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DEN KOMMUNALA DELEGATIONSRÄTTEN
Allmänt om delegering

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell art eller annars av större vikt för
kommunen. Kommunstyrelsen och övriga nämnder beslutar i frågor som rör verksamheten och i frågor som de enligt lagstiftning
ska handha samt i frågor som Kommunfullmäktige har överlämnat till dem i ett reglemente. Att delegera innebär att överflytta
beslutsrätt. Delegering sker från Kommunstyrelsen till utskott, förtroendevalda och anställda. Den som får beslutanderätten kallas
delegat. När styrelsen delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i dess ställe. Om rätten att fatta ett beslut inte står med i
delegationsordningen kan bara styrelsen fatta beslutet. Ett delegationsbeslut kan inte hävas i efterhand men delegationen kan
närsomhelst återkallas.
Beslut som fattas enligt denna delegeringsordning är juridiskt sett Kommunstyrelsens beslut och kan överklagas på samma sätt om
det inte särskilt pekas ut i lag att ett beslut inte kan överklagas.
Kommunstyrelsen överlåter beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstepersoner i enlighet med denna delegationsordning.
Ej delegeringsbara ärenden

Vissa beslut Kommunstyrelsen enligt lag har rätt att fatta kan enligt 6 kap. 38 § kommunallagen inte delegeras. Dit hör:
1.
2.
3.
4.
5.

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller
av fullmäktige har överklagats,
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och
vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
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Delegering och verkställighet

De beslut som Kommunstyrelsen själv fattar, eller som fattas av den delegat som angetts i denna delegationsordning, ska sedan
genomföras på något sätt. Åtgärderna som vidtas för att genomföra styrelsebesluten och delegationsbesluten kallas för
verkställighet. Det som skiljer verkställighet från delegation är att när man verkställer finns det bara ett val att göra, och det finns
inget utrymme för självständig bedömning. Dit hör i första hand faktiskt handlande som att klippa gräsmattan på skolgårdar men
också vissa beslut inom tydligt definierade ramar som att debitera utifrån en av Kommunfullmäktige fastställd taxa. Olikt delegater
behöver inte den som har rätt att verkställa utses särskilt i ett styrdokument utan den som verkställer kan vara någon annan än
delegaten. Verkställighetsbeslut kan inte överklagas och behöver inte heller upprättas i skriftlig form, till skillnad från
delegationsbeslut. Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid helt klar.
Särskilt om upphandling och inköp

Chefer har idag rätt att besluta om att något ska upphandlas. Så fort kommunen spenderar pengar på inköp träder
upphandlingslagstiftningen in och det är ett delegationsbeslut chefen då fattar. Detta ska ställas i kontrast till när inköp av en vara
sedan görs ifrån en upphandlad leverantör eller via ett ramavtal. Det rör sig då endast om verkställighet.
Särskilt om avtal och överenskommelser

Att bestämma sig för att ingå ett avtal är ett beslut man fattar, och som då måste delegeras till utskott, ordförande eller
tjänsteperson. Det är ett delegationsbeslut i kommunalrättens mening. Att teckna avtalet är inte samma sak som att besluta att ingå
det även om själva avtalsdokumentet är den enda handling som finns.
At teckna, d.v.s. skriva under, ett avtal för kommunens räkning är inte ett delegationsbeslut. När man tecknar ett avtal verkställer
man istället det föregående beslutet att ingå avtalet. Delegat är att betrakta som behörig att teckna avtalet. Kommunstyrelsen har
dock i särskilt beslut utsett firmatecknare för de fall där det efterfrågas.
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Det bör noteras att även om en företrädare för kommunen fattar ett beslut i en ärendetyp denna inte har delegation att fatta ändå
undertecknar ett avtal kan det sluta med att beslutet upphävs av domstol som olagligt. Då kan inte beslutet verkställas. Kommunen
kan ändå trots det vara bunden av avtalsvillkoren om motparten anses ha agerat i god tro att företrädaren hade rätt att fatta beslutet
att ingå avtalet. Därför är det viktigt att alla avtalsvillkor först samråds med upphandlingsenheten innan avtalet undertecknas.
Utgångspunkter vid delegering

1. Beslut fattat med stöd av delegering skall vara skriftligt och godkänt av behörig beslutsfattare och skall anmälas till
Kommunstyrelsen snarast.
2. Anmälan av delegeringsbeslut sker genom att tjänsteskrivelse med förteckning över delegationsbeslut laddas upp på
Kommunstyrelsens ledamöters surfplattor fem dagar innan ordinarie sammanträde. Sekretessärenden redovisas genom
avidentifierade delegationsrapporter.
3. Utskottens beslut redovisas en gång per månad genom att de förtecknas i tjänsteskrivelsen samt att deras protokoll hålls
tillgängliga i anslutning till kommunstyrelsens sammanträde.
4. Beslut fattat med stöd av delegering skall vara skriftligt och godkänt av behörig beslutsfattare och skall anmälas till
Kommunstyrelsen snarast.
5. Anmälan av delegeringsbeslut sker genom att tjänsteskrivelse med förteckning över delegationsbeslut laddas upp på
Kommunstyrelsens ledamöters surfplattor fem dagar innan ordinarie sammanträde. Sekretessärenden redovisas genom
avidentifierade delegationsrapporter.
6. Utskottens beslut redovisas en gång per månad genom att de förtecknas i tjänsteskrivelsen samt att deras protokoll hålls
tillgängliga i anslutning till kommunstyrelsens sammanträde
Vidaredelegation

Enligt 7 kap. 6 § kommunallagen kan Kommunstyrelsen tillåta förvaltningschef överlåta sin delegation till andra anställda inom
förvaltningen eller inom ramen för kommunal samverkan när speciallagstiftning inte förbjuder det. Den som fått vidaredelegation
kan inte själv i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Kommunstyrelsen avgör hur vidaredelegerade beslut ska rapporteras.
7
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Kommunchefen i Östra Göinge kommun, vilken är förvaltningschef för hela kommunförvaltningen i kommunallagens mening, har
Kommunstyrelsens tillstånd att vidaredelegera sin beslutanderätt inkl. utse ersättare för vidaredelegaten. Samtliga
delegationsbeslut, vare sig det är huvuddelegats, vidaredelegats eller ersättares, ska anmälas till Kommunstyrelsen vid närmast
möjliga nästkommande sammanträde. Om kommunchef beslutar att vidaredelegera ett beslut ska vidaredelegationen anmälas till
Kommunstyrelsen. Förvaltningen bestämmer formerna för detta.
Beslut i brådskande fall

Ordförandebeslut
Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen har ordföranden i kommunstyrelsen behörighet att fatta beslut på styrelsens vägnar i ärenden
som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas. När ordföranden beslutar på Kommunstyrelsens ägnar är det
likvärdigt med att styrelsen själv fattar beslutet. Vid förfall för ordföranden har 1:e vice ordföranden samma behörighet. Är
Kommunstyrelsens ordförande förhindrad fatta här angivna delegeringsbeslut träder automatiskt i första hand Kommunstyrelsens
1:e vice ordförande och i andra hand Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande in i dennes ställe.
Ovanstående beslut ska anmälas till Kommunstyrelsens nästa sammanträde. Överklagandetiden för att en kommunmedlem ska
kunna överklaga beslutet genom laglighetsprövning börjar löpa från det att sammanträdesprotokollet justerats och anslagits på
kommunens anslagstavla.
Övriga brådskande beslut
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.
Ovanstående beslut ska anmälas till Kommunstyrelsens nästa sammanträde.
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Att överklaga

De beslut Kommunstyrelsen eller delegat fattar kan överklagas om det inte pekas ut särskilt i lag att de inte är överklagbara.
Annars är utgångspunkten att beslut kan överklagas. Ett överklagande sker antingen via förvaltningsbesvär eller
laglighetsprövning.
Förvaltningsbesvär är det sätt flertalet beslut överklagas på. Det innebär att reglerna för att överklaga beslutet finns i någon annan
speciallag än kommunallagen, exempelvis plan- och bygglagen eller socialtjänstlagen. Bara den som beslutet berör kan överklaga
till den myndighet som pekas ut i speciallagen som överklagandeinstans. Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre
veckor från den dag man tog del av beslutet. Kommunen prövar då om överklagandet kommit in i rätt tid och ifall överklagandet
ger skäl för att ändra beslutet. Om överklagandet kommit in i rätt tid skickas det vidare till överklagandeinstansen. Där bedöms det
överklagade beslutets laglighet och lämplighet. Överklagandeinstansen kan både häva det överklagade beslutet och låta kommunen
fatta ett nytt beslut eller själv sätta ett nytt beslut i det upphävda beslutets ställe.
Om ett beslut av kommunen inte kan överklagas genom speciallagstiftning kan det som regel istället överklagas via 13 kap.
kommunallagens regler om laglighetsprövning. Alla kommunmedlemmar – d.v.s. de som är folkbokförda i kommunen, ska betala
kommunalskatt i kommunen eller äger fast egendom i kommunen – har rätt att begära laglighetsprövning. Överklagandet ska då
skickas direkt till Förvaltningsrätten i Malmö. Överklagandetiden börjar här löpa från dagen protokollet från det sammanträde där
beslutet fattats eller anmälts har anslagits på kommunens anslagstavla på dess hemsida. Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets
laglighet och kan endast häva det, och inte sätta ett nytt beslut i dess ställe. Det kan bara kommunen göra.
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Punkt

Beslutstyp

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

1. ADMINISTRATION
1.1. Allmänna handlingar

1
2

Avslag på begäran att ta del av handling då den
inte är allmän.
Avslag på begäran att ta del av allmän handling då
den är sekretessbelagd eller utlämnande av allmän
handling med förbehåll.

Enhetschef inom
ansvarsområde

TF 2 kap. 1 §

Kommunchef

Överordnad chef

OSL 6 kap. 2 §

Kommunchef

Enhetschef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

3

1.2. Arkiv
Beslut om mottagande av enskilda arkiv.

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Avdelningschef Stab

Överordnad chef

4

Leveransöverenskommelse om överföring av
information till Sydarkiveras bevarandeplattform.

