anmälan och dokumentation

Artikel 33 GDPR. 
Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
(2018:218) med 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning 

Enhetschef

Ks § 122/2020

1.60 Konsekvensbedömning avseende dataskydd Artikel 35 GDPR. 
Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
(2018:218) med 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning 

Enhetschef

Ks § 122/2020



1.61 Utnämna dataskyddsombud Artikel 37 GDPR. 
Överklagandeförbud 
enligt 7 kap 5 § lag 
(2018:218) med 
kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning

Förvaltningschef

Ks § 122/2020

2

ALLMÄNT
2.1 Representation och uppvaktning Ordförande Ks § 190/2018

2.2 Placering av donationsmedel Allmänt utskott Ks § 190/2018

2.3 Utdelning från donationsfonder Allmänt utskott Ks § 190/2018

2.4 Utdelning av kommunala stipendier Allmänt utskott Ks § 190/2018

2.5 Tillstånd att använda kommunens vapen Ordförande Ks § 190/2018

2.6 Yttrande angående antagande av 
hemvärnsmän Ordförande Ks § 190/2018

2.7 Ärenden om konsumentverksamhet Allmänt utskott Ks § 190/2018

UPPHANDLING
2.8 Beslut om antagande av anbud:

 - upphandling upp till 100 basbelopp Förvaltningschef Ks § 190/2018
 - upphandling över 100 basbelopp Allmänt utskott Ks § 190/2018
Beslut om avtalsförlängning Upphandlingshandläggare Ks § 190/2018

EKONOMI 
2.9 Avskrivning/nedskrivning av fordran:

 - för fordringar upp till ett basbelopp Ekonomichefen Ks § 190/2018
 - för fordringar över ett basbelopp Allmänt utskott Ks § 190/2018

PERSONAL

Lag och avtalsfrågor samt förhandling:
2.10 Besluta om lokalt kollektivavtal, 

överenskommelse eller på annat sätt reglera 
frågor om förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare

Förvaltningschef 
Ersättare: HR-chef Ks § 190/2018

2.11 Besluta om anvisningar i frågor som gäller 
förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess personal

HR-chef Ks § 190/2018

2.12 Besluta om lönestruktur och lönerelationer 
mellan yrkesgrupper Allmänt utskott Ks § 190/2018

2.13
Besluta om löneutrymmen vid 
löneöversynsförhandlingar och besluta om 
övergripande fördelning

Allmänt utskott Ks § 190/2018

2.14

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

HR-chef Ks § 190/2018

2.15
Avgöra när arbetsrättslig tvistefråga på 
arbetsgivarens initiativ skall hänskjutas till 
centrala förhandlingar eller AD

Allmänt utskott Ks § 190/2018

2.16 Förhandla enligt MBL § 11
(Enligt lokalt kollektivavtal) Enhetschef Ks § 190/2018

2.17 Informera enligt MBL § 19            
(Enligt lokalt kollektivavtal) Enhetschef Ks § 190/2018

2.18 Förhandla enligt MBL §§ 13 och 38 HR-chef Ks § 190/2018

2.19 Besluta i ärende om lokal tvist HR-chef Ks § 190/2018

Organisation & dimensionering:

ALLMÄNT UTSKOTT



2.20 Besluta om organisation inom förvaltningen Förvaltningschef Ks § 190/2018

2.21 Inrättande av fast tjänst inom budgetram Verksamhetschef Ks § 190/2018

2.22
Indragning av fast tjänst (innan beslut ska 
konsekvensbeskrivning ur 
arbetsmiljösynpunkt redovisas).

Verksamhetschef Ks § 190/2018

Bemanning:
2.23 Besluta om anställning av förvaltningschef Kommunstyrelsen Ks § 190/2018

2.24 Förhandling, ställningstagande och beslut om 
anställning av övrig personal Förvaltningschef Ks § 190/2018

2.25 Besluta om löneinplacering (efter samråd 
med personalenheten) Enhetschef Ks § 190/2018

2.26
Tidsbegränsat lönetillägg för särskilda 
arbetsuppgifter (efter samråd med 
personalenheten)

Enhetschef Ks § 190/2018

2.27 Omplacering av personal Ks § 190/2018
A) mellan enheter Verksamhetschef 
B) mellan verksamheter Förvaltningschef

2.28 Uppsägning av personal Ks § 190/2018
A) på grund av arbetsbrist Förvaltningschef
B) på grund av personliga skäl HR-chef

2.29

Beslut om utbetalning av vederlag eller 
liknande lösning för anställd i samband med 
avslut på anställning motsvarande högst tolv 
(12) månadslöner (efter samråd med 
förvaltningschef)

HR-chef Ks § 190/2018

2.30

Beslut om utbetalning av vederlag eller 
liknande lösning för anställd i samband med 
avslut på anställning överstigande tolv 
månadslöner – samt när uppgörelsen är av 
särskild betydelse

Allmänt utskott Ks § 190/2018

2.31

Beslut om avsteg från fastställt 
utbildningskrav vid visstidsanställning av 
outbildad undersköterska, längre än 6 
månader

Verksamhetschef, med möjlighet att delegera 
till funktionschef Ks § 190/2018

Disciplinåtgärd:

2.32 Beslut att utfärda skriftlig varning till:  (i 
samtliga fall efter samråd med HR-chef) Ks § 190/2018

A) Förvaltningschef Kommunstyrelsen
B) Verksamhetschef Förvaltningschef
C) Enhetschef Verksamhetschef
D) Medarbetare Verksamhetschef

2.33 Beslut om avstängning av förvaltningschef 
med eller utan löneförmåner Kommunstyrelsen Ks § 190/2018

2.34 Beslut om avstängning av anställd personal 
utom förvaltningschef - med eller utan 
löneförmåner (efter samråd med HR-chef) 

Förvaltningschef Ks § 190/2018

2.35 Beslut om avskedande Allmänt utskott Ks § 190/2018

Pension:
Anställda

2.36 Beslut om pensionsförmåner enligt policy vid 
övertalighet i särskilda fall Allmänt utskott Ks § 190/2018

2.37 Beviljande av särskild avtalspension               Förvaltningschef Ks § 190/2018

2.38
Beslut om samordning av förvärvsinkomst vid 
särskild avtalspension Förvaltningschef Ks § 190/2018

2.39
Beviljande av förkortad arbetstid (beviljas 
tidigast från 63 års ålder) Förvaltningschef Ks § 190/2018



2.40
Beslut om att minska lön och/eller 
pensionsintjänande med anledning av annan 
förvärvsinkomst

Förvaltningschef
Ks § 190/2018

2.41
Beviljande av pensionsförstärkning (beviljas 
tidigast från 63 års ålder) Allmänt utskott Ks § 190/2018

2.42

Beslut om förhöjd pensionsavsättning i 
anställningsärenden där medarbetare i 
nyckelbefattning bedöms förlora i 
tjänstepensionshänseende på att byta 
anställning till Bromölla kommun                                                                     
A. Förvaltningschef                                                                                 
B. Verksamhetschef                                                              
C. Enhetschef                                                                                              
D. Medarbetare

A.Kommunstyrelsen                                  
B.Förvaltningschef                                      
C.Förvaltningschef                                 
D.Förvaltningschef Ks § 190/2018

2.43
Beslut om att uppdragstid hos annan 
huvudman än Bromölla kommun ska 
tillgodoräknas för OPF-KL

Allmänt utskott
Ks § 190/2018

2.44
Beslut om aktiva omställningsinsatser upp till 
och med ett prisbasbelopp Förvaltningschef Ks § 190/2018

2.45
Beslut om aktiva omställningsinsatser 
överstigande ett prisbasbelopp Allmänt utskott Ks § 190/2018

2.46
Beslut om att skjuta upp det ekonomiska 
omställningsstödet max 6 månader från det 
uppdrag som gett rätt till förmånen

