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  2016-03-17 Dnr: KS 2016-20
   
   
 Kommunstyrelsen 

  TJÄNSTESKRIVELSE 
  
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef

Nytt läge för äldreboende 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2016-02-02 §7 förvaltningen i uppdrag att inventera lämpliga 
platser för ett nytt äldreboende. Uppdraget var en följd av 
”äldreomsorgsutredningens” förslag att ett nytt äldreboende med ca 100 platser ska 
ersätta Vässjegården, Dinglegården och Ekebacken. 
 
Förvaltningen har studerat tre möjliga lokaliseringar: 

- Dingle, längs med väg 174 mot Bovall (se bif karta 1). Marken ägs för 
närvarande av Regionen men kan om kommunens köp av Naturbruksskolan 
genomförs komma i kommunal ägo. Området används som jordbruksmark. 
Området är inte detaljplanelagt. Viss kollektivtrafik (dock ej i tillräcklig 
omfattning) passerar området som ligger ca 1,5 km från Dingle centrum. 

- Stale, vid Myrbottenvägen vid Bruksskolan (se bif karta 2). Marken är i 
kommunal ägo och detaljplanelagd för boende. Ny detaljplan behövs. 
Kollektivtrafik finns i begränsad omfattning på Stalevägen. 

- Kungsmarken vid Strömstadsvägen (se bif karta 3). Marken ägs av 
kommunen, är planlagd för handel men används för jordbruksändamål.. Ny 
detaljplan behövs. Kollektivtrafik passerar på Strömstadsvägen i god 
omfattning. Möjligheten att leda in busstrafiken på Lärlingsvägen bör prövas. 
Området är relativt centralt i Munkedal. 

 
Från beslut om planläggning till inflyttningsbar byggnad bedöms minst fyra års 
planerings- och byggtid behövas. Om något beslut överklagas drar färdigställandet ut 
på tiden. 
 
Yttrande från avdelning Vård och Äldreomsorg 
Avdelningen har lämnat synpunkter i en särskild skrivelse (bilagd). Avdelningen 
förordar läget i Dingle utmed väg 174. 
 
Samverkan 
Diskussion pågår med Regionen om att få in Vårdcentral och Folktandvård som 
hyresgäster i ett nytt äldreboende. Regionen är endast intresserade om läget blir 
centralt och lättillgängligt, dvs Kungsmarksområdet. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Stor investering för kommunen som balanseras av lägre driftskostnader och annan 
användning av nuvarande lokaler. 

Miljö 
Miljökonsekvenserna utreds i planarbetet 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Kommer att ske vid flera tillfällen under processen från detaljplan till färdigt boende 

8



sida 2 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Kungsmarken är en lämplig plats för ett nytt 
äldreboende. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar Byggnadsnämnden att inleda detaljplanearbete för ett 
nytt äldreboende. 

 
  
     

 
Bilagor: Yttrande 
      Kartor 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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 2016-03-31 Dnr: KS 2015-401
    

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Margareta Svensson-Hjorth 
Enhetschef 
Kultur och fritid 
 

Flytt av lokaler för Ung Fritids verksamhet 
2011 – 2013 genomfördes ”Ungdomssamverkan i Munkedal” med Munkedals kommun 
som projektägare. Verksamheten lyftes därefter in i den kommunala budgeten och 
den mötesplats som arbetats fram inom projektet har blivit kärnverksamhet för 
kommunens ungdomsverksamhet. Nu benämns mötesplatsen ”Kvällscaféet Stugan” då 
verksamheten döptes av besökarna till ”Stugan” och arbetsnamnet under projekttiden 
var Kvällscaféet. 

Caféet har från början varit inhyst i lokaler i Kunskapens Hus som dagtid disponerats 
av Arbetsmarknadsenheten för drift av elevcafé för skolans elever. 

Under 2013-2014 utvecklades verksamheten till att bli ”Ung Fritid Munkedal”. Idag 
finns fritidsledare anställda till att ansvara för verksamheten som utöver nämnda 
caféverksamhet bl.a. omfattar ansvar för elevcaféet på Kungsmarksskolan, delta i 
elevråd på samma skola, stödja arrangemang i Munkedals Förening för Ungdomars 
regi, samarbete med Ungbo och IFO. 

Verksamhetens fina skate-ramp ”Örekilsrampen” togs fram genom samarbete mellan 
Studieförbundet Vuxenskolan, AME och sponsorer i form av XL Bygg och Swedbank 
samt ungdomarnas egen delaktighet i hela processen. Ung Fritid koordinerade och 
deltog i byggandet av rampen.  

Den nuvarande flyktingsituationen med mottagande av många asylsökande i 
Kunskapen Hus har starkt påverkat verksamheten. Dagcaféet har flyttat till andra 
lokaler och cafélokalen formats till en undervisningssal.  

De ungdomar som söker sig till den öppna verksamheten har påverkats av 
förändringarna. I ett skede då verksamheten lyckats höja antalet besökare i 
riskerar vi att mista ungdomar igen.  
 
Genom att under 2015 ansvarat för FeriePraktiken har ett mycket gott samarbete 
arbetats upp med Ungbo. Glädjande nog kommer flera av de nyanlända som erhöll 
plats i FeriePraktiken och besöker caféet. Här märks vikten av att det finns en 
relation i botten, både till våra ”gamla stammisar” och de nyanlända, och 
personalen blir en viktig länk mellan nya och gamla besökare.  
 
Även om skolans verksamhet nu flyttar ut är lokalerna inte förenliga med det behov 
av integration och skapande verksamheter som personal och ungdomarna önskar. 
Genom tillgång till önskade lokaler kan verksamheten erbjuda både föreningslivet, 
ungdomar och nyanlända en mötesplats med café, skapande verksamhet, möteslokal, 
med småskaliga arrangemang, spontanidrott och filmkvällar. Detta innebär stora 
möjligheter att bredda verksamheten och locka fler ungdomar från olika grupperingar. 
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Inredning och utrustning av lokalerna kommer att ske tillsammans med ungdomar i 
den öppna verksamheten samt Munkedals Förening för Ungdomar. 

De föreningar, Anonyma Alkoholister och FUB (för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning) som tidigare delat lokaler med Ung Fritid ges också möjlighet till 
att vara aktiva i planeringen och utformningen av lokalerna. Kommunens 
integrationsverksamhet kommer också att finnas med i planeringen. 

Delaktighet har alltid varit ett starkt ledord i verksamheten. När fysiskt arbete ska 
utföras, ungdomar släpps in på banan och får ta beslut och ansvar genomför vi 
delaktighet med hög kvalitet i verksamheten. Detsamma gäller för oss alla men 
många resurssvaga grupper får aldrig chansen. Genom att öppna upp för Sohlbergs 
lokaler får många nya chanser. 

Hyresavtal tecknas med bolaget Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB på så kallat 
rivningsavtal. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Ombyggnadskostnader har skissats tillsammans med chefen för samhällsbyggnad. 
Till det kommer behov av vissa investeringar i möbler och teknik. Totalsumman 
beräknas till 100 000 SEK. Enligt beslut av ledningsgruppen inom sektor barn och 
utbildning hämtas summan inom ramen för tilldelade SOL-pengar. Hyreskostnaden, 
200 tkr/år, finansieras ur anslaget för kommunchefens förfogande. 