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Avdelningschef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

5

Tillägg av nya punkter, dock inte hela avsnitt, i
informationshanteringsplan samt förlängning av
gallringstid.

ArkivL

Kommunchef

Avdelningschef Stab

Överordnad chef

6

Beslut att utse arkivansvarig.

ArkivL 4 §

Kommunchef

7

Beslut att utse arkivombud.

ArkivL 4 §

Kommunchef

8

1.3. Personuppgiftshantering
Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal i
samband med upphandling.

GDPR Art. 28 p. 3

Kommunchef

Enhetschef upphandling

1. Handläggare
Upphandling
2. Delegat i
ursprungsbeslut

9

Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal i övrigt.

GDPR Art. 28 p. 3

Kommunchef

Avdelningschef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

Arkivansvarig

Östra Göinge kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044-775 60 00
Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se
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Punkt
10
11
12
13
14
15
16
17

Beslutstyp

Lagrum

Beslut om att rapportera eller inte rapportera personGDPR Art 33
uppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten

Beslut om att informera eller inte informera
registrerad om personuppgiftsincident.
Beslut gällande den registrerades rätt till
kostnadsfri information.
Beslut gällande den registrerades rätt till tillgång till
personuppgifter.
Beslut gällande begäran från den registrerade om
rättelse av felaktiga personuppgifter.
Beslut gällande begäran från den registrerade om
radering av personuppgifter
Beslut gällande begäran från den registrerade om
begränsning av behandling av personuppgifter.
Beslut gällande underrättelse till alla som tagit
emot en personuppgift att uppgiften blivit rättad,
raderad eller behandlingen begränsad.

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

Kommunchef

Avdelningschef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

GDPR Art 34

Kommunchef

Avdelningschef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

GDPR Art 12.5, 13 och
14

Kommunchef

Avdelningschef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

GDPR Art 15

Kommunchef

Avdelningschef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

GDPR Art 16

Kommunchef

Avdelningschef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

GDPR Art 17

Kommunchef

Avdelningschef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

GDPR Art 18

Kommunchef

Avdelningschef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

GDPR Art 19

Kommunchef

Avdelningschef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

Beslut gällande begäran från den registrerade att
utnyttja rätt till dataportabilitet.
Beslut gällande invändning från den registrerade
mot att dennes personuppgifter behandlats.
Beslut att ingå datadelningsavtal (externt) eller
datadelningsöverenskommelse (intern).

GDPR Art 20

Kommunchef

Avdelningschef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

GDPR Art 21

Kommunchef

Avdelningschef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

GDPR Art 26

Kommunchef

Avdelningschef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

21

Fastställande av konsekvensbedömning.

GDPR Art 35

Kommunchef

Avdelningschef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

22

Beslut att begära förhandsamråd hos
Integritetsskyddsmyndigheten.

GDPR Art 36

Kommunchef

Avdelningschef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

18
19
20
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Punkt

Beslutstyp

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

23

1.4. Rättsprocesser
Beslut att överklaga till prövningsinstans, både
förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

KL 6 kap. 37, 7 kap. 5 §

Delegat i
ursprungsbeslut

Överordnad chef

24

Yrkande om inhibition till prövningsinstans, både
förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

KL 6 kap. 37, 7 kap. 5 §

Delegat i
ursprungsbeslut

Överordnad chef

25

Rättidsprövning av överklagande, vid
förvaltningsbesvär.

FL 45 §

Delegat i
ursprungsbeslut

Överordnad chef

26

Bedömning av behov av ändring samt ändring av
beslut, vid förvaltningsbesvär.

FL 37-39 §§

Delegat i
ursprungsbeslut

Överordnad chef

27

Yttrande till prövningsinstans, både
förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

KL 6 kap. 37, 7 kap. 5 §

Delegat i
ursprungsbeslut

Överordnad chef

28

Beslut att sända överklagande vidare till
prövningsinstans, vid förvaltningsbesvär.

FL 46 §

Delegat i
ursprungsbeslut

Överordnad chef

29

Yttrande över remisser och liknande till myndighet,
organisationer m.fl. i frågor som ej är av stor vikt
eller principiell betydelse.

KL 6 kap. 37 §

Utskott

30

Avvisande av ombud i samband med sammanträde
i politisk instans.

FL 14 §

Ordförande

31

Avvisande av ombud i samband med handläggning
av individärende utanför politiska instansers
sammanträden.

FL 14 §

Kommunchef

Chef inom
ansvarsområde

32

Beslut att föra talan inför domstol och andra
myndigheter.

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Chef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

33

Befullmäktigande av ombud att föra kommunens
talan inför domstol och andra myndigheter samt vid KL 7 kap. 5-6 §§
förrättningar av skilda slag.

Kommunchef

Chef inom
ansvarsområde

Överordnad chef
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Punkt

Beslutstyp

Lagrum

Huvuddelegat

34

1.5. Ansökningar och överenskommelser
Beslut att ansöka om stöd från den Europeiska
unionen (EU), statliga myndigheter och regioner när KL 7 kap. 5-6 §§
det omfattar flera verksamhetsområden, och inom
den kommunala kompetensen.

Kommunchef

35

Beslut att ansöka om stöd från den Europeiska
unionen (EU), statliga myndigheter och regioner
inom ramen för ansvarsområde och den
kommunala kompetensen.

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

36

Beslut att ingå kommunövergripande
överenskommelser med EU, statliga myndigheter,
regioner, kommuner och enskilda när det omfattar
flera verksamhetsområden, inom ramen för
förvaltningens budget och den kommunala
kompetensen.

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

37

Beslut att ingå kommunövergripande
överenskommelser med EU, statliga myndigheter,
regioner, kommuner och enskilda inom ramen för
ansvarsområde, egen budget och den kommunala
kompetensen.

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

38

1.6. Organisation
Förvaltningens övergripande organisation och
interna arbetsfördelning.

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

39

Beslut om organisation inom verksamhetsområde.

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Användande av kommunvapnet.

Lag om skydd för vapen
och vissa andra officiella
beteckningar

Ordförande
Kommunstyrelsen

40

Vidaredelegat

Ersättare

Chef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

Chef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

Verksamhetsområdeschef
Överordnad chef
inom ansvarsområde
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Punkt

Beslutstyp

41

Beslut om inrättande av befattningar inom
verksamhetsområde och ramen för fastställd
budget.

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

Verksamhetsområdeschef
Överordnad chef
inom ansvarsområde

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

42

Besluta om inrättande av befattningar inom
ledningsavdelningar och ramen för fastställd
budget.

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

43

1.7. Personal
Anställning av verksamhetsområdeschefer och
avdelningschefer för ledningsavdelningar inom
fastställd budget.

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

44

Anställning av underordnad personal inom ramen
för ansvarsområde och fastställd budget.

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

45

Utse tillförordnad kommunchef och tillförordnad
verksamhetsområdeschef vid frånvaro när
kommunchef själv inte kan utse någon.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Ordförande
Kommunstyrelsen

46

Utse tillförordnad chef vid egen frånvaro.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Chef inom
ansvarsområde

47

Tjänstledighet utöver lag och avtal samt lön vid
sådan tjänstledighet upp till tre månader.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Chef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

Kommunchef

Chef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

Kommunchef

Chef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

Kommunchef

Handläggare HR

1. HR-chef
2.Överordnad chef

48
49
50

Tjänstledighet utöver lag och avtal samt lön vid
KL. 7 kap. 5-6 §§
sådan tjänstledighet utöver tre månader.
Tjänstledighet enligt ovanstående punkt utöver rutin
HÖK
(KS 2019/00038) längre än tre dagar.
Tjänstledighet för arbete hos annan arbetsgivare i
undantagsfall enligt rutin för sådan ledighet.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Chef inom
ansvarsområde

14

Överordnad chef

Överordnad chef

KFS 36

Punkt

Beslutstyp

Lagrum

Huvuddelegat

HÖK

Ordförande
Kommunstyrelsen

Vidaredelegat

Ersättare

51

Lönesättning vid nyanställning och vid löneöversyn
gällande kommunchef, enligt från HR angiven
budget.

52

Lönesättning vid nyanställning och vid löneöversyn
gällande verksamhetsområdeschef, enligt från HR
angiven budget.

HÖK

Kommunchef

53

Lönesättning vid nyanställning och vid löneöversyn
inom ansvarsområde, enligt från HR angiven
budget.

HÖK

Kommunchef

Chef inom
ansvarsområde

54

Beslut om löneväxling.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

HR-chef

Överordnad chef

Överordnad chef

55

Beslut om lönetillägg.

HÖK

Kommunchef

Handläggare HR

1. HR-chef
2.Överordnad chef

56

Besluta i ärende om återkrav av felaktigt utbetald
lön.

Preliminärlöneavtal,
Kvittningslagen

Kommunchef

Handläggare HR

1. HR-chef
2.Överordnad chef

57

Ledighet för fortlöpande fackligt uppdrag med lön

AFF 76/LAFF 76

Kommunchef

Handläggare HR

1. HR-chef
2.Överordnad chef

58

Besluta om förmåner för facklig företrädare vid
kurser och konferenser.

AFF 76/LAFF 76

Kommunchef

Handläggare HR

1. HR-chef
2.Överordnad chef

59

Beslut om bisyssla.

AB 3 kap. 8 §

Kommunchef

Verksamhetsområdeschef
Överordnad chef
inom ansvarsområde

60

Särskild ålderspension och avgångsersättning samt
pensionsförstärkning och minskad arbetstid med
Pensionspolicy
bibehållen tjänstepension.

Kommunchef

Handläggare HR

61

Beslut om ansvar och befogenheter inom
arbetsmiljöområdet i
verksamhetsområdesövergripande frågor.