Allmänt utskott
Ks § 190/2018

2.47
Beslut om att för viss period bevilja undantag 
från kravet på egen aktivitet i syfte att hitta 
annan försörjning

Allmänt utskott
Ks § 190/2018

2.48
Beslut om återbetalning av det utbetalda 
omställningsstödet helt eller delvis Allmänt utskott Ks § 190/2018

2.49

Beslut om att minska pensionen med ett 
uppskattat belopp som motsvarar inkomst 
eller ersättning den förtroendevalda under 
tiden med ekonomiskt omställningsstöd 
erhåller från annat håll 

Allmänt utskott

Ks § 190/2018

2.50 Beslut om retroaktiv utbetalning Allmänt utskott Ks § 190/2018
1. Anmärkning: Beslut om att helt dra in det 
ekonomiska omställningsstödet om den 
förtroendevalda inte beviljats ansvarsfrihet, 
dömts för brott som medfört att hen skiljts från 
förtroendeuppdraget i Bromölla kommun med 
stöd av 4 kap 9 § kommunallagen, eller dömts 
för brott av sådan allvarlig art att det är 
sannolikt att den förtroendevalda skulle ha 
skiljts från uppdraget om hen fortfarande 
innehaft det fattas av kommunfullmäktige.

2. Anmärkning: Kommunfullmäktige fattar 
beslut om att OPF-KL ska tillämpas trots att 
formella kriterier ej är uppfyllda för dess 
tillämplighet. 

2.51
Beviljande av förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd (ett år i taget) Allmänt utskott Ks § 190/2018

2.52
Efterlevandeskydd - Beviljande om undantag 
från tidsgräns för ansökan (sex månder efter 
inträffat dödsfall)

Allmänt utskott Ks § 190/2018

2.53
Familjeskydd - Beviljande om undantag från 
tidsgräns för ansökan (tre månader efter 
inträffat dödsfall)

Allmänt utskott Ks § 190/2018

MÅLTIDSVERKSAMHET
2.54 Ansökan om godkännande eller registrering 

av livsmedelsanläggning Enhetschef Ks § 35/2021



2.55 Överklaga beslut enligt livsmedelslagen Enhetschef Ks § 35/2021

2.56 Fastställande av plan för egenkontroll Enhetschef Ks § 35/2021

2.57 Ansvar för egenkontroll, tillbudshantering och 
riskbedömning i livsmedelsanläggning Enhetschef Ks § 35/2021

3

UTREDNING

3.1 Beslut om förhandsbedömning med 
skyddsbedömning 11 kap 1 a § SoL Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.2 Beslut om att utredning skall inledas 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare Ks § 46/2023

3.3 Beslut om att utredning ej skall inledas då 
utredning redan pågår 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare Ks § 46/2023

3.4 Beslut om att utredning Ks § 46/2023
 - inte ska inledas Enhetschef IFO
 - inte föranleda någon åtgärd 11 kap 1 § SoL Enhetschef IFO
 - ska läggas ned Enhetschef IFO

3.5
Beslut om att inleda utredning efter begäran 
om yttrande avseende unga lagöverträdare 
samt körkortsyttrande gällande ungdom

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.6 Beslut att inte inleda utredning vid anmälan 
enligt LOB gällande personer under 20 år 11 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Ks § 46/2023

3.7 Beslut att inte inleda utredning vid anmälan 
enligt LOB gällande personer över 20 år 11 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Ks § 46/2023

3.8 Förlängning av utredningstid i ärenden som 
rör barn 11 kap 2 § SoL Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

ÖVERFLYTTNING AV ÄRENDE

3.9
Beslut om framställning om överflyttning av 
ärenden till nämnd i annan kommun, avser 
även ärenden enligt LVU och LVM

2 a kap 10 § SoL Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 46/2023

3.10 Beslut i fråga om mottagande av ärende från 
annan kommun 2 a kap 10 § SoL Funktionschef Ks § 46/2023

3.11 Beslut om att hos Inspektionen för vård och 
omsorg ansöka om överflyttning av ärende 2 a kap 11 § SoL Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 46/2023

EKONOMISKT BISTÅND
3.12 Beslut 4 kap 1-2 §§ SoL Ks § 46/2023

 -  enligt riksnorm och riktlinjer Socialsekreterare
 - reducerad norm Socialsekreterare
 -  över norm och riktlinjer upp till 25 % av 
basbelopp Enhetschef IFO

 - över norm och riktlinjer upp till 50 % av 
basbelopp Funktionschef

 - utöver ovanstående Utbildning-, kultur- och familjeutskottet

3.13 Med villkor om praktik eller 
kompetenshöjande åtgärder 4 kap 4 § SoL Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.14 Vägrande eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 4 kap 5 § SoL Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.15
Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 
utöver 4 kap 1 § SoL under förutsättning att 
biståndet getts under villkor om återbetalning

9 kap 1, 2 § SoL Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.16
Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd 
enligt 4 kap 2 § SoL under förutsättning att 
biståndet getts under villkor om återbetalning

9 kap 2 § 2 st SoL Delegaten i ursprungsbeslutet Ks § 190/2018

 UTBILDNING-, KULTUR- OCH FAMILJEUTSKOTTET



3.17 Beslut om att föra talan om ersättning hos 
förvaltningsrätten, om återkrav 9 kap 3 § SoL Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.18

Beslut om ekonomiskt bistånd till 
begravningskostnader och utgifter i 
omedelbar anslutning till dödsfallet samt 
villkor om återbetalning enligt riktlinjer

4 kap 2 § SoL Socialsekreterare Ks § 190/2018

 - utöver riktlinjer Utbildning-, kultur- och familjeutskottet

BESLUT I ÄRENDEN RÖRANDE BARN 
OCH UNGDOM

3.19
Bistånd i form av placering/omplacering på 
HVB (hem för vård och boende) eller i 
familjehem samt stödboende

4 kap 1 § SoL Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 46/2023

3.20 Beslut om var vården skall bedrivas samt om 
ersättning till HVB Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.21 Tecknande av avtal med HVB i beslut fattade 
av utskott Enhetschef IFO Ks § 46/2023

3.22
Beslut och tecknande av avtal om jour- och 
akutvistelse på HVB, i avvaktan på utskotts 
beslut

4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Ks § 46/2023

3.23 Beslut om vistelse i jourfamiljehem, max 4 
månader 4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Ks § 46/2023

3.24 Beslut om upphörande av placering enligt 4 
kap 1 § SoL 4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Ks § 46/2023

3.25
Övervägande om vård fortfarande behövs för 
underårig, som med stöd av SoL vårdas i 
annat hem än det egna

6 kap 8 § SoL Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.26 Övervägande om vårdnadsöverflyttning enligt 
6:8 FB 6 kap 8 b § SoL Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.27

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

6 kap 6 § SoL familjehemssekreterare Ks § 46/2023

3.28 Tecknande av avtal med godkänt familjehem 
gällande placering av barn 6 kap 6 b § SoL  Familjehemssekreterare Ks § 46/2023

3.29 Beslut om ersättning till familjehem Ks § 46/2023
 -  grundersättning enligt kommunförbundets 
rekommendationer  Familjehemssekreterare

 - ersättning därutöver Enhetschef IFO

3.30 Beslut om extra kostnader under placering 4 kap 1 § SoL Ks § 46/2023
 - upp till 20 % av prisbasbeloppet Familjehemssekreterare
 - kostnader därutöver Enhetschef IFO