2. Miljö 
Ingen påverkan 

3. Folkhälsa 
I lokalerna får yngre och äldre invånare möjlighet att vara delaktiga i utformningen 
av ett större fritidsutbud i centrala Munkedal. Verkställighet av integration, tät-
ortens sammanhållning och social samvaro gynnas. 
 
Kulturaktiviteter, konst och skapande verksamheter kan här få utrymme vilket har 
en betydande inverkan på människors trivsel och hälsa.  
 
Hänsyn har tagits till barnperspektivet. 

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ung Fritid Munkedal som temporär 
hyresgäst i ”Sohlbergs” fastighet. 
 
 
Liselott Sörensen-Ringi   Håkan Sundberg 
Sektorchef    Kommunchef 
Barn- och utbildning   Munkedals kommun 
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 2016-04-27 Dnr: KS 2016-90

    

 

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Monica Nordqvist

Nämndsekreterare 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Med anledning av att kommunstyrelsens förvaltningsorganisation genomgått en 

förändring har delegationsordningen setts över. Det är några större förändringar i 

organisationen. Sektorsindelningen har förändrats från fyra till tre, sektor Barn och 

utbildning, Samhällsbyggnad och Omsorg. Sektor Omsorg har indelats i tre 

avdelningar, IFO, Stöd och Vård-och äldreomsorg. Beslutsnivåer för 

chefer/arbetsledare är förändrad samt handläggning av ensamkommande 

asylsökande barn/ ungdomar. 

Delegationsordningen är därför omarbetad till att stämma med organisationens 

uppbyggnad. 

 

Beslutsnivåer 

Funktionerna ”avdelningschef” har tillkommit i sektor Omsorg vilket gör att 

beslutsnivåerna i delegationsordningen har anpassats enligt följande; 

1. Kommunchef,  

2. sektorchef,  

3. avdelningschef,  

4. enhetschef/rektor/förskolechef/kostchef/städchef,  

5. 1:e socialsekreterare/1:e bibliotekarie, föreståndare HVB. 

6. vissa övriga anställda i förvaltningen. 

 

Ensamkommande asylsökande barn 

Munkedals kommun inrättade tillsammans med Tanum och Sotenäs kommun ett 

gemensamt team för handläggning av de ensamkommande flyktingbarn som 

Migrationsverket anvisat till respektive kommun. Teamet har befunnit sig i Tanums 

kommun. Delegationsordningarna i kommunerna sågs vid starten över för att 

säkerställa att teamet arbetar utifrån en enhetlig myndighetsutövning.  

Denna Integrationsenhet har upphört och Individ- och familjeomsorgen arbetar 

med att ta över teamets arbete.  

Handläggningen av asylsökande ensamkommande barn/ungdomar bedrivs i två 

uppdelade ansvarsområden inom sektor Omsorg.  

Avdelning IFO/BoU ensamkommande, har utrednings- och uppföljningsansvar. 

Övrig integration för personer som bor i Munkedals HVB, som skola och andra 

praktiska frågor, bedrivs inom Integrationsenheten inom avdelning Stöd.  

Kapitel 4.5, i kommunstyrelsens delegationsordning (teamet i Tanum) tas bort ur 

delegationsordningen. Delegationerna i 4.5 följer lagar som övrig socialtjänst är 

styrd av och kräver därför inget eget kapitel i delegationsordningen.   

 

Förordnande i samverkande Socialjour 

Munkedal deltar sedan 2011 i samverkande socialjour i Fyrbodal, som är placerade i 

Uddevalla kommun. Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-13 § 24 att ge 

förordnande i den gemensamma socialjouren när det gäller polishandräckning för 

att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § 2 p. LVU, samt 

återkallande av polishandräckning. (nr 4.2.67) 

Förordnande i Socialjouren behöver uppdateras då en delegat slutat sin anställning 

(enhetschef IFO) i Munkedals kommun och en annan ändrat titel (1:e social-

sekreterare). I socialjouren i Uddevalla har en medarbetare slutat och ersatts. 

Förordnandet kräver ett separat beslut av kommunstyrelsen, då förordnandet är 

personligt.  
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Sektorchef Omsorg/Socialchef 

I den nya organisationen är Sektorchef Omsorg tillika Socialchef. I nu gällande 

delegationsordning är benämningen ”Socialchef Stöd”, vilket ändras och anses ingå 

i gruppen ”sektorchef”.  

 

Berörda chefer har sett över delegationsordningen och inkommit med förslag på 

ändringar och tillägg, vilka redovisas i överstruken fel stil.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Ej aktuellt 

2. Miljö 

Ej aktuellt 

3. Folkhälsa 

Ej aktuellt  

4. Facklig samverkan enligt FAS 

Ej aktuellt 

 

Förslag till beslut 

 

* Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till reviderad delegationsordning. 

 

* Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordning antagen i kommunstyrelsen 

2016-02-02 § 6 därmed upphävs. 

 

* Kommunstyrelsen beslutar att förordna följande personer att besluta om 

handräckning enligt 43 § 2 punkten LVU, samt återkallande av 

polishandräckning; 

 

 Avdelningschef Clarie Engström ersätter Enhetschef IFO Åsa Thuresson,  

1:e socialsekreterare Yvonne Karlsson samt 1:e socialsekreterare Åsa Wallros, 

ersätter Clarie Engström i sin roll 1:e socialsekreterare. 

 I socialjouren ersätts Cecilia Dahlman av Solveig Larsson. 

 

  

       

   

 

Beslutet expedieras till: 

 

Nämndsekreteraren f.v.b. till berörda 

Författningssamlingen 

Akten  

Monica Nordqvist Håkan Sundberg 

Nämndsekreterare Kommunchef 

Administrativa enheten  
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 2016-04-27    

   
  

  

 

 

 

 

 

 
Förslag till revidering av  

 

Kommunstyrelsens delegationsordning 
 

 

Kommunstyrelsens delegationsordning 
 

 

Dnr: KS 2016-90 

 

Typ av dokument: Regel 

 

Handläggare: Nämndsekreterare administrativa enheten 

 

Antagen av: 

Kommunstyrelsen 

 

Antagningsdatum och §: 

KS 2016- 

Revisionshistorik:  
Denna ersätter delegationsordning antagen  
2016-02-02 § 6 

 

Giltighet: 

Tills vidare 
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Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation 2016 

Organisationsskissen visar endast chefsstruktur och vissa kontaktpersoner 

2016-03-15 

Monica Nordqvist / nämndsekreterare, administrativa enheten 

  

  
 

 

Kommunledningskontoret 

 
Sektor Barn och Utbildning Sektor Samhällsbyggnad Sektor Omsorg 

Näringslivsutvecklare Sektorchef Sektorchef Sektorchef / Socialchef 

Utvecklingsledare Utredningssekreterare Fastighet Individ-och familjeomsorg Stöd Vård och äldreomsorg 