Kommunchef

KL. 7 kap. 5-6 §§

15

1. HR-chef
2.Överordnad chef

KFS 36

Punkt

Beslutstyp

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

62

Beslut om ansvar och befogenheter inom
arbetsmiljöområdet inom ansvarsområde.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Chef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

63

Flyttning av personal inom ansvarsområde.

AB 6 §

Kommunchef

Chef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

64

Flyttning av personal mellan verksamhetsområden.

AB 6 §

Kommunchef

Handläggare HR

1. HR-chef
2.Överordnad chef

65

Omplacering.

LAS 7 §

Kommunchef

Handläggare HR

1. HR-chef
2.Överordnad chef

66

Skriftlig varning.

AB

Kommunchef

Handläggare HR

1. HR-chef
2.Överordnad chef

67

Ärende om avstängning.

AB 10 §

Kommunchef

Handläggare HR

1. HR-chef
2.Överordnad chef

68

Uppsägning av arbetstagare.

LAS 7 §

Kommunchef

Handläggare HR

1. HR-chef
2.Överordnad chef

69

Avsked av arbetstagare.

LAS 18 §

Kommunchef

Handläggare HR

1. HR-chef
2.Överordnad chef

70

Samverkan och MBL-förhandlingar i
verksamhetsområdesövergripande frågor.

MBL 11-12, 19 §

Kommunchef

71

Samverkan och MBL-förhandlingar inom
ansvarsområde.

MBL 11-12, 19 §

Kommunchef

Chef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

72

Samverkan och MBL-förhandlingar.

MBL 10, 13, 14 §

Kommunchef

Handläggare HR

1. HR-chef
2.Överordnad chef

73

Samverkan och MBL-förhandlingar rörande
upphandling.

MBL 11, 12, 19, 38 §§

Kommunchef

Enhetschef Upphandling

1. HR-chef
2.Överordnad chef

74

Lokala förhandlingar vid rättstvist.

MBL 10 §

Kommunchef

Handläggare HR

1. HR-chef
2.Överordnad chef

1. HR-chef
2.Överordnad chef

16

KFS 36

Punkt

Beslutstyp

75

Beslut att ingå lokala kollektivavtal.

76
77
78

Lagrum
MBL 23-31 §

Varsel om stridsåtgärder samt vidtagande av
MBL 45 §
stridsåtgärd.
Frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
KL. 7 kap. 5-6 §§
arbetsgivare och dess arbetstagare.

Huvuddelegat
Kommunchef

Vidaredelegat
Handläggare HR

1. HR-chef
2.Överordnad chef

Handläggare HR

1. HR-chef
2.Överordnad chef

Planeringsutskottet
Kommunchef

Personalpolitiska riktlinjer.
Beslut gällande hur, KFS 14 - Ekonomiska
förmåner, ska tillämpas och tolkas.

KL 2 kap. 1 §

Planeringsutskottet

KL 6 kap. 37 §

Planeringsutskottet

80

Beslut om ersättning och arvode utöver KFS 14.

KL 6 kap. 37 §

Planeringsutskottet

81

1.8. Ekonomi och upphandling
Beslut att anta internbudget, beslutsattestanter,
årsplan, inklusive mål.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

82

Beslut att anta verksamhetsplan.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

83

Beslut att anta verksamhetsplaner inom
ledningsavdelningarna stab, HR och ekonomi- och
upphandling.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

84

Placering av likvida medel inklusive stiftelsernas
medel på inlåningskonto och i värdepapper,
KL. 7 kap. 5-6 §§
konvertering och omplacering av lån samt
upptagande av lån enligt budget och särskilt beslut.

Kommunchef

Avdelningschef Ekonomi
och upphandling

85

Beslut om kommunal borgen inom ramen för
Kommunfullmäktiges tidigare borgensbeslut.

Kommunchef

Avdelningschef Ekonomi
och upphandling

79

KL. 7 kap. 5-6 §§

Ersättare

Verksamhetsområdeschef
inom ansvarsområde

17
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Punkt

Beslutstyp

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

86

Förnyelse av kommunal borgen vid omskrivning av
lån inom ramen för Kommunfullmäktiges tidigare
borgensbeslut.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Avdelningschef Ekonomi
och upphandling

87

Årliga indexuppräkningar av taxor när taxan tillåter
detta.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Verksamhetsområdeschef
inom ansvarsområde

88

Revidering av prislista för tjänsteförsäljning.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Verksamhetsområdeschef
Överordnad chef
inom ansvarsområde

89

Beslut om hand- och växelkassor.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

90

Avskrivning av fordran.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

91

Beslut om återbetalning av avgifter utöver riktlinjer.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Enhetschef inom
ansvarsområde

Överordnad chef

94

Beslut om upphandling som omfattar flera
verksamhetsområden eller beslut om att delta i
samordnad upphandling med annan upphandlande
myndighet eller enhet.

LOU 6 kap. 1 §

Kommunchef

Enhetshef
Upphandling

95

Beslut om upphandling eller beslut om att delta i
samordnad upphandling med annan upphandlande
myndighet eller enhet, inom verksamhetsområde.

LOU 6 kap. 1 §

Kommunchef

Verksamhetsområdeschef Enhetshef
inom ansvarsområde
Upphandling

96

Beslut om upphandling eller beslut om att delta i
samordnad upphandling med annan upphandlande
myndighet eller enhet, inom avdelning.

LOU 6 kap. 1 §

Kommunchef

Avdelningschef inom
ansvarsområde

92
93

Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift
enligt riktlinjer.
Beslut om nedsättning eller befrielse från avgift
utöver riktlinjer.

Verksamhetsområdeschef
Överordnad chef
inom ansvarsområde
Enhetschef inom
Överordnad chef
ansvarsområde
Enhetschef inom
Överordnad chef
ansvarsområde

18

Enhetshef
Upphandling

KFS 36

Punkt
97

98

99

Beslutstyp
Beslut om upphandling till och med 100 000 kr.

Beslut om tilldelning av kontrakt.

Undertecknande av kontrakt och ramavtal.

Lagrum
LOU 6 kap. 1 §

LOU 16 kap. 1 §

LOU 7 kap. 1 §

Huvuddelegat
Kommunchef

Kommunchef

Kommunchef

Vidaredelegat
Enhetschef inom
ansvarsområde

1. Handläggare
Upphandling
2. Delegat i
ursprungsbeslut

Enhetschef Upphandling

1. Handläggare
Upphandling
2. Delegat i
ursprungsbeslut

Enhetschef Upphandling

1. Handläggare
Upphandling
2. Delegat i
ursprungsbeslut
1. Handläggare
Upphandling
2. Delegat i
ursprungsbeslut

100

Beslut att avbryta upphandling.

LOU 6 kap. 1 §

Kommunchef

Enhetschef Upphandling

101

Beslut om leasing.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Avdelningschef Ekonomi
och upphandling

19

Ersättare

KFS 36

Punkt

Beslutstyp

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

2. SAMHÄLLE
102
103

2.1. Plan-, mark- och fastighetsärenden
Beslut om upprättande av planavtal för detaljplaner. KL. 7 kap. 5-6 §§
Beslut om beredning samt samråd av ärende för
KL. 7 kap. 5-6 §§
upphävande av fastighetsplan.

Avdelningschef
Samhällsbyggnad
Avdelningschef
Samhällsbyggnad

Kommunchef
Kommunchef

Överordnad chef
Överordnad chef

104

Försäljning av mark till bostads- eller
industriändamål enligt fastställda taxor i
överensstämmelse med gällande
planbestämmelser.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Enhetschef Mark- och
exploatering

Överordnad chef

105

Förköpsrätt till tomt för bostadsändamål under
högst sex månader samt förtursrätt till köp av mark KL. 7 kap. 5-6 §§
för industriändamål under högst tre år.

Kommunchef

Enhetschef Mark- och
exploatering

Överordnad chef

Kommunchef

Enhetschef Mark- och
exploatering

Överordnad chef

106
107

Beslut om markarrenden och nyttjanderätter för
KL. 7 kap. 5-6 §§
mark med avtalstid om högst fem år åt gången.
Köp av fastigheter och mark inom ram för fastställd
KL. 7 kap. 5-6 §§
budget.

Kommunchef

Enhetschef Mark- och
exploatering
Enhetschef Mark- och
exploatering
Enhetschef Mark- och
exploatering

Överordnad chef

Överordnad chef

108

Ansökan och yttrande över fastighetsbildning.

FBL 4 kap. 8 §

Kommunchef

109

Yttrande över tillfällig upplåtelse av allmän
platsmark, samt övrig mark.

OL 3 kap. 2 §

Kommunchef

110

Beslut att hyra ut lokaler med en med avtalstid om
högst fem år åt gången, inklusive ändring av
avtalsvillkor, och uppsägning av avtal.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Avdelningschef
Serviceavdelningen

Överordnad chef

111

Beslut att hyra lokal av extern fastighetsägare eller
innehavare med en avtalstid om högst fem år åt
gången, inklusive ändring av avtalsvillkor och
uppsägning av avtal.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Avdelningschef
Serviceavdelningen

Överordnad chef

20

Överordnad chef

KFS 36

Punkt

Beslutstyp

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

112

Yttrande över mindre avvikelse (grannemedgivande)
KL. 7 kap. 5-6 §§
avseende kommunala fastigheter.

Kommunchef

Enhetschef Mark- och
exploatering

Överordnad chef

113

Servitut, vägrätt och lednings rätt till förmån för
eller som belastar kommunens fastigheter.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Enhetschef Mark- och
exploatering

Överordnad chef

114

Inteckningar och pantbrev: Dödning, relaxering,
usträckning, nedsättning, sammanföring samt
utbyte.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Avdelningschef Ekonomi
och upphandling

115

Beslut i ärenden om fastställande av
belägenhetsadress och belägenhetsnummer.

Kommunchef

Handläggare
Samhällsbyggnad

Överordnad chef

116

Beslut i ärenden om fastställande av
belägenhetsadresser i övrigt.

Kommunchef

Handläggare
Samhällsbyggnad

Överordnad chef

117

2.2. Trafik
Lokala trafikföreskrifter och vägmärkesskyltning.

118

Flyttning av fordon och fordonsvrak.