3.31

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

4 kap 1 § SoL Ks § 46/2023

 - enligt riktlinjer Socialsekreterare
 - utöver riktlinjer Enhetschef IFO

3.32

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form 
av eftervård i samband med upphörande av 
placering i hem för vård eller 
boende/familjehem/stödboende

4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Ks § 46/2023

3.33 Beslut om bistånd i form av extern öppenvård 
samt tecknande av avtal 4 kap 1 § SoL Ks § 46/2023

 - upp till 20 % av prisbasbeloppet för 
beslutsperioden Enhetschef IFO
 - kostnader därutöver Utbildning-, kultur- och familjeutskottet



3.34 Beslut om bistånd i form av intern öppenvård 4 kap 1 § SoL Ks § 46/2023
-  upp till 6 månader Socialsekreterare
-  överstigande 6 månader Enhetschef IFO

3.35 Beslut om extra kostnader i samband med 
öppenvård 4 kap 1 § SoL Ks § 46/2023

 - upp till 3 % av prisbasbeloppet Socialsekreterare
 -  kostnader därutöver Enhetschef IFO

3.36 Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 5 kap 2 § SoF Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.37
Beslut att anordna, utse handledare samt 
bestämma innehållet i arbetsplan vid utdömd 
ungdomstjänst

5 kap 1 b § SoL Enhetschef IFO Ks § 46/2023

3.38
Beslut om uppföljning efter avslutad utredning 
utan insats då barn eller vårdnadshavare 
avvisar erbjuden insats

11 kap 4 a § SoL Enhetschef IFO Ks § 46/2023

3.39
Beslut om att avsluta uppföljning utan insats 
då barn eller vårdnadshavare avvisar 
erbjuden insats

11 kap 4 c § SoL Enhetschef IFO Ks § 46/2023

3.40
Beslut om uppföljning efter det att en 
placering upphört då barn eller 
vårdnadshavare avvisar erbjuden insats

11 kap 4 b § SoL Enhetschef IFO Ks § 46/2023

3.41
Beslut om att avsluta uppföljning efter det att 
en placering upphört då barn eller 
vårdnadshavare avvisar erbjuden insats

11 kap 4 c § SoL Enhetschef IFO Ks § 46/2023

BESLUT I ÄRENDEN RÖRANDE 
VUXNA

3.42 Beslut om att utredning skall inledas 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare Ks § 46/2023

3.43
Beslut med anledning av ansökan om insatser 
enligt 2 a kap 8 § SoL 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.44 Beslut om stöd i eget boende, boendestöd 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.45
Beslut om placering i enskild verksamhet 
samt var vården skall bedrivas och om 
ersättning till hem för vård eller boende. 

4 kap 1 § SoL Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.46 Tecknande av avtal med hem för vård och 
boende i beslut fattade av utskott Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.47
Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller 
akuthem för vuxna i avvaktan på utskotts 
beslut 

4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.48 Beslut om extra kostnader  under placering 4 kap 1 § SoL Ks § 190/2018

 - upp till 20% av prisbasbeloppet Socialsekreterare

 - kostnader därutöver Enhetschef

3.49
Beslut om bistånd åt vuxna i samband med 
placering, omplacering eller flyttning från 
familjehem eller hem för vård och boende

4 kap 1 § SoL Ks § 190/2018

 - enligt riktlinjer Socialsekreterare
 - utöver riktlinjer Enhetschef IFO

3.50

Beslut om bistånd åt vuxna i form av eftervård 
i samband med upphörande av placering i 
hem för vård eller 
boende/familjehem/stödboende

4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.51
Beslut om ersättning till familjehem (arvode 
och omkostnadsersättning) samt tecknande 
av avtal

Ks § 190/2018

 - enligt SKR:s rekommendationer Socialsekreterare, Familjehemssekreterare



 - utöver SKR:s rekommendationer Funktionschef

3.52 Beslut om bistånd i form av extern öppenvård 
samt tecknande av avtal 4 kap 1 § SoL Ks § 46/2023

 - upp till 20 % av prisbasbeloppet för 
beslutsperioden Enhetschef IFO
 - kostnader därutöver Utbildning-, kultur- och familjeutskottet

3.53 Beslut om bistånd i form av intern öppenvård 4 kap 1 § SoL Ks § 190/2018
 - upp till 6 månader Socialsekreterare
 - efter 6 månader Enhetschef IFO

3.54 Beslut om extra kostnader i samband med 
öppenvård upp till 3% av prisbasbeloppet 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.55 Beslut om bistånd i form av träningsboende 
enligt riktlinjer 4 kap 1 § SoL Ks § 190/2018

 - upp till 6 månader Socialsekreterare
 - efter 6 månader Enhetschef IFO

3.56
Beslut om bistånd i form av jourlägenhet 
enligt riktlinjer 4 kap 1 § SoL Ks § 190/2018

 - upp till 5 veckor Socialsekreterare
 - efter 5 veckor Enhetschef IFO

KONTAKTPERSONER, 
KONTAKTFAMILJER 

3.57 Utreda och godkänna kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer Familjehemssekreterare/socialsekreterare Ks § 190/2018

3.58 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap 1 § SoL Ks § 190/2018
 - första sex månaderna Socialsekreterare
 - efter sex månader Enhetschef IFO

3.59 Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj 4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.60 Beslut om förordnande och entledigande av  4 kap 1 § SoL Ks § 190/2018
 - kontaktperson Socialsekreterare
 - kontaktfamilj Enhetschef IFO

3.61 Beslut om ersättning till kontaktperson/familj Ks § 190/2018
 - enligt SKR:s rekommendationer Socialsekreterare/familjehemssekreterare
-  ersättning därutöver Enhetschef IFO

BESLUT ENLIGT LAG MED 
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM 
VÅRD AV UNGA 1990:52 (LVU) 

3.62 Beslut om ansökan till förvaltningsrätten för 
vård enligt LVU 4 § LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.63 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
barn och ungdom under 20 år 6 § 1 och 2 st LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.64 Beslut om omedelbart omhändertagande 
enligt 6 § LVU skall upphöra 9 § 3 st LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.65 Beslut att hos förvaltningsrätten ansöka om 
förlängning av utredningstiden 8 § 2 st LVU Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.66 Beslut om hur vården skall utföras och var 
den unge ska vistas under vårdtiden 11 § 1 st LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.67 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget 
hem under vårdtiden 11 § 2 st LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.68

Beslut rörande den unges personliga 
förhållanden i den mån beslutet ej är att 
hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU (t. ex. kortare 
vistelser utom familjehemmet eller hemmet 
för vård eller boende)

11 § 4 st LVU Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.69 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs 13 § 1 st LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.70 Prövning om vård med stöd av 3 § LVU 
fortfarande behövs 13 § 1, 2 st LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018



3.71 Övervägande om vårdnadsöverflyttning enligt 
6:8 FB 13 § 3 st LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.72 Beslut om hur rätt till umgänge med den unge 
skall utövas 14 § 2 st p 1 LVU Ks § 190/2018

-  när överenskommelse ej kan nås med 
förälder eller vårdnadshavare Utbildning-, kultur- och familjeutskottet

 - när överenskommelse ej kan nås med 
förälder eller vårdnadshavare i avvaktan på 
utskottets beslut

Funktionschef

3.73 Beslut att den unges vistelseadress inte ska 
röjas för förälder eller vårdnadshavare 14 § 2 st p 2 LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.74
Övervägande om beslut beträffande umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort enl. 14 § p 
1 och p 2 LVU fortfarande behövs

14 § 3 st LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.75
Beslut om att vården skall upphöra samt 
uppföljning av situationen för den som är 
under 18 år