Administrativa enheten Skolskjutshandläggare Enhetschef Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef 

Administrativ chef Barnomsorgssekreterare Gata Mark Barn och Ungdom LSS / SoL Utredningssekreterare 50 %* 

Kommunsekreterare Munkedalsskolan inklusive Enhetschef 1:e socialsekreterare: Frejvägen 2 inkl. viss personlig ass. Färd-o riksfärdtjänsthandläggare 

Nämndsekreterare/registrator Träningsskolan GIS-ingenjör Socialsekreterare familjehem Enhetschef 50 % Ekonomihandläggare debitering  

Kommunregistrator/arkivarie Rektor GIS-samordnare Socialsekreterare familjehem Frejvägen 4 Systemadministratör  

Registrator (resurs) Rektor Stale Park och Skog Socialsekreterare placerade barn Enhetschef 50 % Ekebacken 

Samordnare digital utveckling Assistent  Enhetschef Socialsekreterare placerade barn Centrumv. 8 inkl. viss personlig ass. Enhetschef 

Folkhälsostrateg Kungsmarksskolan inklusive Plan- och byggenheten socialsekreterare placerade barn Enhetschef 50 % Assistent 

Informatör (webb)  Grundsärskola Enhetschef 1:e Socialsekreterare: Allmänna vägen Vässjegården inkl. hemtjänst 

Webbassistent (resurs) Rektor Bygglovshandläggare Socialsekreterare mottagning Enhetschef 50 % Enhetschef 

Kommunvägledare Assistent Kostenheten Socialsekreterare utredning Personlig ass. o kontaktperson Dinglegården inkl. hemtjänst 

Kommunvägledare/administratör Svarteborg (Dingle Hällevadsholm) Kostchef Socialsekreterare utredning Enhetschef Enhetschef 

Personalenheten Rektor Städenheten Socialsekreterare utredning Socialpsykiatri  Sörbygården inkl. hemtjänst 

Personalchef Assistent Städchef Socialsekreterare utredning Enhetschef Enhetschef 

Personalutvecklare Hedekas skola inkl. dbv  Familjebehandlare Integration ensamkommande Allégården inkl. hemtjänst 

Personalutvecklare Rektor Administratör (delad tjänst adm) Familjebehandlare Enhetschef Enhetschef 

Personalutvecklare Assistent  Försörjningsstöd HVB - Brudås Ungbo/Villa blå Rehab 

Ekonomienheten Stale inkl. Resursteamet  1:e Socialsekreterare (vuxenstöd) Föreståndare Enhetschef 

Ekonomichef Rektor  Socialsekreterare försörjningsstöd HVB - Dingle Assistent 

Controller Assistent  Socialsekreterare försörjningsstöd Föreståndare Hemtjänst 

Redovisningsekonom Kunskapens Hus  Socialsekreterare försörjningsstöd Integrationssamordnare Enhetschef 

Ekonom Rektor  Socialsekr. förs.stöd integration Integrationsassistent Assistent 

Ekonom Assistent  Missbruksenhet AME Hemsjukvård 

Ekonom Förskolor Syd inkl. dbv  1:e socialsekreterare Enhetschef Enhetschef 

Ekonomihandläggare Förskolechef   Socialsekreterare  Assistent 

Ekonomiassistent Förskolechef  Socialsekreterare Utredningssekreterare Omsorg Bemanningsenheten 

Ekonomiassistent Assistent  BoU ensamkommande (50 % för socialchef o 50% för Stöd) Enhetschef 

Kommunens upphandlare Förskolor dbv Norr  1:e socialsekreterare  Rekryterare 

 Förskolechef   Socialsekreterare utredning  Rekryterare 

 Assistent  Socialsekreterare utredning  Rekryterare 

 Kultur och fritid inkl. bibliotek  Socialsekreterare utredning  Rekryterare 

 Enhetschef /Ungdomsutvecklare  Familjecentralen  Biståndsenheten ÄO /LSS /Psyk 

  1:e bibliotekarie  Kurator  Enhetschef 50%* 

 Kulturutvecklare  Ungdomsmottagning  Biståndshandläggare ÄO/LSS/Psyk 

 Fritids- och turismansvarig  Kurator  Biståndshandläggare ÄO/LSS/Psyk 

   System. Administration  Biståndshandläggare ÄO/LSS/psyk 

   Kvalitetsutvecklare/systemadmin.  Biståndshandläggare ÄO/LSS/psyk 

   Administratör/receptionist   

   Handläggare IFO   

   Alkohol-/serveringstillstånd    

   Alkoholhandläggare Lysekil   

      

Kommunchef Sektorchef Avdelningschef Enhetschef / Rektor / Förskolechef / Kostchef / Städchef / 

Administrativ chef / Ekonomichef / Personalchef 

1:e soc.sekr. 1:e bibliotekarie. 

Föreståndare HVB 

 

Kommunchef 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Innehållsförteckning – Kommunstyrelsens delegationsordning 
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Kapitel 1.   Allmänna sektorövergripande ärenden 

 
1.1.1 Vid förfall för delegat beslutar närmsta chef 

 

  

1.1.2 Avge yttrande enligt lagen om övervakningskameror 

 

 Kommunchef 

1.1.3 Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen 

 

 Kommunchef 

1.1.4 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens 

talan inför domstol och andra myndigheter samt vid 

förrättningar av skilda slag 

 

 Kommunchef 

 

1.1.5 Avge yttrande av politisk men inte principiell natur 

 

 Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 

Förvaltningslagen,  FvL 
         

1.1.6 Avvisande av ombud/fullmakt 
 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 9 §) 
(Finns även i sektor Stöd) 

 

9 § FvL Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

1.1.7 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för sent 

 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 24 § 1 st) 
(Finns även i sektor Omsorg) 

 

24 § 1 st FvL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

1.1.8 Beslut huruvida omprövning skall ske 

 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 27 §) 
(Finns även i sektor Omsorg) 

 

27 § FvL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

1.1.9 Omprövning av beslut i ärenden där 

ursprungsbeslutet fattas av delegat 

 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 27 §) 
(Finns även i sektor Omsorg) 

 

27 § FvL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Kommunallagen (KL) 
 

1.1.10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluta i ärenden som nödvändigtvis måste avgöras 

och inte kan vänta till nästa sammanträde 
 
 
 
 
 
 

a) Besluta i ärenden som nödvändigtvis måste 

avgöras och inte kan vänta till nästa sammanträde, 

som avser myndighetsutskottets 

handläggningsområden i individärenden inom IFO, 

LSS, psykiatri, asyl/integrationsärenden, 

elevärenden inom skola/förskola samt 

alkoholtillståndsärenden. 