119

Lag om
lägenhetsregister 10-11
§§
Lag om
lägenhetsregister

Enhetschef Mark- och
exploatering
Enhetschef Mark- och
exploatering
Handläggare
Samhällsbyggnad

TraF 10 kap. 1 §
Lag om flyttning av
fordon.

Kommunchef

Bidrag till enskilda vägar.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

120

Särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade
personer.

TraF 13 kap.

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

121

Förordna parkeringsvakter samt att sluta avtal om
kommunal parkeringsövervakning med annan
kommun eller privat bevakningsföretag.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Enhetschef Mark- och
exploatering

Överordnad chef

122

2.3, Vatten- och avlopp
Beslut gällande krav på ersättning för vattenskada.

123

Beslut om avskrivning och övriga beslut gällande
VA-avgift.

Kommunchef

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Avdelningschef
Serviceavdelningen
Avdelningschef Ekonomi
och upphandling

21

Överordnad chef
Överordnad chef
Överordnad chef

Överordnad chef
Överordnad chef

KFS 36

Punkt

Beslutstyp

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

124

2.4. Trygghet och säkerhet
Uppräkning av prislistan för Räddningstjänsten
enligt AKI respektive KPI, enligt avtal med
Kristianstads kommun.

KL. 9 kap. 37 §

Kommunchef

Räddningschef

125

Beslut om att ersätta enskild eller juridisk person
för personskada, förmögenhetsskada och
sakskada som orsakats av kommunen eller dess
personal.

SKR 3 kap. 2-3 §

Kommunchef

Avdelningschef inom
ansvarsområde

126

Beslut att utse säkerhetsskyddschef.

Säkerhetsskyddsförordningen 2 kap. 2 §

Kommunchef

127

Förordnande av kommunal skyddsjägare.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

128

Yttrande över kameraövervakning.

129

Yttrande över hemvärnsmän.

Ersättare

Överordnad chef

Kommunchef

Enhetschef Mark- och
exploatering
Avdelningschef Stab

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

2.5. Kultur- och fritid
Beslut om tillfällig upplåtelse av kultur, fritids- och
idrottslokaler genom avtal om uthyrning, i andra fall
än uthyrning vid enskilda tillfällen.
KL. 7 kap. 5-6 §§
Beslut om att bevilja bidrag till idéburen sektor
efter fastställda normer samt godkännande av nya
KL. 7 kap. 5-6 §§
föreningar inom ansvarsområdet.

Kommunchef

Enhetschef Kultur- och
fritid

Överordnad chef

Kommunchef

Enhetschef Kultur- och
fritid

Överordnad chef

132

Ordningsregler och öppettider på bibliotek, idrottsoch fritidsanläggningar.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Enhetschef Kultur- och
fritid

Överordnad chef

133

Beslut i lotteriärenden.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Enhetschef Kultur- och
fritid

Överordnad chef

130

131

Hemvärnsförordningen 5
§

22

Överordnad chef

KFS 36

Punkt
134

Beslutstyp

Besluta att utse kulturpristagare,
idrottsutmärkelser, stenstipendiat,
ungdomsstipendium.

Lagrum
KL. 7 kap. 5-6 §§

Huvuddelegat
Planeringsutskottet

23

Vidaredelegat

Ersättare

KFS 36

Punkt

Beslutstyp

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

3. SKOLAN
135

136

3.1. Övergripande beslut
Fastställande av läsårstider och studiedagar.
Beslut om att bevilja medel från stiftelse donerad
till verksamhet inom utbildningsverksamheten,
enligt donationsurkund.

Verksamhetsområdeschef
Utbildning och Arbete

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Verksamhetsområdeschef
Utbildning och Arbete

137

Godkännande av enskild förskola och fritidshem.

SL 2 kap. 7 §

Kommunchef

Verksamhetsområdeschef
Utbildning och Arbete

138

Godkännande av förändring inom redan godkänd
enskild förskola och fritidshem, förutsatt att
förändringen sker inom beslutat regelverk.

SL 2 kap. 7 §

Kommunchef

Verksamhetsområdeschef
Utbildning och Arbete

139

Tillsyn av enskild förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg.

SL 26 kap. 4 §

Kommunchef

Avdelningschef Stödjande
Överordnad chef
funktioner

140

Beslut att utse skolchefer.

SL 2 kap. 8 a §

Kommunchef

141

Beslut om att person som inte uppfyller kraven ska
användas för att bedriva undervisning under längre
tid än sex månader, dock högst ett år i sänder.

SL 2 kap. 13 §

Kommunchef

142

Återbetalning av avgift, avskrivning av fordran och
beslut om nedsättning eller befrielse från avgift.

SL 14 kap. 12 §, 25 kap.
Kommunchef
9§

143

Beslut att utse mottagare av pedagogpris.

KL 7 kap. 5-6 §§

Planeringsutskottet

144

3.2. Förskolan och pedagogisk verksamhet
Beslut om anvisning av plats i förskolan enligt
riktlinjer.

SL 8 kap. 3-7 §

Kommunchef

Rektor inom
ansvarsområde

Överordnad chef

Avdelningschef Stödjande
Överordnad chef
funktioner

Rektor förskola
24

Överordnad chef

KFS 36

Punkt
145

146

Beslutstyp

Beslut om rätt till förskoleskjuts vid avvikelser från
reglerna.
Beslut om avstängning från plats i förskola eller
pedagogisk verksamhet vid betalningsunderlåtelse,
enligt riktlinjer.

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Avdelningschef Stödjande
Överordnad chef
funktioner

SL 8 kap. 16 §

Kommunchef

Avdelningschef Stödjande
Överordnad chef
funktioner

147

Beslut om placering av barn i annan kommun.

SL 6 kap. 10 §

Kommunchef

Avdelningschef Stödjande
Överordnad chef
funktioner

148

Beslut i ärenden om diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling.

SL 6 kap. 10 §

Kommunchef

Skolchef

Överordnad chef

149

Beslut om tilläggsbelopp i förskolan och annan
pedagogisk verksamhet.

SL 8 kap. 23 §, 25 kap.
13 §

Kommunchef

Avdelningschef
grundskola/förskola

Överordnad chef

150

Öppettider på förskolan.

Kommunchef

Verksamhetsområdeschef
Utbildning och Arbete

151

3.3. Grundskola, grundsärskola och
fritidshem
Erbjudande av ämnen för elevens val och språkval.

152

Fördelning av elever på skolenheter i grundskolan.

153

Fördelning av timplanens timmar mellan årskurser.

154
155

Beslut om anvisning av plats i fritidshem enligt
riktlinjer.
Tidigarelagd skolstart från och med det år barnet
fyller fem år.

SF 9 kap 5, 8 § samt 10
kap. 5 §
SL 10 kap. 30, 11 kap.
29 §
SF 9 kap. 4 §, 10 kap. 3
§

Kommunchef
Kommunchef

Avdelningschef
grundskola/förskola

Överordnad chef

SL 14 kap. 5 §

Kommunchef

Rektor grundskola

Överordnad chef

SL 7 kap. 11 §

Kommunchef

Skolchef

Överordnad chef

Kommunchef

Rektor grundskola
Avdelningschef
grundskola/förskola

Överordnad chef
Överordnad chef

156

Uppskjuten skolplikt.

SL 7 kap. 10 §

Kommunchef

Skolchef

Överordnad chef

157

Förlängning av skolplikten.

SL 7 kap. 13 §

Kommunchef

Rektor grundskola

Överordnad chef

158

Skolpliktens upphörande.

SL 7 kap. 14 §

Kommunchef

Rektor grundskola

Överordnad chef

159

Beslut om skolplikt för barn som flyttar utomlands.

SL 7 kap. 2 §

Kommunchef

Skolchef

Överordnad chef

25
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Punkt
160
161
162
163
164
165

Beslutstyp

Föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina
skyldigheter.
Elevs fullgörande av skolplikten på annat sätt.
Nekad skolplacering pga. ekonomiska och
organisatoriska svårigheter.
Överenskommelse om elevs skolgång i annan
kommun.
Beslut i samband med elevs skolgång och boende
utanför det egna hemmet.
Mottagande av elev från annan kommun eller
fristående skola i kommunen.

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

SL 7 kap. 23 §

Individutskottet

SL 7 kap. 5-6 §§
SL 9 kap. 10-11, 15, 30
och 29 §
SL 9 kap. 12 §, 10 kap.
24 §, 11 kap. 24 §

Kommunchef

Rektor grundskola

Överordnad chef

Kommunchef

Rektor grundskola

Överordnad chef

Kommunchef

Avdelningschef Stödjande
Överordnad chef
funktioner

SL 10 kap. 29 §

Kommunchef

Skolchef

Överordnad chef

SL 9 kap. 13 §, 10 kap.
25 §, 11 kap. 25 §

Kommunchef

Avdelningschef
grundskola/förskola

Överordnad chef
Överordnad chef

166

Mottagande av barn i grundsärskolan, inkl. beslut
om inriktning i huvudsak ska vara ämne eller
ämnesområden för elev i särskola.

SL 7 kap. 5 §

Kommunchef

Skolchef

167

Beslut om avstängning från plats i fritidshem vid
betalningsunderlåtelse, enligt riktlinjer.

SL 14 kap. 12 §

Kommunchef

Avdelningschef Stödjande
Överordnad chef
funktioner

168

Beslut om placering av barn i fritidshem i annan
kommun eller i annan fristående verksamhet i
annan kommun.

SL 14 kap. 3 §

Kommunchef

Avdelningschef Stödjande
Överordnad chef
funktioner

169

Beslut i ärenden om diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling.

SL 6 kap. 10 §

Kommunchef

Skolchef

Överordnad chef

170

Beslut om inriktning i huvudsak ska vara ämnen
eller ämnesområden för elev i särskola.

SL 11 kap. 28 §

Kommunchef

Skolchef

Överordnad chef

171

Beslut om tilläggsbelopp i förskoleklass,
grundskolan, grundsärskolan och fritidshem.