21 § LVU
21 b § LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.76 Ansökan hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 24 § LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.77 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 
behövs 26 § 1 st LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.78 Beslut att flyttningsförbud ska upphöra 26 § 2 st LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.79 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.80 Beslut att ett tillfälligt flyttningsförbud ska 
upphöra 30 § 2 st LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.81

Beslut om den unges umgänge med förälder 
eller vårdnadshavare efter beslut om 
flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud - 
när överenskommelse ej kan nås

31 § LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.82 Beslut om läkarundersökning, utse läkare 
samt plats för undersökningen 32 § LVU Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.83
Beslut om begäran om biträde för att bereda 
läkaren tillträde till den unges hem eller för att 
inställa den unge till läkarundersökning

43 § p 1 LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.84

Beslut att begära polismyndighetens biträde 
för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av 2 och 3 §§ 
LVU

43 § p 2 LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.85 Beslut om kontaktperson eller behandling i 
öppna former 22 § 1 och 2 st LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.86 Prövning av om beslut enligt 22 § LVU 
fortfarande behövs 22 § 3 st LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.87 Beslut om att förebyggande insatser enligt § 
22 LVU skall upphöra 22 § 3 st LVU Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

BESLUT OM LAG OM VÅRD AV 
MISSBRUKARE I VISSA FALL 1988:870 
(LVM)

3.88
Beslut att inleda utredning då man fått 
kännedom om att det kan finnas skäl att 
bereda någon tvångsvård

7 § LVM Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.89
Beslut att utredning inte skall inledas eller 
inledd utredning skall läggas ned alternativt 
övergå i en utredning enligt 11 kap 1 § SoL

7 § LVM Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.90 Beslut om omedelbart omhändertagande 
avseende missbrukare 13 § LVM Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018



3.91
Beslut att ett omhändertagande ska upphöra 
då det inte längre finns skäl till att 
missbrukaren ska vara omhändertagen

18 b § LVM Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.92 Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten 
om tvångsvård 11 § LVM Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.93 Beslut om läkarundersökning samt utse 
läkare för undersökningen 9 § LVM Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.94 Beslut om polishandräckning för inställelse till 
läkarundersökning 45 § p 1 LVM Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.95 Beslut om polishandräckning för inställelse till 
vårdinstitution 45 § p 2 LVM Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.96 Beslut om hur vården skall anordnas 12 § LVM Socialsekreterare Ks § 190/2018

FAMILJERÄTT
Faderskap

3.97 Godkännande av faderskaps-
/föräldraskapsbekräftelse 1 kap 4 § 1 st FB Handläggare Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.98 Beslut att inleda faderskaps-
/föräldraskapsutredning 2 kap 1, 8 a § FB Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.99
Beslut att inleda utredning om fastställande 
av faderskap, när dom eller bekräftelse finns 
och faderskapet kan ifrågasättas

2 kap 1 § FB Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.100 Beslut att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1, 8 a § FB Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.101
Beslut att inleda utredning om någon annan 
man än den som är gift med barnets moder 
kan vara far till barnet

2 kap 9 § FB Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.102

Inhämta uppgifter från modern eller andra 
personer som kan ha uppgifter av betydelse 
för utredningen, samt att begära biträde från 
socialnämnd i annan kommun

2 kap 4 § FB Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.103
Lämna uppgifter vid begäran om biträde i 
faderskapsutredning från socialnämnd i 
annan kommun

2 kap 4 § FB Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.104 Beslut att bevilja rättsgenetisk undersökning 2 kap 6 § FB Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.105 Beslut att avslå begäran om rättsgenetisk 
undersökning 2 kap 6 § FB Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.106 Beslut att väcka och föra talan i mål om 
faderskap/föräldraskap 3 kap 5, 6, 8 §§ FB Socialsekreterare Ks § 190/2018

Vårdnad, boende, umgänge
3.107 Beslut att lämna upplysningar till rätten 6 kap 19 § 2 st FB Socialsekreterare

3.108 Beslut att utse utredare i vårdnad-, boende- 
och umgängesärenden 6 kap 19 § 2 st FB Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.109 Påbörja och avsluta informationssamtal 5 kap 3 a § SoL Socialsekreterare

3.110 Påbörja och avsluta samarbetssamtal initierat 
av tingsrätten 6 kap 18 § 2 st FB Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.111 Lämnande av upplysningar till allmän domstol 
i vårdnads-, boende- och umgängesmål 6 kap 19 § FB Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.112 Snabbyttrande till tingsrätten 6 kap 20 § 2 st FB Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.113 Fatta vissa beslut om barn när inte 
vårdnadshavarna är överens om detta 6 kap 13 a § FB Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

Avtal

3.114 Beslut att godkänna föräldrars avtal om 
vårdnad, boende och umgänge

6 kap 6 § 2 st FB
14 a § 2 st FB
15 a § 2 3 st FB

Socialsekreterare Ks § 190/2018



3.115 Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall 
betalas för längre perioder än tre månader 7 kap 7 § 2 st FB Enhetschef IFO Ks § 190/2018

ADOPTION
3.116 Beslut att utse utredare i adoptionsärenden 4 kap 14 § FB Enhetschef IFO

3.117 Medgivande att i adoptionssyfte ta emot barn 
för stadigvarande vård och fostran 6 kap 6 och 12 §§ SoL Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.118 Placering i avvaktan på adoption 6 kap 6 § SoL Enhetschef IFO Ks § 190/2018
 - återkallelse av medgivande 6 kap 13 § SoL Utbildning-, kultur- och familjeutskottet
-  samtycke till att adoptionsförfarande får 
fortsätta 6 kap 14 § SoL Enhetschef IFO

 - nekat samtycke till att adoptionsförfarande 
får fortsätta 6 kap 14 § SoL Utbildning-, kultur- och familjeutskottet

3.119 Uppföljning efter barnets ankomst och 
adoptionens genomförande

6 kap 7 § SoL
5 kap 1 § SoL Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

GOD MAN, FÖRVALTARE, 
FÖRMYNDARE

3.120
Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
behov av god man/förvaltare 5 kap 3 § 1 p SoF Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.121
Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
att behov av god man/förvaltare inte längre 
föreligger

5 kap 3 § 2 p SoF Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.122
Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
förhållanden beträffande förvaltningen av 
underårigs egendom

5 kap 3 § 3 p SoF Enhetschef IFO Ks § 190/2018

AVGIFTER, ERSÄTTNINGAR, 
EFTERGIFTER

3.123 Beslut om avgift 8 kap 2 § SoL Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.124 Beslut om nedsättning av eller befrielse från 
avgift 8 kap 2 § SoL Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.125
Beslut om ersättning från enskild till 
kommunen för missbruksvård i form av plats 
vid HVB eller i familjehem/vuxna

8 kap 1 § SoL Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.126
Beslut om ersättning från föräldrar vars barn 
är under 18 år och får vård i ett annat hem än 
det egna

8 kap 1 § 2 st SoL               
6 kap 2 § SoF Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.127
Beslut om att föra talan om ersättning för 
kostnader hos förvaltningsrätten

8 kap 1 § 2 st SoL
9 kap 3 § 1 st SoL                   Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 29/2022

3.128 Beslut om eftergift för ersättningsskyldig 9 kap 4 § SoL Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.129
Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet då 
utgivet bistånd avser deponi för el, telefoni 
och hyra

9 kap 4 § SoL Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.130 Beslut om individuellt förbehållsbelopp 8 kap 7 § SoL Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.131 Beslut om avskrivning av skuld 8 kap 2 § SoL Funktionschef Ks § 190/2018

3.132
Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit 
familjehemsförälder 

6 kap 11 § SoL Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.133 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare i övriga fall Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018



3.134 Beslut om framställning till Försäkringskassa 
om ändring av betalningsmottagare för 
allmänt barnbidrag, underhållstöd och 
studiehjälp

 3 § 2 st 
Barnbidragsförordning
en
18 kap 19 § 
Socialförsäkrings-
balken
2 kap 33 § Studiestöds-
förordningen

Socialsekreterare Ks § 190/2018

YTTRANDE OCH ANMÄLNINGAR M.M. 
TILL DOMSTOL OCH 
ÅKLAGARMYNDIGHET OCH ANDRA 
MYNDIGHETER M.M. 