(notering: 6 kap § 36 KL:   
”En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som 

nämnden utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som 

KL 6 kap 36 § Kommunstyrelsens 

ordförande 
ersättare: förste vice 
ordförande, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande 

 
a) 

Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 
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är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde”. 
Alternativet är att påkalla extra sammanträde med nämnden. 
Bestämmelsen motiveras med att det i vissa lägen kan vara 
viktigt med snabba beslut. Den har emellertid getts restriktivt 
innehåll. Det är endast ordföranden eller annan ledamot som 
nämnden utsett som kan få i uppdrag att besluta på nämndens 
vägnar. Genom att det anges att dessa beslut fattas på 
nämndens vägnar klargörs att besluten med denna § kan 
överklagas) 

 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

 

 

1.1.11 Besluta om instruktion för ombudet till bolags- och 

föreningsstämmor 

 

 

  

 Kommunstyrelsens 

ordförande 
ersättare: förste vice 
ordförande, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande 
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Kapitel 2 Kommunledningskontor 
 

2.1    Övergripande kommunledningskontoret 
 

2.1.1 
 

Avge yttrande med anledning av besvär 

(överklagan) över delegats beslut inom 

kommunledningskontorets verksamheter 

 
(Finns även i sektorerna Barn och utbildning, Vård och omsorg, 
Stöd och Samhällsbyggnad med annan delegat) 

 

 Kommunchef 

2.1.2 

 
Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar med 

undantag för kommunens mål och riktlinjer inom 

kommunledningskontorets verksamheter  

 
(Finns även i sektorerna Barn och utbildning, Omsorg, 
Samhällsbyggnad samt MAS kapitel med annan delegat) 

 

 
 

Kommunchef 

2.2  Näringsliv   
2.2.1 
 

Besluta om bidrag till föreningar och organisationer i 

ärenden inom den sociala ekonomin omfattande 

högst 1 basbelopp 
 

 Näringslivs-

utvecklare 

2.2.2 Besluta i ärenden om medfinansiering av 

tillväxtfrämjande projekt inom kommunens mål och 

riktlinjer till ett högsta belopp av 2 basbelopp 

 

 

        

Näringslivs- 

utvecklare 

2.3  Administrativa enheten 
Tryckfrihetsförordningen, TF 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 

Kommunallagen, KL 
2.3.1 

 

 
 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan myndighet 

samt uppställande av förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild inom kommunstyrelsens 

förvaltning.  
 
(gäller ej sektorerna Barn och utbildning, Stöd, Vård och omsorg 
Omsorg och Samhällsbyggnad som har likvärdig delegation med 
annan delegat) 
(notering: Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har 

handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. För vägledning 
i olika situationer hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd, 
Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 

 

TF 2 kap 14 §,  

OSL 6 kap 2 

och 3 §§ och 

10 kap 14 §, 

KL 7:12  

Kommunsekreterare 
/Administrativ chef  
esättare: 
1. Kommunens registrator 
2. kommunchef 
 
 
 
 
 
(Rutiner finns i 
författningssamlingen) 
 

2.3.2   Folkhälsa  
2.3.2.1 
 

Besluta om bidrag till föreningar och organisationer i 

folkhälsoärenden omfattande högst 1 basbelopp 

 

 Folkhälso-

samordnare 

Folkhälsostrateg 
(titelbyte) 
 

2.4    Personalenheten (personal och löneärenden) 
2.4.1 På kommunens vägnar med bindande verkan för 

kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt 

reglera frågor om förhållandet mellan kommunen 

som arbetsgivare och dess arbetstagare 

 

 

 Personalchef 
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2.4.2 
 
 
 
 
 
 

Beslut om deltidsarbete med oförändrad 

pensionsgrundande lön, särskild avtalspension samt 

pensionsförstärkning vid förtida uttag av 

tjänstepension enligt regler för pension avseende;  

 

a) kommunchef  

 

b) sektorchef 

 

 

 

c) övriga anställda 

 

  

 

 

 

 

a) personalutskottet 

 

b)Kommunchef  
efter samråd med 
personalutskottet 

 

c)Personalchef 

2.4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om tillsvidareanställning och lön avseende; 

 

a) kommunchef 

 

b) sektorchef / socialchef 

 

c) avdelningschef sektor Omsorg (ny nivå) 

 

 

 

d) enhetschef sektor Omsorg  
(separerat sektorerna pga ändrad chefsnivå) 

 

e) enhetschef/rektor eller motsvarande chef inom 

respektive sektor (ej sektor Omsorg) 

 

f) övrig personal i respektive enhet/sektor 

 

 

Regler för 

lönesättning 

 

 

 

 

 

a) personalutskottet 

 

b) Kommunchef 

 

c) Sektorchef 

Omsorg 

Socialchef  

 

d) Avdelningschef 

 

e) Sektorchef 

 

 

f) närmaste chef; 

Enhetschef/Rektor/ 

Avdelningschef 

eller motsvarande 

chef 

 
2.4.4 
 
 
 

Beslut om avgångsvederlag 

 

a) kommunchef 

 

b) sektorchefer / socialchef  

 

 

c) övriga anställda 

  

 

a) personalutskottet 

 

b) Kommunchef efter 

samråd med 
personalutskottet 
 

c) Personalchef 

 
2.4.5 Omplacering utanför ramen för anställningsavtal om 

oenighet finns mellan chefer 

 

 Personalchef 

2.4.9 
 
 
 
 

Förändring av tjänstemannaorganisation    

 

a) Besluta om förändring av kommunstyrelsens 

övergripande förvaltningsorganisation 

 

b) Besluta om förändring av sektors 

arbetsorganisation inom respektive ansvarsområde  

 

c) Besluta om förändring i arbetsorganisation 

inom sektor Omsorgs tre avdelningar:  

Individ- och familjeomsorg, Stöd samt Vård 

och äldreomsorg, inom respektive avdelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny 

 

 

a) Kommunchef 

 

 

b) Sektorchef  

socialchef  

 

c) Avdelningchef 

 

27



Kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2016-xx-xx   Dnr KS 2016-90 

 

Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

5 

 

2.5    Ekonomi, upphandling och inköp 
2.5.1   Ekonomi 

2.5.1.1 Försäljning av inventarier för; 

 

a) högst 1 prisbasbelopp 

 

b) över 1 prisbasbelopp 

 

 

  

 

a) Enhetschef/Rektor 

 

b) Kommunchef 
ersättare: Sektorchef 

 

2.5.1.2 Ta ställning till krav på skadestånd eller andra 

ersättningskrav till högsta belopp av; 

 

a) högst 1 prisbasbelopp 

 

b) över 1 prisbasbelopp 

 

c) 20 prisbasbelopp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Enhetschef/Rektor 

 

b) Sektorchef  

 Socialchef (Stöd) 

 

c) Kommunchef 

2.5.1.3 Fördelning av fondmedel enligt 

donationsbestämmelser  
 

 

 Sektorchef  

Socialchef (Stöd) 

 

2.5.1.4 Beslutsattestant för kommunstyrelsens verksamhet 

inom; 

 

a) kommunledningskontoret, sektorchefer:  

    socialchef (Stöd) 

 

b) i respektive sektor: Barn och utbildning, Stöd, 

Vård och omsorg Omsorg samt Samhällsbyggnad  
 
Notering: Sektorchef ges rätt att utse ersättare för sig själv samt 
beslutsattestanter och ersättare för styrelsens verksamheter. 
Förteckning över dessa skall hållas aktuell och skall vid 
förändringar anmälas till styrelsen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

a) Kommunchef 

 