SL 9 kap. 21 §, 10 kap.
39 §, 11 kap. 38 §, 14
kap. 17 §

Kommunchef

Avdelningschef
grundskola/förskola

Överordnad chef

26
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Beslutstyp

Lagrum

Huvuddelegat

172

Beslut om skolskjuts.

SL 9 kap. 15 b-c §, 9
kap. 21 a §, 10 kap. 32Kommunchef
33 §, 10 kap. 40 §, 11
kap. 31-32 §, 11 kap. 39
§

173

Beslut om rätt till skjuts till- från fritidshem vid
avvikelser från reglerna.

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

174

3.4 Gymnasieskolan och musikskolan
Fastställande av utbildningsplan för individuellt
program.

Kommunchef
Kommunchef

Vidaredelegat

Ersättare

Handläggare Skola

Avdelningschef Stödjande
Överordnad chef
funktioner

Rektor Göinge
utbildningscenter
Enhetschef Musikskolan
Rektor Göinge
utbildningscenter
Avdelningschef Stödjande
funktioner

Överordnad chef

175

Avstängning av elev i musikskolan.

SL 17 kap. 7 §
KL. 7 kap. 5-6 §§

Överordnad chef
Överordnad chef

176

Avstängning av elev i gymnasieskolan.

SL 5 kap. 17-21 §§

Kommunchef

177

Inackorderings- och resetillägg, enligt riktlinjer.

SL 15 kap. 32 §

Kommunchef

178

Elevs skolgång i annan kommun enligt riktlinjer för
gymnasienintagning, p 1.2.

SL 15 kap. 30 §

Kommunchef

Avdelningschef Stödjande
Överordnad chef
funktioner

179

Mottagande av elever gymnasiesärskola.

SL 18 kap. 5 §

Kommunchef

Skolchef

180

Elevs skolgång i utlandet.

SL 15 kap. 30 §

Kommunchef

Verksamhetsområdeschef
Överordnad chef
Utbildning och Arbete

181

Beslut om skolgång på yrkesintroduktion eller
individuellt alternativ.

SL 17 kap. 14 §

Kommunchef

Verksamhetsområdeschef
Överordnad chef
Utbildning och Arbete

182

Beslut i ärenden om diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling.

SL 6 kap. 10 §

Kommunchef

Skolchef

183

Beslut om tilläggsbelopp i gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan.

SL 16 kap. 54 §, 19 kap.
Kommunchef
47 §

Överordnad chef
Överordnad chef

Överordnad chef

Överordnad chef

Avdelningschef Stödjande
Överordnad chef
funktioner
27
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Beslutstyp

Lagrum

Huvuddelegat

184

Beslut om Introduktionsprogram (IM) trots
behörighet till ett Nationellt program.

185

3.5 Komvux, Svenska för invandrare (SFI) och
särvux
SL 5 kap. 17-20 §, 20
Upphörande av vuxenutbildning.
kap. 9 §

Kommunchef

186

Mottagande och intagning av elev vid Särvux.

SL 21 kap. 7 §

Kommunchef

187

Ansökan om utbildning hos extern
utbildningsanordnare.

SL 20 kap. 19-23 §§

Kommunchef

188

Ansökan om prövning.

SL 20 kap. 40 §

Kommunchef

189

Avstängning av elev i komvux, SFI och särvux.

SL 5 kap. 17-21 §§

Kommunchef

190

Elevs skolgång i annan kommun.

SL

Kommunchef

SL 17 kap. 11 §

Vidaredelegat
Rektor Göinge
utbildningscenter

Kommunchef

Rektor Göinge
utbildningscenter
Rektor Göinge
utbildningscenter
Rektor Göinge
utbildningscenter
Rektor Göinge
utbildningscenter
Rektor Göinge
utbildningscenter
Avdelningschef Stödjande
funktioner

28

Ersättare
Överordnad chef

Överordnad chef
Överordnad chef
Överordnad chef
Överordnad chef
Överordnad chef
Överordnad chef

KFS 36

Punkt
191

192
193
194
195
196
197
198

Beslutstyp

4. SOCIALTJÄNSTEN
4.1. Utredning enligt socialtjänstlagen
Beslut om att inleda utredning.
Beslut om att utredning ej ska inledas då utredning
redan pågår.
Beslut om att inleda utredning efter begäran om
yttrande avseende unga lagöverträdare samt
körkortsyttrande gällande ungdom.
Beslut om att utredning inte skall inledas eller att
inledd utredning avslutas.
Beslut om att inleda utredning oavsett den
enskildes samtycke.
Förlängning av utredningstid i ärenden som rör
barn.
Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd.
Beslut att inte inleda utredning vid anmälan enligt
LOB gällande personer under 20 år.

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

SoL 11 kap. 1-2 §§

Kommunchef

Handläggare Myndighet Överordnad chef

SoL 11 kap. 2 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

SoL 11 kap. 1-2 §§

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

SoL 11 kap. 2 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

SoL 11 kap. 1-2 §§

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

SoL 11 kap. 1 §

Individutskottet

SoL 11 kap. 1 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

SoL 11 kap. 1 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

SoL 11 kap. 1 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

199

Beslut att inte inleda utredning vid anmälan enligt
LOB gällande personer över 20 år.

200

4.2. Kontaktpersoner och kontaktfamiljer
Utreda och godkänna kontaktpersoner och
kontaktfamiljer.

201

Beslut om bistånd i form av kontaktperson.

KL 7 kap. 5-6 §§
SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef
Kommunchef

Handläggare Myndighet
Handläggare Myndighet

Överordnad chef
Överordnad chef

202

Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj.

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

203

Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson och kontaktfamilj.

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

29
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Beslutstyp

204

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktperson/-familj samt beslut att ingå avtal
enligt SKR:s riktlinjer.

205

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktperson/-familj samt beslut att ingå avtal
utöver SKR:s riktlinjer.

206

4.3. Överflyttning av ärende
Beslut om framställning om överflyttning av
ärenden till nämnd i annan kommun.

207
208

Lagrum

Ersättare

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

SoL 2 kap. 10 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

Kommunchef

Verksamhetsområdeschef
Myndighet

209

4.4. Namn och ID-handlingar
Yttrande i körkortsärende.

210

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass
utan vårdnadshavares medgivande.

211

Yttrande enligt lag om personnamn.

212

4.5. Särskild avgift, ej verkställda beslut
Yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs
remisser, ansökan om utdömande av särskild avgift
och överklagande av beslut om utdömande av
särskild avgift.
SoL 16 kap. 6 a-e §§

213

Vidaredelegat

KL 7 kap. 5-6 §§

Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan
SoL 2 kap. 10 §
kommun.
Beslut om att hos Inspektionen för vård och
SoL 2 a kap. 11 §
omsorg ansöka om överflyttning.

4.6. Enskild verksamhet
Godkännande entreprenör för uppdrag inom
hemtjänst och delegerad sjukvård enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV).

Huvuddelegat

Körkortsförordningen 3
kap. 8 §, 5 kap. 2 §
Passförordningen 3 § 2
st.
Lag om personnamn 4445 §

LOV 8 kap. 1 §

Individutskottet

Verksamhetsområdeschef
Hälsa och omsorg

Kommunchef

30
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Beslutstyp

214

Beslut om att bevilja medel från stiftelse donerad
till verksamhet inom Lindgården (enligt
donationsurkund).

215

4.7. Lex Sarah och lex Maria
Beslut att avsluta utredningen om missförhållanden
samt beslut om eventuella åtgärder (lex Sarah).

216

Beslut att avsluta utredningen om missförhållanden
samt beslut om eventuella åtgärder (lex Sarah).

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Verksamhetsområdeschef
Hälsa och omsorg

SoL 14 kap. 3 §

Kommunchef

Verksamhetsområdeschef
Hälsa och omsorg,
Utbildning och Arbete

LSS 24 b §

Kommunchef

Verksamhetsområdeschef
Hälsa och omsorg,
Överordnad chef
Utbildning och Arbete

217

Beslut om anmälan till Inspektionen för vård och
omsorg av allvarlig skada eller sjukdom i samband
med vård, behandling eller undersökning inom
äldre- och handikappomsorgen (lex maria).

PSL 3 kap. 5 §

Kommunchef

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

Överordnad chef

218

Beslut om anmälan till Inspektionen för vård och
omsorg av allvarlig skada eller sjukdom i samband
med vård, behandling eller undersökning inom
skolhälsovården (lex maria).

PSL 3 kap. 5 §

Kommunchef

Medicinskt
ledningsansvarig

Överordnad chef

219

4.8. Brottsmål och domstolsprocesser för
socialtjänsten
Yttrande till Åklagarmyndigheten.

LUL 11 § 1 st.

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

220

Yttrande till Åklagarmyndigheten med anledning av
ev utredning beträffande misstänkt under 15 år.

LUL 31, 33 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

221

Begäran hos åklagare om förande av bevistalan.

LUL 37 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

222

Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder
till åklagare.

Lag om särskild
personutredning i
brottmål 6 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

223

Beslut om förslag på åtgärder till domstol.

Lag om särskild
personutredning i
brottmål 6 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

31
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Punkt

Beslutstyp

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

224

Beslut om förslag på åtgärder till
frivårdsmyndigheten.

Lag om särskild
personutredning i
brottmål 6 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

225

Anmälan om behov av offentligt biträde.

lagen om offentligt
biträde 3 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

226

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

lagen om offentligt
biträde 3 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

227

Beslut om polisanmälan angående misstanke om
vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott,
avser misstanke om brott enligt 3, 4 och 6 kap. i
brottsbalken, samt misstanke om brott för vilket
inte är förskrivet lindrigare straff än fängelse i två
år.

SoL 12 kap. 10 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

228

Beslut om polisanmälan angående brott mot den
egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter
m.m.).

SoL 12 kap. 10 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

229

Beslut om att föra talan om ersättning hos
Förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap. 2§ och 8 SoL 9 kap. 3 §
kap. 1§ socialtjänstlagen.