3.135 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § lagen om                     
offentligt biträde Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.136 Framställan till domstol om behov av 
målsägandebiträde för underårig 5 kap 2 § SoF Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.137 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 § SoL Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.138 Särskild avgift, ej verkställda beslut 16 kap 6 a-e § SoL Ks § 190/2018
 - yttrande över Socialstyrelsens remisser Enhetschef IFO
 - yttrande över ansökan om utdömande av 
särskild avgift Enhetschef IFO

 - överklagande av beslut om utdömande av 
särskild avgift Funktionschef

3.139

Omedelbar rapport om ett missförhållande 
eller en påtaglig risk för ett missförhållande 
anmäls till verksamhetschefen som därefter 
fattar beslut om utredning och åtgärdsförslag 
samt allvarlighetsgrad (lex Sarah)

14 kap 3 § SoL         24 
b § LSS Verksamhetschef Ks § 190/2018

3.140
Beslut om att anmäla lex Sarah till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

14 kap 7 § SoL           
24 f § LSS

Utbildning-, kultur- och familjeutskottet, Vård- 
och omsorgsutskottet Ks § 190/2018

3.141
Yttrande till Socialstyrelsen rörande 
tillståndsprövning av enskild verksamhet 7 kap 2 § SoL Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.142
Yttrande till allmän domstol när den som 
begått brottslig gärning kan bli föremål för 
LVM-vård 

31 kap 2 § 1 st BrB Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.143 Yttrande till åklagarmyndighet  11 § Lagen om unga 
lagöverträdare Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.144
Yttrande till åklagare med anledning av 
eventuell utredning beträffande den som är 
under 15 år

31 § Lagen om unga 
lagöverträdare Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.145 Begäran hos åklagare om förande av 
bevistalan

38 § Lagen om unga 
lagöverträdare Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.146 Yttrande till domstol angående god man eller 
förvaltare 11 kap 16 § FB Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.147
Yttrande till domstol i ärenden om 
förordnande av god man eller förvaltare för 
någon som fyllt 16 år

11 kap 16 § 2 st FB Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.148
Komplettera ansökan jml. 6 kap 8-8 a §§ FB 
efter sedvanlig menprövning och utifrån 
begäran från allmän domstol

6 kap 8-8 a §§ FB Enhetschef Ks § 190/2018

3.149 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 §§ 
Namnlagen Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.150 Yttrande till åklagare beträffande 
äktenskapsskillnad vid tvångsäktenskap 5 kap 5 § ÄktB Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.151 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av 
pass utan vårdnadshavarens medgivande

3 § 2 st 
passförordningen Enhetschef IFO Ks § 190/2018



3.152
Lämnande av upplysningar och förslag på 
åtgärder till åklagare, domstol och 
Frivårdsmyndighet

6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottmål m.m. 
(1191:204)

Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.153 Yttrande till länsstyrelse och domstol i 
körkortsärenden

3 kap 8 §, 5 kap 2 § 
körkortsförordningen Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.154 Yttrande angående värdeautomatspel 44 § lotterilagen Handläggare Ks § 190/2018

3.155
Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 
offentligt biträde samt yttrande över 
kostnadsräkning

3 § lagen om offentligt 
biträde och 7 § 
förordningen om 
offentligt biträde

Funktionschef Ks § 190/2018

3.156 Dödsboanmälan 20 kap 8 a § ÄB Socialsekreterare Ks § 190/2018

3.157 Provisorisk dödsboförvaltare 18 kap 2 § ÄB Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.158
Beslut om att ordna gravsättning (Kommunen 
har rätt till ersättning för kostnaderna av 
dödsboet)

5 kap 2 § 
begravningslagen Handläggare Ks § 190/2018

3.159 Rekvisition av utdrag ur belastnings- och 
misstankeregistren

11 § första stycket 
BRF (förordning om 
Belastningsregister) 
och 4 § MRF 
(förordning om 
Misstankeregister)

Handläggare i ärendet Ks § 190/2018

3.160 Yttrande angående en utlännings personliga 
förhållande

17 kap 1 § 
Utlänningslagen Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.161

Biträde, i form av t.ex. upplysningar, 
utredningar eller yttranden, gentemot 
Skatteverket vid utredning av frågor om 
skyddad folkbokföring eller 
sekretessmarkering i folkbokföringen 

17 a § 
folkbokföringslagen Socialsekreterare Ks § 29/2022

ÖVRIGT

3.162
Beslut om anmälan av brott mot 
socialnämndens verksamhet, nämnd eller 
tjänstemän

12 kap 10 § SoL        
10 kap 5 § OSL Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.163
Beslut om att utse ombud samt föra talan för 
socialnämnden i ärenden vid allmän- eller 
förvaltningsdomstol i individärenden

10 kap 2 § SoL Funktionschef Ks § 190/2018

3.164

Beslut om polisanmälan angående vissa brott 
och utlämnande av uppgifter till andra 
myndigheter enligt 12 kap 10 § SoL och vad 
som förskrivs i 10 kap OSL och om skyddad 
folkbokföring enligt folkbokföringslagen. 

12 kap 10 § SoL Enhetschef IFO Ks § 190/2018

3.165 Beslut om skyddat boende 4 kap 1 § SoL Enhetschef IFO Ks § 190/2018

SKOLA/FÖRSKOLA
Vidaredelegation

3.166 Verksamhetschefen har rätt att delegera 
vidare de punkter som delegerats till denne Ks § 190/2018

Allmänt:

3.167 Utredning, yttrande och eventuella åtgärder till 
tillsynsmyndighet Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.168

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta 
åtgärder vid kränkande behandling. 
Förskolechefs eller rektors anmälan till 
huvudmannen för att utreda omständigheter 
samt vidta åtgärder

SL 6:10 Verksamhetschef Ks § 190/2018

3.169 Rätt till skolskjuts vid avvikelser från 
fastställda avståndsregler SL 10:32 och 11:31 Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

Förskolan:

3.170 Beslut om placering av barn i förskolan med 
hänvisning till barnets behov SL 8:5 Rektor Ks § 144/2021



3.171 Beslut om placering av barn i förskolan med 
hänvisning till barnets behov av särskilt stöd SL 8:7 Rektor Ks § 144/2021

3.172
Placering av barn i förskola i annan kommun 
och mottagande av barn i förskola från annan 
kommun

SL 8:13 Verksamhetschef Ks § 190/2018

Förskoleklass:
3.173 Fastställande av läsårstider SL 9:3 Verksamhetschef Ks § 190/2018

3.174
Yttrande till annan kommun avseende 
mottagande av barn i förskoleklass m.h.t. 
barnets personliga förhållanden

SL 9:13 Verksamhetschef Ks § 190/2018

3.175
Mottagande av barn i förskoleklass från 
annan kommun pga särskilda skäl och p.g.a. 
vårdnadshavares önskemål

SL 9:13 Verksamhetschef Ks § 190/2018

3.176 Beslut om elevs placering på viss skola och 
avslag på begäran om placering vid viss skola SL 9:15 Verksamhetschef Ks § 190/2018

Grundskola:

3.177 Mottagande av elev i annan skolform på 
försök (högst sex månader) SL 7:8 Verksamhetschef Ks § 190/2018

3.178 Integration av elev i grundsärskola SL 7:9 Rektor Ks § 190/2018

3.179 Tidigare skolstart resp. uppskjuten skolplikt SL 7:10-11 Rektor Ks § 190/2018

3.180 Tidigare resp. senare upphörande av 
skolplikten SL 7:13-14 Rektor Ks § 190/2018

3.181 Rätt att slutföra utbildning i grundskolan SL 7:16 Rektor Ks § 190/2018

3.182

Yttrande till annan kommun avseende 
mottagande av elev som av särskilda skäl 
önskar fullgöra skolplikten i annan kommun 
än hemkommunen

SL 10:25 Verksamhetschef Ks § 190/2018

3.183 Mottagande av elev från annan kommun SL 10:27 Verksamhetschef Ks § 190/2018

3.184 Placering av elev vid annan än anvisad 
skolenhet SL 10:30 Verksamhetschef Ks § 190/2018

3.185 Läsårets förläggning SF 3:3 Verksamhetschef Ks § 190/2018

3.186 Studiehandledning på annat språk än 
modersmålet SF 5:4 Verksamhetschef Ks § 190/2018

3.187 Fördelning av undervisningstiden mellan 
årskurser SF 9:4 Verksamhetschef Ks § 190/2018

3.188 Ytterligare undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden SF 9:3 Rektor Ks § 190/2018

3.189 Elevens val SF 9:8 Rektor Ks § 190/2018

Grundsärskolan:
3.190 Mottagnade av elev i grundsärskolan SL 7:5 2 st Särskolesamordnare Ks § 190/2018

3.191 Mottagande av elev i annan skolform SL 7:8 Verksamhetschef Ks § 190/2018

3.192 Integration av elev i grundskola SL 7:9 Verksamhetschef Ks § 190/2018

3.193 Rätt att slutföra utbildning i grundsärskolan SL 7:16 Verksamhetschef Ks § 190/2018

3.194

Yttrande till annan kommun avseende 
mottagande av elev som av särskilda skäl 
önskar fullgöra skolplikten i annan kommun 
än hemkommunen

SL 11:25 Verksamhetschef Ks § 190/2018

3.195 Mottagnade av elev från annan kommun SL 11:26 Verksamhetschef Ks § 190/2018

3.196
Placering av elev vid annan skolenhet med 
hänsyn till övriga elevers trygghet och 
studiero

SL 11:29 Verksamhetschef Ks § 190/2018

3.197 Läsårets förläggning SF 3:3 Verksamhetschef Ks § 190/2018



3.198 Ytterligare undervisningstid utöver den 
garanterade SF 10:2 Rektor Ks § 190/2018

3.199 Undervisningstidens fördelning mellan 
årskurserna SF 10:3 Verksamhetschef Ks § 190/2018

Fritidshem:
3.200 Beslut om erbjudande av utbildning vid 

fritidshem m.h.t. elevens särskilda behov SL 14:6 Rektor Ks § 144/2021

Gymnasie- och vuxenutbildning

3.201

Beslut om ärenden om interkommunal 
ersättning
för gymnasiestudier hos annan skolhuvudman

SL 16:52  

Rektor Ks § 231/2021

3.202 Yttrande från hemkommunen SL 16:48  Rektor Ks § 231/2021

3.203 Slutande av samverkansavtal med annan 
huvudman SL 15:30 Skolchef Ks § 231/2021

3.204 Beslut om inackorderingsbidrag 
gymnasiestudier Rektor Ks § 231/2021

3.205
Beslut om resekort, resebidrag och 
reseersättning för kommunens 
gymnasieelever

Rektor Ks § 231/2021

3.206 Beslut om mat- och litteraturbidrag vid 
folkhögskolestudier Rektor Ks § 231/2021

3.207
Beslut om åtgärder för att förebygga och 
förhindra trakasserier och annan kränkande 
behandling

SL 6:7 Rektor Ks § 231/2021

3.208 Upprättande av likabehandlingsplan och plan 
mot kränkande behandling - att göra årligen SL 6:8 Rektor Ks § 231/2021

3.209 Beslut om användadet av obehörig lärare vid 
längre tid än sex månader

Skollagen 2 kap 18-19 
§§

Skolchef Ks § 231/2021

3.210 Fastställande av rutiner för 
klagomålshantering på enhetsnivå Skollagen 4 kap 8 § Rektor Ks § 231/2021

3.211 Beslut om avstänging av elev Skollagen 5 kap 17 § Rektor Ks § 231/2021

3.212 Beslut om avstängning från viss utbildning 
med praktiska inslag Skollagen 5 kap 19 § Rektor Ks § 231/2021

3.213 Inrättande och vakansprövning av 
tillsvidareanställning Skolchef Ks § 231/2021

3.214 Inrättande och vakansprövning av 
visstidsanställda Rektor Ks § 231/2021

3.215 Att ansöka om bidrag hos statliga och 
regionala myndigheter för Gy, Vux och KAA Rektor Ks § 231/2021

3.216 Beslut om behörighet och mottagande
Skollagen 16 kap 36 §, 
Gy-förordningen 7 kap 
7-8 §§

Rektor Ks § 231/2021

3.217 Beslut om byte av studieväg Gy-förordningen 7 kap 
9§ Rektor Ks § 231/2021

3.218 Beslut om förlängd undervisningstid Gy-förordningen 9 kap 
7 § Rektor Ks § 231/2021

3.219
Beslut om antalet undervisningstimmar per 
kurs och fördelning av elevens 
undervisningstid över året

Gy-förordningen 4 kap 
22 § Rektor Ks § 231/2021

3.220
Beslut om minskning av utbildningens 
omfattning vid introduktionsprogram eller 
begäran från elev

Skollagen 17 kap 6 § Rektor Ks § 231/2021

3.221
Beslut om mottagning av elev till 
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ 
trots att denne är behörig till yrkesprogram

Skollagen 17 kap 11 § Rektor Ks § 231/2021



3.222 Beslut ang. sökande från annan kommun
Skollagen 16 kap 44, 
47 §§, 
17 kap 19, 21 §§

Rektor Ks § 231/2021

3.223 Mottagande till språkintroduktion, bedömning 
av elevens språkkunskaper

Gy-förordningen 6 kap 
7 § Rektor Ks § 231/2021

3.224 Mottagande av elever från utlandet

Skollagen 29 kap 2-5 
§§, 
Gy-förordningen 6 kap 
7 §

Rektor Ks § 231/2021

3.225 Beslut i ärenden om interkommunal ersättning 
för vuxenstudier hos annan skolhuvudman Rektor Ks § 231/2021

3.226 Beslut om mottagande och antagning av elev 
vid vuxenutbildning

Skollagen 20 kap 13, 
22-23 §§

Rektor Ks § 231/2021

KULTUR OCH FRITID

3.227
Beviljande av bidrag till kultur- och 
fritidsföreningar enligt fastställda riktlinjer och 
inom givna budgetramar

Kultur- och bibliotekschef resp Turist- och 
fritidschef Ks § 167/2019

3.228
Besluta om avvikelser från 
taxebestämmelserna inom fritids- och 
kulturområdena vid enstaka tillfällen

Turist- och fritidschef resp kultur- och 
bibliotekschef Ks § 167/2019

3.229
Beviljande av Kulturslanten (för unga) enligt 
fastställda riktlinjer och inom givna 
budgetramar

Kultursamordnare Ks § 167/2019

3.230 Godkännande av skötselavtal med föreningar Turist- och fritidschef Ks § 167/2019

3.231
Beviljande av inköp av lös konst enligt 
fastställda riktlinjer och inom givna 
budgetramar

Konstinköpskommittén Ks § 167/2019

3.232 Beslut om ungdomsstipendium och 
ungdomsledarstipendium Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

3.234
Besluta om avvikelser från 
taxebestämmelserna inom fritids- och 
kulturområdena vid enstaka tillfällen

Utbildning-, kultur- och familjeutskottet Ks § 190/2018

4

4.1 Beslut om att utredning skall inledas 11 kap 1 § SoL Handläggare SoL/LSS Ks § 46/2023

4.2 Rätt att teckna hyresavtal för uthyrning av 
lägenhet inom särskilt boende Funktionschef Ks § 190/2018

BESLUT I ÄRENDEN RÖRANDE 
VUXNA

4.3 Beslut om bistånd med hjälp i hemmet enligt 
riktlinjer 4 kap 1 § SoL Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.4
Beslut med anledning av ansökan om insatser 
enligt 2 a kap 8 § SoL 4 kap 1 § SoL Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.5
Beslut om bistånd till särskilt boende för 
service och omvårdnad 4 kap 1 § SoL Ks § 190/2018