 

b) Sektorchef  

Socialchef (Stöd) 
ersättare: Kommunchef 
 
 

2.5.1.5 Utse personer att utfärda anvisningar på 

kommunens bank- och postgirokonto samt personer 

med rätt att underteckna handlingar 

 

 Kommunchef 

2.5.1.6 Utse personer att utfärda anvisningar på av 

kommunens förvaltade stiftelsers balansräkningar 

samt verkställa in- och utbetalningar på dessa 

konton 

 

 Kommunchef 

2.5.1.7 Besluta om skuldsanering enligt 

skuldsaneringslagen 

 

 Ekonomichef 

2.5.1.8 Besluta om anstånd med eller avbetalning av skuld 

till kommunen till ett högsta belopp av; 

 

a) ½ prisbasbelopp och högst 60 dagar 

 

b) 5 prisbasbelopp 

 

  

 

 

a) Handläggare 

 

b) Ekonomichef 

2.5.1.9 Avskrivning av fordran mot kund inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområde till ett 

högsta belopp av; 
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a) ¼ prisbasbelopp 

 

b) över ¼ prisbasbelopp 

a) Handläggare  

 

b) Ekonomichef 

 
  2.5.1.10 Besluta om långfristig upplåning enligt budgeterad 

anslagsram och av kommunfullmäktige antagna 

principer för upplåning 

 

 Ekonomichef 

  2.5.1.11 Besluta om kortfristig upplåning enligt av 

kommunfullmäktige antagna principer för upplåning 

 

 

 Ekonomichef 

  2.5.1.12 Besluta om konvertering av lån samt besluta om 

förtida inlösen av lån inom budgeterad anslagsram 

 

 Ekonomichef 

2.5.1.13 Omfördelning av medel till kommunstyrelsens 

förfogande till ett högsta belopp av 500 000 kr 

 

 Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

2.5.1.14 Omfördelning av medel mellan investeringsobjekt 

 

a) Upp till 500 000 kr 

 

b) 500 000 kr – 2 000 000 kr  

 

 

  

 

a) Kommunchef 

 

b) Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

  2.5.1.15 
 

Omfördela investeringsanslag inom 

kommunstyrelsens driftsbudget mellan sektorerna 

upp till 1 000 000 kr 

 

 Kommunchef 

  2.5.1.16 Omfördelning av medel mellan olika områden inom 

respektive sektor under pågående budgetår 
 

(notering: Får inte påverka styrelsens mål) 

 

  Sektorchef 

Socialchef (Stöd) 
 

  2.5.1.17 Godkänna till kommunen ställd säkerhet till ett 

belopp av; 

 

a) högst 2 prisbasbelopp 

 

b) över 2 prisbasbelopp 

 

  

 

 

a) Enhetschef/Rektor 

 

b) Ekonomichef 

  2.5.1.18 Besluta om undantag från bestämmelser om taxa 

eller annan avgift till ett belopp av; 

 

a) högst 1 prisbasbelopp 

 

b) över 1 prisbasbelopp  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Handläggare  

 

b) Sektorchef 

Socialchef (Stöd) 

 

 

 

2.5.2   Upphandling och inköp 
2.5.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om att genomföra upphandling internt eller 

delta i externt samordnad upphandling: 

 

a) 25 000 kr – 534 890 kr 

 

b) 534 891 kr – 3 000 000 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Enhetschef/rektor 
ersättare: Sektorchef 
ersättare i Sektor 
omsorg: Avdelningschef 
Socialchef (Stöd) 
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c) 3 000 001 kr – 10 000 000 kr 

 

 

 

 

 

b) Sektorchef 

Socialchef (Stöd) 
ersättare: kommunchef 

 

c) Kommunchef 

 
2.5.2.2 
 

Beslut att avbryta pågående upphandling  Kommunens 

upphandlare 
ersättare: Ekonomichef 

 
2.5.2.3 
 
 

Formella anbudsöppnare för öppning av anbud i 

upphandling tillsammans med upphandlare 

 

 

 

 

 

 

Enhetschef/rektor, 

Avdelningschef 

Sektorchef, 

Socialchef (Stöd) 

kommunchef 
ersättare: Registrator 

 
2.5.2.4 
 

Anta leverantör; för tilldelning (anbud) 

 

a) 25 000 kr – 534 890 kr 

 

b) 534 891 kr – 3 000 000 kr 

 

c) 3 000 001 kr – 10 000 000 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Enhetschef/rektor 
ersättare: Sektorchef  
ersättare i Sektor 
omsorg: Avdelningschef 
/socialchef (Stöd) 
 

b) Sektorchef 

Socialchef (Stöd) 
ersättare: kommunchef 

 

c) Kommunchef 

 
2.5.2.5 
 

Teckna och förlänga kommunövergripande ramavtal 

för upphandling och inköp av varor och tjänster 

 Ekonomichef 
ersättare: 
Kommunchef 

 
2.5.2.6 

 
Teckna och förlänga kommunövergripande 

rabattavtal för upphandling och inköp av varor och 

tjänster 

 Ekonomichef 
ersättare: 
Kommunchef 

 
2.5.2.7 
 

Teckna och förlänga leasingavtal för kommunen om 

varor och tjänster 

 Ekonomichef 
ersättare: 
Kommunchef 

 
2.5.2.8 
 

Teckna avtal som inte avses ovan; 

 

a) 25 000 kr – 534 890 kr 

 

b) 534 891 kr – 3 000 000 kr 

 

c) 3 000 001 kr – 10 000 000 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Enhetschef/rektor 
ersättare: Sektorchef 
ersättare i Sektor 
omsorg: Avdelningschef 
Socialchef (stöd) 

 

b) Sektorchef 

Socialchef (Stöd) 
ersättare: kommunchef 

 

c) Kommunchef 

 
2.5.2.9 Förlängning av avtal och optioner av ej principiell 

natur    

 

 Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 
  2.5.2.10 

 
Godkänna externa utförare enligt lag om valfrihet 8 kap 1 § LOV Kommunchef  

 
2.5.2.11 
 

Besluta att avslå ansökan om externa utförare 

enligt lag om valfrihet 

8 kap 1 §  

LOV 

Kommunchef 
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  2.5.2.12 
 

Teckna avtal med externa utförare enligt lag om 

valfrihet 

 

8 kap 3 § LOV Kommunchef  
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Kapitel 3.  Sektor Barn- och utbildning 

 
3.1    Övergripande sektor Barn och utbildning 

 
3.1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan myndighet 

samt uppställande av förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild, inom sektor Barn och 

utbildning 
 
 (notering: Beslut om att lämna ut handling fattas av den som 
har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. För vägledning 
i olika situationer hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd, 
Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 
(finns även i sektor Stöd, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad 
och Kommunledningskontoret) 

 

TF 2 kap 14 §,  

OSL 6 kap 2 

och 3 §§ och 

10 kap 14 §, 

KL 7:12  

Handläggare efter 

samråd med 
enhetschef/Rektor 
Ersättare: Sektorchef BoU 
 
 
(Rutiner finns i 
författningssamlingen) 
 
 