230

4.9. Verksamhetschef (HSL)
Beslut att utse verksamhetschef för hälso- och
sjukvård (HSL).

HSL 4 kap. 2 §

Kommunhef

4.10. Barnbidrag och studiestöd
Beslut om framställning till Försäkringskassan om
ändring av betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag.

SFB 106 kap. 6 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

231

Individutskottet

32
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Beslutstyp

Lagrum

Huvuddelegat

232

Beslut om framställning till CSN om ändring av
betalningsmottagare för studiebidrag till
gymnasiestudent.

233

4.11. Placering av barn och ungdomar
Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av
vård (placering/omplacering) i familjehem.

SoL 4 kap. 1 §

Individutskottet

234

Beslut om ersättning till familjehem (arvode och
omkostnadsersättning)samt beslut att ingå avtal
enligt SKR:s riktlinjer.

KL 7 kap. 5-6 §§

235

Beslut om ersättning till familjehem (arvode och
omkostnadsersättning) samt beslut att ingå avtal
utöver SKR:s riktlinjer.

236

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av
vård (placering/omplacering) i hem för vård eller
boende.

237
238
239
240

Beslut om var vården skall bedrivas samt om
ersättning till hem för vård och boende.
Beslut om extra kostnader under placering upp till
25 % av prisbasbeloppet under ett år.
Beslut om extra kostnader under placering utöver
25 % av prisbasbeloppet under ett år.
Beslut om extra kostnader i samband med
öppenvård.

Studiestöds-förordningen
Kommunchef
2 kap. 33 §

Vidaredelegat

Ersättare

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

SoL 4 kap. 1 §

Individutskottet

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

241

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av
eftervård i samband med upphörande av placering i SoL 4 kap. 1 §
hem för vård eller boende/familjehem.

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

242

Beslut om jour- och akutvistelse på institution för
barn och ungdom.

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

243

Beslut om vistelse i jourfamiljehem.

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

33
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Beslutstyp

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

244

Beslut om bistånd i form av extern öppenvård samt
SoL 4 kap. 1 §
beslut att ingå avtal.

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

245

Beslut om bistånd i form av intern öppenvård.

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

246

Medgivande att ta emot barn för stadigvarande
vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör
barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare.

SoL 6 kap. 6 §

Individutskottet

247

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

SoL 6 kap. 8 §

Individutskottet

248

Beslut om ersättning till särskilt förordnad
vårdnadshavare som tidigare varit
familjehemsförälder samt beslut att ingå avtal.

SoL 6 kap. 11 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

249

Framställan till domstol om behov av
målsägandebiträde för underårig.

SoF 5 kap. 2 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

250

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

SoL 5 kap. 1 b §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

251

Uppföljning efter avslutad utredning eller placering.

SoL 11 kap. 4 a §

Individutskottet

252

Uppföljning efter avslutad placering.

SoL 11 kap. 4 b §

Individutskottet

253

Uppföljning efter avslutad placering/utredning
avslutas.

SoL 11 kap. 4 c §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

SoL 4 kap. 1 §

Individutskottet

SoL 8 kap. 1 § 2 st.

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

LVU 4 §

Individutskottet

LVU 6 § 1 st.

Individutskottet

254
255
256

257

Beslut om stödboende.
Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under
18 år och får vård i ett annat hem än det egna.
4.12. Vård av unga (LVU)
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om vård
enligt LVU.
Beslut om omedelbart omhändertagande av barn
och ungdom under 20 år, samt beslut att det ska
upphöra.

34
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258
259
260
261
262
263

Beslutstyp

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn
och ungdom under 20 år, samt beslut att det ska
upphöra.
Beslut om hur vården skall ordnas och var den
unge skall vistas under vårdtiden.
Beslut om hur vården skall ordnas och var den
unge skall vistas under vårdtiden.
Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem
under vårdtiden.
Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem
under vårdtiden.
Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU.

Lagrum

Huvuddelegat

LVU 6 § 1-2 st.

Ordförande
individutskottet

LVU 11 § 1 st.

Individutskottet

LVU 11 § 1, 3 st.

Ordförande
individutskottet

LVU 11 § 2 st.

Individutskottet

LVU 13 § 1, 2 st.

Ordförande
individutskottet
Individutskottet

LVU 11 § 2, 3 st.

264

Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU skall
upphöra.

LVU 13 § 1, 3 st.

Individutskottet

265

Övervägande om beslut om umgänge eller
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st. 1.
och 2 fortfarande behövs, skall prövas minst en
gång var sjätte månad.

LVU 14 § 3 st.

Individutskottet

266

Beslut om att vården skall upphöra.

LVU 21 § 1 st.

Individutskottet

267

Beslut om regelbunden kontakt med särskild
utsedd kontaktperson eller behandling i öppna
former.

LVU 22 § 1 st.

Individutskottet

268
269
270

Prövning av om beslut om förebyggande insats
LVU 22 § 3 st.
skall upphöra att gälla.
Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st.
LVU 22 § 3 st.
LVU skall upphöra.
Beslut att ansöka hos förvaltningsrätten om
LVU 24 §
flyttningsförbud.

Individutskottet
Individutskottet
Individutskottet

35

Vidaredelegat

Ersättare
Vice ordförande
individutskottet

Vice ordförande
individutskottet

Vice ordförande
individutskottet

KFS 36

Punkt

Beslutstyp

271

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande
behövs.

272

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

LVU 26 § 1 st.

Individutskottet

Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra.

LVU 26 § 2 st.

Individutskottet

273

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud.

LVU 27 § 1 st.

Individutskottet

274

Begäran om förlängd tid för ansökan om vård.

LVU 8 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

275

Beslut rörande den unges personliga förhållanden i
den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och
2 st LVU.

LVU 11 § 4 st.

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

276

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge skall
utövas när överenskommelse inte kan nås med
föräldern eller vårdnadshavaren och i avvaktan på
nämndens beslut.

LVU 14 § 2 st 1 p.

Ordförande
individutskottet

277

Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas
för föräldern eller vårdnadshavaren.

LVU 14 § 2 st 2 p.

Individutskottet

278

Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas
för föräldern eller vårdnadshavaren i avvaktan på
nämndens beslut.

LVU 14 § 2 st 2 p.

Ordförande
individutskottet

279

Beslut om den unges umgänge med förälder eller
andra vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när
överenskommelse inte kan nås.

LVU 31 §

Individutskottet

280
281
282

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt
LVU 32 § 1 st.
plats för läkarundersökning.
Beslut om att begära polishandräckning för att föra
LVU 43 §
den unge till läkarundersökning.
Beslut om att begära polishandräckning för att
LVU 43 §
kunna verkställa placering enligt 11 § LVU.

Vice ordförande
individutskottet

Vice ordförande
individutskottet

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

36
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Punkt
283

Beslutstyp
4.13. God man och förvaltarskap
Beslut om anmälan till Överförmyndaren om behov
av god man/förvaltare.

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare
Överordnad chef

SoF 5 kap. 3 § 1 p.

Kommunchef

Handläggare Myndighet

284

Beslut om anmälan till Överförmyndaren om att
SoF 5 kap. 3 § 2 p.
behov av god man/förvaltare inte längre föreligger.

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

285

Beslut om anmälan till överförmyndare om
förhållanden betr. förvaltningen av underårigs
egendom.

SoF 5 kap. 3 § 3 p.

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

286

Beslut att lämna upplysningar till tingsrätten i
ärenden om anordnande av god man eller
förvaltare till barn som fyllt 16 år.

FB 11 kap. 16 § 2 st.

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

287

Anmälan till överförmyndare att person som
omfattas av LSS är i behov av förvaltare eller god
man.

LSS 15 § 6 p.

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

288

4.14. Familjerätt - föräldraskap
Beslut om godkännande av faderskapsbekräftelse,
S-protokoll.

FB 1 kap. 4 §-9§

Kommunchef

Handläggare Myndighet

FB 1 kap. 4 §-9§

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

FB 1 kap. 4 §-9§

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

FB 2 kap. 1 § 8 a §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

FB 2 kap. 1 § 8 a §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

FB 2 kap. 4 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

289
290
291
292
293

Beslut om fastställelse av föräldraskap, FÖRprotokoll.
Godkännande av MF-protokoll och EN-protokoll.
Beslut om att inleda en
faderskaps/föräldraskapsutredning.
Beslut om att återuppta nedlagd utredning när nya
uppgifter kommit fram.
Beslut om att inhämta upplysningar, samt begära
biträde från socialnämnd i annan kommun.

Överordnad chef

37
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Punkt
294
295
296
297
298

Beslutstyp

Lämna uppgifter vid begäran om biträdande i
faderskapsutredning från socialnämnd i annan
kommun.
Beslut om att utföra munskrap, eller remittera till
blodprovstagning.
Beslut att avslå begäran om rättsgenetisk
undersökning.
Prövning om det är lämpligt att inleda en utredning
avseende barn fött inom äktenskapet.
Beslut om att inleda en faderskapsutredning
avseende barn fött inom äktenskap.

Lagrum

Huvuddelegat
Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

FB 2 kap. 6 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

FB 2 kap. 6 §

Individutskottet

FB 2 kap. 9 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

FB 2 kap. 9 § 1st

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

Beslut att väcka och föra talan i mål enligt 2 kap. 1
§ föräldrabalken om faderskap resp. 2 kap. 8 a §
om föräldraskap.

FB 3 kap. 5 § 2 st, 6 § 2
Kommunchef
st, 8, 14 §§

300

Beslut i fråga om överflyttning/mottagande av
ärende angående faderskapsutredning.

FB 2 kap. 3 §

301

4.15. Familjerätt - adoption
Beslut om att utse en utredare i adoptionsärende
enligt 4 kap 14 § föräldrabalken.

302

Att lämna stöd, eller följa upp en adoption när den
är genomförd.