 - enligt riktlinjer Handläggare SoL/LSS
 - i övrigt Funktionschef

4.6
Beslut om bistånd i form av 
avlastningsplats/växelvård/      korttidsplats 4 kap 1 § SoL Ks § 190/2018

 - enligt riktlinjer Handläggare SoL/LSS
 - i övrigt Enhetschef

4.7 Beslut om bistånd i form av 4 kap 1 § SoL Ks § 190/2018
 - följeslagare Handläggare SoL/LSS

VÅRD- OCH OMSORGSUTSKOTTET



 - daglig sysselsättning enl. 5:7 SoL Handläggare SoL/LSS
 - ledsagning Handläggare SoL/LSS
 - avlösning i hemmet Handläggare SoL/LSS

4.8
Beslut om bistånd i form av plats i 
dagverksamhet 4 kap 1 § SoL Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.9 Beslut om trygghetslarm 4 kap 1 § SoL Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.10 Beslut om matdistribution 4 kap 1 § SoL Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.11

Beslut om hjälp i hemmet, korttidsplats, 
trygghetslarm och matdistribution på icke 
kontorstid som inte kan anstå till respektive 
handläggare är i tjänst

4 kap 1 § SoL Tjänstgörande sjuksköterska Ks § 190/2018

4.12 Beslut om stöd i eget boende, boendestöd 4 kap 1 § SoL Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.13
Beslut om placering i enskild verksamhet 
samt var vården skall bedrivas och om 
ersättning till hem för vård eller boende. 

4 kap 1 § SoL Vård- och omsorgsutskottet Ks § 190/2018

4.14
Beslut om att vård skall bedrivas i enskild 
verksamhet i särskild boendeform (permanent 
boende) 

4 kap 1 § SoL Vård- och omsorgsutskottet Ks § 190/2018

4.15

Beslut om att vård skall bedrivas i enskild 
verksamhet i hem för viss annan 
heldygnsvård (tillfälligt boende, 
korttidsplatser) 

4 kap 1 § SoL Enhetschef Ks § 190/2018

4.16
Beslut om att vård skall bedrivas i enskild 
verksamhet i hem eller i öppen verksamhet 
för vård under en begränsad del av dygnet. 

4 kap 1 § SoL Enhetschef Ks § 190/2018

4.17 Tecknande av avtal med hem för vård och 
boende i beslut fattade av utskott Enhetschef Ks § 190/2018

4.18
Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller 
akuthem för vuxna i avvaktan på utskotts 
beslut 

4 kap 1 § SoL Enhetschef Ks § 190/2018

4.19 Beslut om extra kostnader  under placering 4 kap 1 § SoL Enhetschef Ks § 190/2018

KONTAKTPERSONER, 
KONTAKTFAMILJER 

4.20 Utreda och godkänna kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.21 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap 1 § SoL Ks § 190/2018
 - första sex månaderna Handläggare SoL/LSS
 - efter sex månader Enhetschef

4.22 Beslut om förordnande och entledigande av  4 kap 1 § SoL Ks § 190/2018
 - kontaktperson Handläggare SoL/LSS

4.23 Beslut om ersättning till kontaktperson/familj Ks § 190/2018
 - enligt SKR:s rekommendationer Enhetschef
-  ersättning därutöver Enhetschef

BESLUT ENLIGT LAGEN OM STÖD 
OCH SERVICE TILL VISSA 
FUNKTIONSHINDRADE (LSS)

4.24 Beslut om personkretstillhörighet 1, 2 och 3                          1 § LSS Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.25 Beslut om att avsluta insats enligt LSS 7 § LSS Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.26

Biträde av personlig assistent eller 
ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 
sådan assistans (Avser ej personer som fyllt 
65)

7 § och 9 § 2 LSS Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.27
Beslut om ekonomiskt stöd i form av 
ersättning för merkostnader vid ordinarie 
assistents sjukfrånvaro

9 § 2 LSS Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018



4.28
Beslut om ekonomiskt stöd till kostnader vid 
tillfälligt utökade behov (Avser ej personer 
som fyllt 65)

9 § 2, 3, 4, 5, 6, 7 LSS Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.29 Beslut om ledsagarservice 7 § och 9 § 3 LSS Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.30 Beslut om biträde av kontaktperson 7 § och 9 § 4 LSS Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.31
Beslut om arvode och omkostnadsersättning 
till kontaktperson/familj enligt med SKR:s 
rekommendationer samt därutöver

7 § och 9 § 4 LSS Enhetschef Ks § 190/2018

4.32 Beslut om avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § 5 LSS Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.33 Beslut om korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet 7 § och 9 § 6 LSS Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.34
Beslut om placering på korttidsvistelse som 
drivs av annan 7 § och 9 § 6 LSS Enhetschef Ks § 190/2018

4.35
Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 
12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov

7 § och 9 § 7 LSS Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.36
Beslut om placering på korttidstillsyn som 
drivs av annan 7 §  och 9 § 7 LSS Enhetschef Ks § 190/2018

4.37 Beslut om boende i bostad med särskild 
service för barn och ungdomar  7 § och 9 § 8 LSS Vård- och omsorgsutskottet Ks § 190/2018

4.38 Beslut om arvodes- omkostnadsersättning till 
familjehem enligt SKR:s rekommendationer 7 § och 9 § 8 LSS Enhetschef Ks § 190/2018

4.39 Beslut om boende med särskild service för 
vuxna eller annan anpassad bostad för vuxna 7 § och 9 § 9 LSS Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.40

Beslut om placering av vuxen i bostad med 
särskild service för vuxna eller annan 
anpassad bostad för vuxna inom boenden 
som drivs av annan

7 § och 9 § 9 LSS Vård- och omsorgsutskottet Ks § 190/2018

4.41

Beslut om daglig verksamhet för person i 
yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar sig (Avser 
personkrets            1 § 1 och 2)

7 § och 9 § 10 LSS Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.42

Beslut om placering i daglig verksamhet för 
person i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar sig, som drivs 
av annan (Avser personkrets 1 § 1 och 2)

7 § och 9 § 10 LSS Vård- och omsorgsutskottet Ks § 190/2018

4.43 Ansvar för samordning och upprättande av 
individuell plan 7 § och 10 § LSS Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.44
Beslut att utbetala assistansersättning till 
annan person än den som är berättigad till 
insatsen

11 § LSS Enhetschef Ks § 190/2018

4.45 Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktig 
eller för hög ersättning enl. 9:2 12 § LSS Enhetschef Ks § 190/2018

4.46

Anmälan till överförmyndare att person som 
omfattas av LSS är i behov av förmyndare, 
förvaltare eller god man (Anmälan skall göras 
av den som vid den aktuella tid punkten 
handlägger ärendet eller verkställer insatsen)

15 § 6 LSS Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.47
Anmälan till överförmyndare om att behov av 
förmyndare, förvaltare eller god man inte 
längre föreligger