3.1.2 Avge yttrande med anledning av besvär 

(överklagan) över delegats beslut inom sektor Barn 

och utbildning 

 
(finns även i sektor Omsorg Stöd, Vård och omsorg, 
Samhällsbyggnad och Kommunledningskontoret) 

 

 Sektorchef Barn och 

utbildning 

3.1.3 

 
Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar med 

undantag för kommunens mål och riktlinjer;  

 

a) inom sektor Barn och utbildning 

 

b) inom hälso- och sjukvårdsområdet 

 
(finns även i kommunledningskontoret, sektorer Stöd, Vård och 
omsorg, Omsorg och samhällsbyggnads kapitel) 

 

 

 

 

 

a) Sektorchef Barn 

och utbildning 

 

b) Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

 

Skollagen, SL 

 
3.1.4 Avstängning i de frivilliga skolformerna 

 

a) Omedelbar avstängning i de frivilliga 

skolformerna till dess huvudmannen prövat saken. 
(notering: Beslutanderätten får inte överlåtas till någon annan)  
 

b) Prövning av åtgärder och beslut om 

avstängningstid 

 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

5 kap 17-20 

§§ SL 

 

 

a) Rektor 

 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

3.1.5 Årlig plan mot kränkande behandling inom 

respektive verksamhet 

 

6 kap 8 § SL Förskolechef, 

Rektor 

3.1.6 Utredning och vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom respektive 

verksamhet 

 

a) Redovisning av dokumentation och åtgärder 

gällande anmälan om kränkande behandling 
 
(notering: En förskolechef eller rektor som får kännedom om att 
ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen) 

6 kap 10 § SL Förskolechef, 

Rektor 

 

 

a)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
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3.1.8 Besluta om läsårstider för förskola, grundskola, 

särskola och gymnasieskola 

 

 Sektorchef Barn och 

utbildning 

Lex Maria 

 
3.1.7 

 
Utreda och rapportera anmälan av vårdskador inom 

skolhälsovården 

Lex Maria 

 

Skolsköterska 
en namngiven sköterska 
utsedd genom förordnande  

 

3.2     Skolplikt och rätt till utbildning 
Skollagen, SL 

 
3.2.1 Mottagande i grundsärskolan samt beslut om att ett 

barn inte längre ska vara elev i grundsärskolan 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 

 

7 kap 5 § SL Mottagningsansvarig 

rektor 

3.2.2 Mottagande i grundskolan eller i grundsärskolan på 

försök 

 

7 kap 8 § SL Rektor för 

grundsärskolan 

3.2.3 Utbildning i grundskolan eller i grundsärskolan för 

integrerade elever 

 

7 kap 9 § SL Rektor 

3.2.4 Beslut om uppskjuten skolplikt 

 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 

 

7 kap 10 § SL Rektor 

3.2.5 Beslut om förlängd skolplikt 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 

 

7 kap 13 § SL Rektor 

3.2.6 Beslut om tidigare upphörande av skolplikten 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 

 

7 kap 14 § SL Rektor 

3.2.7 Beslut om rätt att slutföra skolgången 7 kap 15, 16 

§§ SL 

 

Rektor 

3.2.8 Beslut om föreläggande vid vite mot elevs 

vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter att se 

eleven fullgör sin skolgång 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 

 

7 kap 23 § SL Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

3.2.9 Beslut om medgivande för elev att fullfölja 

skolplikten på annat sätt än det som anges i 

skollagen samt återkallelse av sådant medgivande 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 

 

24 kap 25 § 

SL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

3.3     Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet (barnomsorg) 
3.3.1 Beslut om plats i förskola/fritidshem 

 

a) Beslut om placering vid annan 

förskoleenhet/fritidshemsenhet än den som 

vårdnadshavare önskar 

 

8 kap 5-6 §§, 

14 kap 5 §, 8 

kap 15 § SL 

Barnomsorgs-

sekreterare 

 

a)Barnomsorgs-

sekreterare 

33



Kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2016-xx-xx   Dnr KS 2016-90 

 

Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

11 

 

3.3.2 Beslut om plats i förskola/fritidshem på grund av 

barnets behov av särskilt stöd  

 

8 kap 7 §, 14 

kap 6 § SL 

Rektor/ 

Förskolechef 

3.3.3 Beslut om förskola/fritidshem i annan kommun, 

enskild eller kommunal verksamhet 

 

14 kap 14-15 

§§ SL 

Barnomsorgs-

sekreterare 

3.3.4 Beslut om mottagande av barn från annan kommun 

 

a) Plats i förskola/fritidshem på grund av särskilda 

skäl med hänsyn till barnets förhållanden 

 

8 kap 13, 17 § 

SL 

14 kap 14 § 

SL 

Barnomsorgs-

sekreterare  
( 4.3.4 och a) 

 

3.3.5 Beslut om uppsägning på grund av obetalda avgifter  Sektorchef Barn och 

utbildning 

 

3.4     Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola 
3.4.1 Beslut om placering vid skolenhet 

 

a) Beslut om placering vid annan skolenhet än den  

vårdnadshavare önskar 

 
(notering: Beslut enligt 9 kap 15 § andra stycket, 10 kap 30 § 
andra stycket, 11 kap 29 § andra stycket SL, får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd) 
 

9 kap 15 § SL 

10 kap 30 §, 

11 kap 29 §, 

19 kap 19 § 

SL 

Rektor 

 

a) Sektorchef Barn 

och utbildning 

3.4.2 Beslut om placering i annan kommun av särskilda 

skäl 

9 kap 13 §, 10 

kap 24 §, 11 

kap 24 § SL 

Sektorchef Barn och 

utbildning 

3.4.3 Beslut om mottagande av elev från annan kommun 

samt yttrande till annan kommun om mottagande 

av elev 
 
(notering: Områdeschef barn- och utbildning ska upprätta avtal 
om ersättning med den andra kommunen)  
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendet 
överklagandenämnd) 
 

9 kap 13 §, 

10 kap 25, 27 

§§, 

11 kap 25 § 

SL 

Rektor 

3.4.4 Beslut om åtgärder för elev som inte bor hemma 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendet 
överklagandenämnd) 
 

10 kap 29 §, 

11 kap 28 § 

SL  

Sektorchef Barn och 

utbildning 

3.4.5 Beslut om skolskjuts i hemkommunen 
 

(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

10 kap 32 § 

SL 

 

Skolskjuts-

handläggare 

3.4.6 Beslut om skolskjuts i annan kommun av särskilda 

skäl 

 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

10 kap 24, 25, 

33 §§ SL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

3.4.7 Beslut om skolskjuts i hemkommunen och i annan 

kommun (grundsärskolan) 

 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

11 kap 24, 25, 

31, 32 §§ SL 

Skolskjuts-

handläggare 

3.5     Gymnasieskola 
3.5.1 Beslut om intagning till utbildning 

 
(notering: Avser de utbildningar som bedrivs i Munkedal) 
 

15 kap 12 § 

SL 

Rektor 

3.5.2 Beslut om stöd till inackordering 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 

15 kap 32 § 

SL 

Rektor 
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3.5.3 Beslut om att utbildningen på nationell nivå får 

fördelas på en längre eller kortare tid än tre år 

 