304
305
306

Överordnad chef

Individutskottet
Överordnad chef

FB 4 kap. 14 §
FB 5 kap. 1 § 6 p., 6
kap. 7 §

Beslut om medgivande eller beslut om vård i enskilt
FB 6 kap. 6 §, 12 §
hem (familjehem)
Beslut om tillfällig vård i jourhem/Placering i
FB 6 kap. 6 §
avvaktan på adoption.
Beslut om återkallande av medgivande vid
internationell adoption.
Beslut om samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande.

Ersättare

FB 2 kap. 4 §

299

303

Vidaredelegat

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

Individutskottet
Kommunchef

FB 6 kap. 13 §

Individutskottet

FB 6 kap. 14 §

Kommunchef

38
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Beslutstyp

307

Beslut om avslag till fortsatt adoptionsförfarande.

308

Beslut om förlängd prövotid vid fortsatt
adoptionsförfarande.

309

4.16. Familjerätt - samarbetssamtal
Beslut om att ordna samarbetssamtal initierat av
föräldrar och/eller tingsrätten.

310

4.17. Familjerätt - Avtal
Beslut om att godkänna, eller vägra godkänna,
föräldrars avtal om vårdnad, boende eller
umgänge.

Lagrum

Huvuddelegat

FB 6 kap. 14 §

Individutskottet

FB 6 kap. 14 §

Kommunchef

Vidaredelegat
Handläggare Myndighet

Ersättare
Överordnad chef
Överordnad chef

FB 6 kap. 18 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet
Överordnad chef

FB 6 kap. 6 §, 17 a-b §§

Kommunchef

Handläggare Myndighet

311

Lämnande av uppgifter till annan socialnämnd som
har att pröva avtal om vårdnad, boende och
umgänge.

FB 6 kap. 17 a §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

312

Beslut om godkännande av föräldrars avtal om
underhållsbidrag samt förvaltning av
engångsbelopp och godkännande av avtal för en
period längre än tre månader.

FB 7 kap. 7 § 2 st

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

FB 6 kap. 15 c § 2 st

Kommunchef

Handläggare Myndighet

FB 6 kap. 15 c § 3 st

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

FB 6 kap. 15 c §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

FB 6 kap 19 § 2st

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

FB 6 kap. 19 § 3st

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

313
314
315
316
317

4.18. Familjerätt - Vårdnad, boende,
umgänge
Yttrande till allmän domstol om umgängesstöd.
Beslut att utse en person att medverka vid
umgänget.
Fastställa arvode till umgängesstöd och
omkostnader.
Lämnande av upplysningar till allmän domstol i
vårdnad- boende- och umgängesmål.
Beslut om att utse utredare i ärenden om vårdnad,
boende och umgänge.

Överordnad chef

39
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Punkt
318
319
320

Beslutstyp

Verkställande av utredning avseende vårdnad,
boende och umgänge.
Beslut om att lämna snabbupplysning till allmän
domstol.
4.19. Familjerätt - övrigt
Beslut om att vidta åtgärd utan den andre
vårdnadshavares samtycke.

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

FB 6 kap. 19 § 3- 4st

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

FB 6 kap. 19, 20 § 2st

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

FB 6 kap. 13 a §

Individutskottet

321

Beslut att yttra sig till domstol angående barns
namnbyte.

NamnL 45-46 §§

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

322

Yttrande till åklagare, upplysningar till annan
kommun samt begäran om biträde med
upplysningar av annan kommun i ärenden om
omedelbar äktenskapsskillnad.

ÄktB 5 kap. 5 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

323

Beslut att lämna upplysningar till länsstyrelsen vid
hinderskapsprövning (äktenskapsdispens).

Äkt 15 kap. 1 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

324

325
326
327
328

4.20. Placering av vuxna i familjehem eller
hem för vård och boende
Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende
eller i familjehem.
SoL 4 kap. 1 §
Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller akuthem
SoL 4 kap. 1 §
för vuxna.
Beslut om bistånd i form av extern öppenvård samt
SoL 4 kap. 1 §
beslut att ingå avtal.
Beslut om bistånd i form av intern öppenvård.
Beslut om var vården ska bedrivas samt om
ersättning till hem för vård eller boende.

Individutskottet

40
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Beslutstyp

329

Beslut om ersättning till familjehem (arvode och
omkostnadsersättning) samt beslut att ingå avtal
enligt SKR:s riktlinjer.

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

330

Beslut om ersättning till familjehem (arvode och
omkostnadsersättning) samt beslut att ingå avtal
utöver SKR:s riktlinjer.

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

331

Beslut om extra kostnader under placering upp till
25 % av prisbasbeloppet.

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

332
333

Beslut om extra kostnader under placering utöver
25 % av prisbasbeloppet.
Beslut om bistånd i form av jourlägenhet.

334

Beslut om extra kostnader i samband med
öppenvård.

KL 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

335

Stöd i eget boende för psykiskt långtidssjuka i
yrkesverksam ålder enligt 4 kap. 1 § SoL, enligt
riktlinjer.

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

336

Beslut om ersättning för uppehälle (egenavgift) vid
stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär när
bistånd ges i form av plats i hem för vård eller
boende eller i familjehem (vuxna).

SoL 8 kap. 1 § 1 st.

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

337

4.21. Ekonomiskt bistånd och kostnader vid
dödsfall
Beslut enligt riksnorm och riktlinjer, samt återkrav.

SoL 4 kap. 1-2 §§

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

338
339
340

Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd enligt riktlinjer,
SoL 4 kap. 1-2 §§
samt återkrav.
Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd utöver
SoL 4 kap. 1-2 §§
riktlinjer, samt återkrav.
Beslut med villkor om praktik eller
SoL 4 kap. 4 §
kompetenshöjandeåtgärder.

Individutskottet
Kommunchef

41
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Beslutstyp

Beslut om vägrande av eller nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd.
Beslut om ekonomiskt bistånd utöver riksnorm och
riktlinje med max 50 % av prisbasbelopp.

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

SoL 4 kap. 5 SoL

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

343

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

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

344

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

SoL 4 kap. 1 §

Individutskottet

345

Beslut om att underrätta Försäkringskassan om att
Kommunstyrelsen ska uppbära ersättning.

SFB 107 kap. 5 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

346

Beslut att ordna gravsättning.

Begravningslagen 5 kap.
2§

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

347

Dödsboanmälan.

ÄB 20 kap. 8 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

348

Provisorisk dödsboförvaltare.
Beslut om att polisanmäla misstänkt
försörjningsstödsbedrägeri.

ÄB 18 kap. 2§

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

Bidragsbrottslagen 6 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

LVM 11 §

Individutskottet
Individutskottet
Ordförande
individutskottet

341
342

349
350
351
352
353

4.22. Vård av missbrukare (LVM)
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om vård
enligt LVM.
Beslut om återkallande av ansökan om vård.
Beslut om omedelbart omhändertagande av
missbrukare.

LVM 13 §

Beslut om att ett omhändertagande ska upphöra då
det inte längre finns skäl till att missbrukaren ska
LVM 18 B §
vara omhändertagen.

Individutskottet

42

Vice ordförande
individutskottet

KFS 36
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Beslutstyp

354

Beslut om att inleda utredning om skäl för
tvångsvård.

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

LVM 7 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

355

Beslut om att utredning inte skall inledas eller att
påbörjad utredning skall läggas ned alternativt
övergå i en utredning enligt 11 kap. 1 §
socialtjänstlagen.

LVM 7 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

356

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för
undersökningen.

LVM 9 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

LVM 12 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

Brb 31 kap. 2 § 1 st.

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

LVM 46 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

LSS 1, 7 §§

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

357
358
359
360
361
362

Beslut om att begära polishandräckning för att föra
LVM 45 § 1 p.
en missbrukare till läkarundersökning.
Beslut om att begära polishandräckning för
LVM 45 § 1 p.
inställelse vid vårdinstitution.
Anordnande av vård.
Yttrande till allmän domstol när den som begått
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård.
Yttrande till åklagare vid åtalsprövning.
4.23. Stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
Beslut om personkrets.

363

Biträde av personlig assistent samt ekonomiskt
stöd för skäliga kostnader för sådant assistans.

LSS 7 §, 9 § 2 p.

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

364

Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assistent
vid tillfälligt utökade behov, samt förhandsbesked
LSS 7 §, 9 § 2 p.
för den som inte är bosatt i kommunen.

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

365
366

Beslut om ledsagarservice, samt förhandsbesked
LSS 7 §, 9 § 3 p.
för den som inte är bosatt i kommunen.
Biträde av kontaktperson, samt förhandsbesked för
LSS 7 §, 9 § 4 p.
den som inte är bosatt i kommunen.

43
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Beslutstyp

367

Avlösarservice i hemmet, samt förhandsbesked för
den som inte är bosatt i kommunen.

368

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

LSS 7 §, 9 § 5 p.

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, samt
förhandsbesked för den som inte är bosatt i
kommunen.

LSS 7 §, 9 § 6 p.

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

369

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför
det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt
under lov, samt förhandsbesked för den som inte
är bosatt i kommunen.

LSS 7 §, 9 § 7 p.

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

370

Beslut om boende i familjehem för barn och
ungdomar, samt förhandsbesked för den som inte
är bosatt i kommunen.

LSS 7 §, 9 § 8 p.

Individutskottet

371

Beslut om boende i bostad med särskild service för
barn och ungdomar, samt förhandsbesked för den LSS 7 §, 9 § 8 p.
som inte är bosatt i kommunen.

Individutskottet

372

Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild
service, samt förhandsbesked för den som inte är
bosatt i kommunen.

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

373

Beslut om daglig verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och
LSS 7 §, 9 § 10 p.
inte utbildar sig, personkrets 1 och 2, samt
förhandsbesked för den som inte är bosatt i
kommunen.

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

374

Beslut om att utbetala assistansersättning till annan
LSS 11 §
person än den som är berättigad till insatsen.

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

375
376

Beslut om upphörande av insats enligt LSS.
Beslut om återbetalningsskyldighet enligt 9 § 1 st.
2p.