15 § 6 LSS Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.48 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS 
för person som inte är bosatt i kommunen 16 § 2 st LSS Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018



4.49
Beslut om att utreda behoven för enskild på 
tillfälligt besök i kommunen och besluta om 
insatser enligt LSS

16 a §  LSS Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.50 Beslut att ersätta vistelsekommunen för 
verksamhetskostnader 16 b §  LSS Enhetschef Ks § 190/2018

4.51 Beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt 17 a, 16 c § LSS Vård- och omsorgsutskottet Ks § 190/2018

4.52
Beslut om avgift från föräldrar vars barn är 
under 18 år och får omvårdnad i ett annat 
hem än det egna 

20 § LSS, 5 § LSS-
förordningen 6 kap 2 § 
SoF

Funktionschef Ks § 190/2018

4.53
Anmälan till försäkringskassan om 
assistansersättning eller ändrade 
förhållanden

51 kap SFB, 15 § 8, 15 
§ 9, 15 § 10 LSS Handläggare SoL/LSS Ks § 190/2018

4.54
Anmälan till IVO av allvarliga 
missförhållanden i enskild tillståndspliktig 
verksamhet

15 § 11 LSS Vård- och omsorgsutskottet Ks § 190/2018

BESLUT RÖRANDE HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRD M.M.

4.55
Beslut att utse verksamhetschef eller 
medicinskt ledningsansvarig för hälso- och 
sjukvård

29 § HSL Vård- och omsorgsutskottet Ks § 190/2018

4.56
Beslut att utse verksamhetschef eller 
medicinskt ledningsansvarig för 
medicintekniska produkter

SOSFS 2008:1 § 4 Vård- och omsorgsutskottet Ks § 190/2018

4.57

Beslut om anmälan till inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) av allvarlig skada eller 
sjukdom i samband med vård, behandling 
eller undersökning (Lex Maria)

3 kap 5 § 
Patientsäkerhetslag Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ks § 190/2018

4.58 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 6 kap 9 § 
smittskyddslagen Funktionschef för området Ks § 190/2018

4.59 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 6 kap 12 § 
smittskyddslagen

Verksamhetschef HSL/Medicinskt 
ledningsansvarig Ks § 190/2018

AVGIFTER, ERSÄTTNINGAR, 
EFTERGIFTER

4.60
Beslut om förbehållsbelopp och avvikelser av 
avgift vid plats i särskilt boende och hjälp i 
hemmet

8 kap 2 § SoL Ks § 190/2018

 - av ekonomiska skäl Handläggare
 - av särskilda skäl Enhetschef

4.61 Jämkning av avgift för hemtjänst, service och 
omvårdnad samt boende 8 kap 2 § SoL Handläggare Ks § 190/2018

4.62 Beslut om individuellt förbehållsbelopp 8 kap 7 § SoL Handläggare Ks § 190/2018

4.63
Beslut om nedskrivning av eller befrielse från 
skuld avseende debiterad avgift inom äldre- 
och handikappomsorgen

8 kap 2 § SoL Enhetschef Ks § 190/2018

4.64 Beslut om avskrivning av skuld 8 kap 2 § SoL Funktionschef Ks § 190/2018

YTTRANDE OCH ANMÄLNINGAR M.M. 
TILL DOMSTOL OCH 
ÅKLAGARMYNDIGHET OCH ANDRA 
MYNDIGHETER M.M. 

4.65 Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 § SoL Vård- och omsorgsutskottet Ks § 190/2018

4.66 Särskild avgift, ej verkställda beslut 16 kap 6 a-e § SoL Ks § 190/2018
 - yttrande över Socialstyrelsens remisser Enhetschef
 - yttrande över ansökan om utdömande av 
särskild avgift Enhetschef



 - överklagande av beslut om utdömande av 
särskild avgift Funktionschef

4.67
Beslut om utredning och åtgärdsförslag samt 
allvarlighetsgrad (lex Sarah) 14 kap 3 § SoL Funktionschef Ks § 190/2018

4.68
Beslut om att anmäla lex Sarah till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 14 kap 7 § SoL Vård- och omsorgsutskottet Ks § 190/2018

4.69
Yttrande till Socialstyrelsen rörande 
tillståndsprövning av enskild verksamhet 7 kap 2 § SoL Vård- och omsorgsutskottet Ks § 190/2018

5
ALLMÄNT

5.1 Yttrande angående lokala trafikföreskrifter Verksamhetschef Ks § 190/2018

5.2 Beslutanderätt i ärenden enligt 
säkerhetsskyddslagen Säkerhetsskyddschef Ks § 190/2018

MARK OCH FASTIGHET
5.3 Utarrendering av kommunens mark för en tid 

av högst 3 år i sänder Samhällsbyggnadsutskottet Ks § 190/2018

5.4 Upplåtelse av allmän plats för särskilda 
ändamål Trafik- och gatuingenjör Ks § 190/2018

5.5

Dispositionsrätt, överlåtelse eller upplåtelse 
till enskild av mark för villa eller 
småhusbebyggelse till villkor som fastställts 
av kommunfullmäktige

Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet Ks § 64/2019

5.6 Dispositionsrätt för mark till flerfamiljs- och 
industriändamål Samhällsbyggnadsutskottet Ks § 190/2018

5.7

Framställning till och yttrande över remisser 
från myndighetsnämnden eller 
lantmäterimyndighet angående 
fastighetsbildning, byggnadslov m.m.

Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet Ks § 190/2018

5.8

Utsträckning, nedsättning, dödning och 
relaxation av inteckningar samt utbyte av 
pantbrev liksom andra därmed jämförliga 
åtgärder

Kommunjurist Ks § 190/2018

5.9 Kommunala bidrag till enskilda vägar enligt 
fastställda normer Trafik- och gatuingenjör Ks § 190/2018

5.10

Mark för områden som på grund av sin 
struktur och belägenhet inte bedöms kunna 
nyttjas av annan intressent och där 
fastighetsreglering planmässigt kan 
godkännas erhålles till ett reducerat pris av 10 
kronor per kvm. Enligt kommunallagens regler 
ska frågor av principiell beskaffenhet avgöras 
av kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsutskottet Ks § 190/2018

5.11 Fatta beslut om undersökning av betydande 
miljöpåverkan Samhällsbyggnadsutskottet Ks § 196/2020

5.12 Fatta beslut om godkännande för samråd 
samt granskning enligt PBL Samhällsbyggnadsutskottet Ks § 190/2018

5.13 Beslut om grävningstillstånd i kommunalägd 
mark Trafik- och gatuingenjör Ks § 190/2018

5.14 Beslut i enskilda planavtal Teknisk chef Ks § 183/2017

BOSTADSANPASSNING

5.15
Ärenden enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag upp till en kostnad 
av ett prisbasbelopp

Handlägggare Ks § 167/2019

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET



5.16
Ärenden enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag upp till en kostnad 
av två prisbasbelopp

 Enhetschef Ks § 167/2019

5.17
Ärenden enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag för en kostnad av 
mer än två prisbasbelopp

Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet Ks § 190/2018

TAXOR

5.18

Taxor för mottagning av avfall och 
restprodukter på Åsens kretsloppsanläggning. 
Delegationen sträcker sig inom förändringar 
plus eller minus 30 % utifrån av 
kommunfullmäktige beslutad taxa. Där det 
idag anges 0 kronor i taxan, ges delegation 
på motsvarande att fastställa taxa upp till 
kommunens självkostnadspris

Samhällsbyggnadsutskottet Ks § 190/2018

5.19 Taxa för deponi på Åsens 
kretsloppsanläggning Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet Ks § 190/2018
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