16 kap 15 § 

SL 

Rektor 

3.5.4 Beslut om avvikelser från nationellt programs 

innehåll 

 

16 kap 14 § 

SL 

Rektor 

3.5.5 Beslut om plan för introduktionsprogram 

 

17 kap 7 § SL Rektor 

3.5.6 Beslut om individuell studieplan för elev på 

introduktionsprogram 

 

17 kap 7 § SL Rektor 

3.5.7 Beslut om behörighet och mottagande till 

programinriktat individuellt val eller 

yrkesintroduktion 

 

17 kap 14 § 

SL 

Rektor 

3.6     Gymnasiesärskola 
3.6.1 Beslut om utbildningens längd i gymnasiesärskolan 

 

18 kap 5 § SL Rektor 

3.6.2 Beslut om placering av elev i gymnasiesärskola eller 

specialutformat program eller individuellt program 

 

18 kap 9 § SL Rektor 

3.6.3 Beslut om att elev inte skall gå i gymnasiesärskola 

om denna bedöms kunna gå i gymnasieskola 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

18 kap 8 § SL Rektor 

3.6.4 Beslut om skolskjuts 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

19 kap 4 § SL Rektor 

3.6.5 Beslut om plan för specialutformat program 

 

19 kap 4 § SL Rektor 

3.7     Kommunal vuxenutbildning 
3.7.1 Beslut att utbildningen på en kurs ska upphöra för 

en elev 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

20 kap 9 § SL Rektor 

3.7.2 Beslut om antagning till grundläggande nivå 20 kap 13, 14 

§§ SL 

Rektor 

3.7.3 Beslut om antagning till gymnasial nivå 20 kap 22, 23 

§§ SL 

Rektor 

3.7.4 Beslut om avgifter inom komvux 

 

20 kap 7 § SL Rektor 

3.8     Särskild utbildning för vuxna 
3.8.1 Beslut om avgifter inom särvux 

 

21 kap 6 § SL Rektor 

3.8.2 Beslut om antagning till särvux 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

21 kap 7 § SL Rektor 

3.8.3 Beslut om rätt att fullfölja utbildning inom särvux 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 
 

21 kap 9 § SL Rektor 
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3.9     Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
3.9.1 Beslut om rätt att fullfölja utbildning inom SFI 

 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

22 kap 16, 17 

§§ SL 

Rektor 

3.10   Fristående verksamhet 
3.10.1 
 
 

Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn 

och elever i fristående verksamhet 

 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 

8 kap 21,23 

§§ SL  

9 kap 19, 21 

§§ SL 

10 kap 37, 39 

§§ SL 

11 kap 36, 37 

§§ SL 

14 kap 15, 17 

§§ SL 

25 kap 13 § 

SL 

14 kap 8 § SF 

 

Socialchef 

Sektorchef Omsorg 

3.10.2 
 
 

Tillsyn över fristående förskolor, fritidshem och 

annan pedagogisk omsorg  

 

26 kap 4 § SL Sektorchef Barn och 

utbildning 

3.10.3 
 

Tillsyn i friskolors verksamhet enligt kommunens 

regler som får bidrag från kommunen 

 

10 kap 41 § 

SL 

Sektorchef Barn och 

utbildning 

3.11  Kultur och fritid inklusive bibliotek 
3.11.1   Kultur  

3.11.1.1 Besluta om avtal med föreningar, organisationer och 

markägare inom kulturverksamheten omfattande 

högst 2 basbelopp 

 

 Kulturutvecklare 

3.11.1.2 
 
 

Beslut om bidrag till studieförbunden enligt 

fastställda bidragsregler 
 
(Notering: Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-07 § 152 att 
följa VG Bildningsförbunds rekommendationer om fördelning av 
bidrag. Rekommendationerna bygger i stor utsträckning på den 
statliga fördelningsmodellen. Detta gäller från 2013-01-01) 

 

 Kulturutvecklare 

 

 

3.11.2   Fritid   
3.11.2.1 Besluta om förskott på bidrag till ungdoms- och 

idrottsföreningar samt till övriga föreningar 

 

 

 Fritids- och 

turismansvarig 

3.11.2.2 Besluta om bidrag till ungdoms- och 

idrottsföreningar samt övriga föreningar  

enligt fastställda bidragsregler 

 

 Fritids- och 

turismansvarig 

3.11.2.3 Besluta om avtal med föreningar, organisationer och 

markägare inom fritidsverksamheten omfattande 

högst 2 basbelopp 

 

 Fritids- och 

turismansvarig 

3.11.2.5 Besluta i lönebidragsärenden om bidrag till 

föreningar och organisationer 

 

 

 

Fritids- och 

turismansvarig 

 

Lotterilagen 
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3.11.2.4 Tillståndsgivning inom lotterilagen, exklusive 

yttrande enligt Lotterilagen 44 §  

 

Lotterilagen 

1994:1000 

Fritids- och 

turismansvarig 

3.11.3   Bibliotek  
Bibliotekslagen, BL 

 
3.11.3.1 Beslut om avstängning från bibliotekslån när 

skuldbeloppet överstiger 250 kronor 

 

BL § 3 1:e bibliotekarie 
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Kapitel 4.  Sektor Samhällsbyggnad 
 

4.1    Övergripande sektor Samhällsbyggnad 
 

Tryckfrihetsförordningen, TF 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 

Kommunallagen, KL 

 
6.1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan myndighet 

samt uppställande av förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild, inom Samhällsbyggnad  

 
 (notering: Beslut om att lämna ut handling fattas av den som 
har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. För vägledning 
i olika situationer hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd, 
Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 
 
(finns även i Kommunledningskontoret, sektorer Barn och 
utbildning, Stöd, Vård och omsorg Omsorg) 

 

TF 2 kap 14 §,  

OSL 6 kap 2 

och 3 §§ och 

10 kap 14 §, 

KL 7:12  

 

 

 

 

 

 

 

Handläggare efter 

samråd med Enhetschef 
Ersättare: Sektorchef 
 
 
 
(Rutiner finns i 
författningssamlingen) 

 
 

6.1.2 Avge yttrande med anledning av besvär 

(överklagan) över delegats beslut, inom sektor för 

samhällsbyggnad 

 
(finns i kommunledningskontoret, sektorer Barn och utbildning, 
Stöd, Vård och omsorg Omsorg)   

 

 Sektorchef 

Samhällsbyggnad 

6.1.3 

 
Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar med 

undantag för kommunens mål och riktlinjer, inom 

sektor för samhällsbyggnad 

 
(finns i kommunledningskontoret, sektorer, Barn och utbildning, 
Stöd, Vård och omsorg Omsorg samt MAS kapitel)  

 

 

 

Sektorchef 

Samhällsbyggnad 

4.2   Fastighet 
6.2.1 Teckna hyresavtal och uppsägning av extern 

verksamhetslokal för alla kommunala verksamheter 

 

 Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

6.2.2 Besluta om extern uthyrning av kommunens 

fastigheter på marknadsmässiga villkor omfattande: 

 

a) högst 10 prisbasbelopp/år 

 

b) över 10 prisbasbelopp/år 

 