LSS 7 §, 9 § 9 p.

LSS 12 §

44
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Beslutstyp

377

Beslut om utredning och insatser enligt LSS för
enskild som är placerad av annan kommun och
vistas i kommunen.

378

Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under
18 år, eller omfattas av försörjningsansvar enligt
föräldrabalken och får omvårdnad i ett annat hem
än det egna.

379
380
381
382
383

Beslut om att anmäla behov av ersättning för
personlig assistent till Försäkringskassan.
Beslut om ersättning till familjehem (arvode och
omkostnadsersättning) enligt SKR:s riktlinjer.
Beslut om ersättning till familjehem (arvode och
omkostnadsersättning) utöver SKR:s riktlinjer.
Beslut om ersättning till kontaktpersoner
enligt SKR: riktlinjer.
Beslut om ersättning till kontaktpersoner
utöver SKR:s riktlinjer.

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

LSS 20 §, SoF 6 kap. 2§ Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

SFB 51 kap.

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

LSS 17 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

Överordnad chef

LSS 16 §

384

Beslut om att ingå avtal med vårdgivare.

385

Lämna uppgifter till totalförsvarets
Förordning om
rekryteringsmyndighet om svensk medborgare som
totalförsvarsplikt 3 kap.
under året fyller 17 år och som erhåller insats
5§
enligt 9 § 1-9 p. LSS.

386

4.24. Äldreomsorg och funktionsstöd
Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet.

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

387

Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet på ickekontorstid.

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Sjuksköterska

388

Beslut om bistånd i form av särskilt boende för
service och omvårdnad av äldre, långvarigt sjuka
och funktionshindrade.

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet
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Punkt
389
390
391

Beslutstyp
Beslut om insats enligt 2 kap. 3 § SoL om insatser
enligt 4 kap. 1 § SoL, flyttning mellan kommuner.
Beslut om bistånd i form av växelvård och
korttidsplats i egen regi.
Beslut om bistånd i form av växelvård och
korttidsplats i egen regi på icke-kontorstid.

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Sjuksköterska

392

Beslut om att vård ska bedrivas i enskild
verksamhet i hem för vård och boende samt
ersättning till hemmet.

SoL 7 kap. 1 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

393

Beslut om att vård ska bedrivas i enskild
verksamhet i särskild boendeform (permanent
boende).

SoL 7 kap. 1 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

394

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

SoL 7 kap. 1 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

395

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

SoL 7 kap. 1 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

396

Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet.

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

397

Beslut om trygghetslarm.

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

398

Beslut om trygghetslarm på icke-kontorstid.

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Sjuksköterska

399

Beslut om matdistribution.

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

400

Beslut om matdistribution på icke-kontorstid.

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Sjuksköterska

401

Beslut om anhöriganställning.

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

402

Beslut om bistånd utöver bestämmelserna i 4 kap.
1 § socialtjänstlagen.

SoL 4 kap. 2§

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef
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Punkt

Beslutstyp

403

Beslut om bidrag för etablerade mötesplatser för
äldre (terminsvis).

404

Lagrum

Huvuddelegat

Vidaredelegat

Ersättare

SoL 11 kap. 1 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

Beslut om bidrag till pensionärsförening (årsvis).

KL. 7 kap. 5-6 §§

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

405

Stöd i eget boende för psykiskt långtidssjuka i
yrkesverksam ålder enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen, enligt riktlinjer.

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

406

Beslut om särskilt stöd i form av sysselsättning för
yngre funktionshindrade, enligt riktlinjer.

SoL 4 kap. 1 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

407

Beslut om bistånd åt vuxna med psykiska
funktionshinder i form av vård
SoL 4 kap. 1 §
(placering/omplacering) i hem för vård eller boende
eller i familjehem.

Individutskottet

408

Individuell prövning av förbehållsbelopp enligt
tillämpningsanvisningar.

SoL 8 kap. 2 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

409

Bostadsanpassningsbidrag till 3 prisbasbelopp.

Lag om
bostadsanpassningsbidrag, 4-16 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef

410

Bostadsanpassningsbidrag över 3 prisbasbelopp.

Lag om
bostadsanpassningsbidrag, 4-16 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

411

Krav på återbetalning av erhållet bidrag.

Lag om
bostadsanpassningsbidrag, 17 §

Kommunchef

Enhetschef Myndighet

Överordnad chef

412

Beslut om avgift.

SoL 8 kap. 2 §

Kommunchef

Handläggare Myndighet

Överordnad chef
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BILAGOR
Delegatbegrepp
När Kommunstyrelsen utser huvuddelegat och när denne i sin tur utser vidaredelegater kommer följande begrepp användas:

Handläggare
Handläggare [infoga verksamhet]

Denna innebär att den som är anställd
att handlägga en viss ärendetyp eller
fått dessa i uppgift av ansvarig chef är
handläggare inom verksamheten i fråga.

Handläggare Skola

Denna innebär den handläggare inom
den centrala skoladministrationen som
är anställd att handlägga
myndighetsärenden inom skolans område
eller fått dessa i uppgift av ansvarig chef.

Handläggare Myndighet

Denna omfattar socialsekreterare, ´
biståndshandläggare, LSS-handläggare,
bostadsanpassningshandläggare
och avgiftshandläggare.

Sjuksköterska

Denna omfattar den som är utbildad
sjuksköterska och arbetar i den
kommunala vård- och omsorgen.

Östra Göinge kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044-775 60 00
Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se
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Enhetschef [infoga enhet]

Denna används när endast en specifik
enhetschef får utnyttja delegationen inom sin egen enhet.

Avdelningschef [infoga avdelning]

Denna används när endast en specifik avdelningschef
får utnyttja delegationen inom sin egen avdelning.

Verksamhetsområdeschef [infoga VO]

Denna används när endast en specifik
verksamhetsområdeschef får utnyttja delegationen
inom sitt eget VO.

Kommunchef

Endast den som är förvaltningschef och
utsedd kommunchef i kommunallagens
mening inbegrips i denna. Om inte annat
sägs gäller kommunchefens delegation
inom hela förvaltningen.

Chef inom ansvarsområde

Denna används när alla chefer i förvaltningen
ska få besluta i frågan inom sina egna
verksamheter men inte utanför.

Enhetschef inom ansvarsområde

Denna används när alla enhetschefer i
förvaltningen ska få besluta i frågan
inom sina egna enheter men inte utanför.

Enhetschef Myndighet

Denna används när endast enhetschefer
för individ- och familjeomsorg Barn- och Unga,
individ- och familjeomsorg Vuxen och Myndighet och
utveckling får besluta i frågan. Vem som beslutar
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i frågan avgörs av vilken ärendetyp de är, och
vilken enhet som fått ärendetypen inom sitt ansvarsområde.
Rektor grundskola

.
Rektor förskola

Denna används när endast en rektor
inom grundskolan får fatta beslutet. Varje rektors delegation
gäller den egna skolan
Denna används när endast en rektor inom förskolan
får fatta beslutet. Varje rektors delegation gäller den egna
skolan.

Skolchef

Denna används när endast den som utsetts till skolchef
i skollagens mening för skolformen i fråga får fatta beslutet.

HR-chef

Oberoende av om HR-chef är
enhetschef, avdelningschef eller vidare
ska endast den som har
ansvarsuppgifter som HR-chef ha viss delegation.

Arkivansvarig

Den chef som utsett till arkivansvarig i
arkivlagens mening. Delegationen
omfattar då endast det närarkiv som
denne blivit ansvarig för.

Räddningschef

Den person som är räddningschef enligt avtal med
Kristianstads kommun kring ledning av Räddningstjänsten i
Östra Göinge kommun. Räddningschef jämställs med
avdelningschef i denna delegationsordning.

Avdelningschef inom ansvarsområde

Denna används när alla avdelningschefer i
förvaltningen ska få besluta i frågan
inom sina egna avdelningar men inte utanför.
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Avdelningschef inom ansvarsområde

Denna används när alla avdelningschefer i
förvaltningen ska få besluta i frågan
inom sina egna avdelningar men inte utanför.

Verksamhetsområdeschef inom ansvarsområde

Denna används när alla
verksamhetsområdeschefer ska få
besluta i frågan inom sina egna VO men inte utanför.

Överordnad chef

Det innebär alla överordnade chefer från enhetschef
till kommunchef när det handlar om huvuddelegation
och från enhetschef till verksamhetsområdeschef när det ´
handlar om vidaredelegation från kommunchef, då man
inte kan vidaredelegera till sig själv.

Delegat i ursprungsbeslut

Denna används när det är något slags
följdbeslut till ett tidigare beslut där
samma delegat ska fatta det nya beslutet.

Ordförande

Denna används när en ordförande för
Kommunstyrelsen eller något av dess
utskott har delegationen, och gäller då
enbart inom instansen.

Ordförande [infoga instans]

När en specifik ordförande har delegationen

Lagförkortningar

AB
AFF/LAFF
ArkivL
Brb

Allmänna bestämmelser
Kollektivavtal för fackliga förtroendemän
Arkivlagen
Brottsbalken
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FB

Föräldrabalken

FL
GDPR
HSL
HÖK
KL
LAS
LOU
LOV
LSS
LUL
LVM
LVU
MBL
OL
OSL
PSL
SF

Förvaltningslagen
General Data Protection Regulation
Hälso- och sjukvårdslagen
Huvudöverenskommelsen
Kommunallagen
Lag om anställningsskydd
Lag om offentlig upphandling
Lag om valfrihetssystem
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lag om unga lagöverträdare
Lag om vård av missbrukare i vissa fall
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
Medbestämmandelagen
Ordningslagen
Offentlighets- och sekretesslagen
Patientsäkerhetslagen
Skolförordningen

SFB
SL
SoF
SoL
TF
TraF

Socialförsäkringsbalken
Skollagen
Socialtjänstförordningen
Socialtjänstlagen
Tryckfrihetsförordningen
Trafikförordningen
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ÄB
ÄktB

Ärvdabalken
Äktenskapsbalken
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