  

a) Enhetschef 

fastighet 

 

b) Sektorchef 

6.2.3 Uthyrning av lokaler av principiell natur  Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 

6.3     Gata / mark 
NY 
/MT 

Företräda kommunstyrelsen vid förrättningar 

 

 Enhetschef 

Gata/mark 

 
6.3.1 Besluta om bostadsanpassningsbidrag  Enhetschef  

Gata/mark 
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6.3.2 Besluta om undantag från bestämmelser för 

försäljning vid särskilda skäl än vad som anges i 

torghandelsföreskrifterna 

 

 Enhetschef  

Gata/mark 

6.3.3 Besluta att ge förvaltningen i uppdrag att sälja 

fastigheter 

 

 Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

6.3.4 Besluta om köp av och försäljning av fastighet eller 

del av fastighet: 

 

a) högst 10 prisbasbelopp 

 

b) högst 15 prisbasbelopp 

 

            

 

a) Enhetschef 

Gata/mark 

 

b) Sektorchef 

NY 
/MT  

Ansöka om fastighetsbildning eller annan 

lantmäteriförrättning 

 

 Enhetschef 

Gata/mark 

6.3.5 Besluta om försäljning av detaljplanelagd bostads- 

och industrimark 

 

 Enhetschef 

Gata/mark 

6.3.6 Avge yttrande på kommunens vägnar i dess 

egenskap av fastighetsägare och granne i samband 

med bygglov 

 

 Enhetschef 

Gata/mark 

6.3.7 Besluta om upplåtelse (arrende, nyttjande) av 

kommunens fastigheter på marknadsmässiga villkor 

omfattande: 

 

a) högst 2 prisbasbelopp/år och längst 5 år 

 

 

b) över 2 prisbasbelopp/år och längs 10 år 

 

  

 

 

 

a) Enhetschef 

Gata/mark 

 

b) Sektorchef 

6.3.8 Utarrendering av mark över 5 år eller av principiell 

betydelse (inklusive jaktarrende) 

 

 Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

6.3.9 Belasta kommunens fastigheter med servitut, 

ledningsrätt eller nyttjanderätt 

 

 Enhetschef 

Gata/mark 

6.3.10 Godkänna servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt eller 

dylikt i annan tillhörig fastighet 

 

 Enhetschef 

Gata/mark 

6.3.11 Besluta i väghållarfrågor  Enhetschef 

Gata/mark 

 
6.3.12 Besluta om gatubelysning  Enhetschef 

Gata/mark 

 
6.3.13 Godkänna avtal med vägföreningar avseende avtal 

om drift och underhåll av gatubelysning, grönytor 

etc. 

 

 Enhetschef 

Gata/mark 

6.3.14 Avge yttrande om tillfällig upplåtelse av offentlig 

platsmark 

 

 Enhetschef 

Gata/mark 

6.3.15 Avge yttrande över framställningar om uppsättande 

av skyltar och ställningar mm på offentlig platsmark 

enligt ordningslagen 

 Enhetschef 

Gata/mark 
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6.3.16 Besluta om förändringar av gränserna för 

tättbebyggda områden enligt lokala trafikföreskrifter  

 

 Sektorchef 

Samhällsbyggnad 

6.3.17 Besluta om tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter 

och dispenser enligt trafikförordningen 

 

 

 Sektorchef 

Samhällsbyggnad 

6.3.18 

 
 

Besluta om lokala trafikföreskrifter 
-huvudled 
-väjningsplikt 
-stopplikt 
-förbud mot trafik med fordon 
-tillåten körriktning 
-förbud mot omkörning 
-parkeringsförbud 
-tid för parkering 
-begränsning av tungt, brett och långt fordon 
-hastighetsbegränsning 

 

 Sektorchef 

Samhällsbyggnad  

6.3.19 Besluta om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

 

 Handläggare  
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Kapitel 5.  Sektor Omsorg  

(Omfattar IFO, Stöd och Vård-och äldreomsorg) 

 

5.1    Övergripande sektor Omsorg 

 
Tryckfrihetsförordningen, TF 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 

Kommunallagen, KL 

 
4.1.1  
 

 
 
 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan myndighet 

samt uppställande av förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild, inom sektor Omsorg 
 
(Rutiner finns i författningssamlingen) 
 
 (notering: Beslut om att lämna ut handling fattas av den som 
har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. För vägledning 
i olika situationer hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd, 
Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 
 
(finns även i Kommunledningskontoret, sektorer Barn och 
utbildning samt Samhällsbyggnad) 

 

TF 2 kap 14 

§,  

OSL 6 kap 2 

och 3 §§ 

och 10 kap 

14 §, 

KL 7:12  

Handläggare efter 

samråd med 
enhetschef/avdelningschef 
Ersättare: Socialchef 
Sektorchef Omsorg 
 
 
 

4.1.2 
 
 
 
 

Avge yttrande med anledning av besvär 

(överklagan) över delegats beslut inom sektor Stöd 

  
(finns även i kommunledningskontoret, sektorer Barn- och 
utbildning, samt Samhällsbyggnad) 
  

 Socialchef 

 

4.1.3 

 
 

 
 
 
 
 
 

Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar med 

undantag för kommunens mål och riktlinjer; 

 

a) inom sektor Stöd Omsorg     

 

b) inom hälso- och sjukvårdsområdet 
 
(finns även i sektorer Barn och utbildning, Samhällsbyggnad och 
Kommunledningskontorets kapitel) 
 

 

  

 

 

a) Socialchef 

Sektorchef Omsorg 

 

b) Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

Förvaltningslagen,  FvL 
 

4.1.4 Avvisande av ombud/fullmakt 
 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 9 §) 
(finns även i avsnittet allmänna övergripande ärenden) 

 

9 § FvL Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.1.5 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för sent 

 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 24 § 1 st) 
(finns även i avsnittet allmänna övergripande ärenden) 

 

24 § 1 st 

FvL 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

4.1.6 Beslut huruvida omprövning skall ske 

 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 27 §) 
(finns även i avsnittet allmänna övergripande ärenden) 

 

27 § FvL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
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4.1.7 Omprövning av beslut i ärenden där 

ursprungsbeslutet fattas av delegat 

 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 27 §) 
(finns även i avsnittet allmänna övergripande ärenden) 

 

27 § FvL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Socialtjänstlagen, SoL 
 

4.1.8 

 
Yttrande till tillsynsmyndighet 
 
(notering: Tillsynsmyndighet är IVO, länsstyrelsen i resp. län JO 
och JK. I första hand bör nämnden/styrelsen avge yttrande på 
grund av ärendets principiella betydelse) 
 

13 kap 1 

och 2 §§ 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

5.2    Individ- och familjeomsorg  
5.2.1   Individ- och familjeomsorg  

(se även kapitel 5.1 Övergripande sektor omsorg) 

4.2.1 Upplysningar i vapenärenden 
 
(notering: Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har 
samtyckt till det. (JO 1983/84 s 188 f.) 

 

 Socialsekreterare 
 

4.2.2 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän 
 

(notering: Vid yttrande över ansökan om intagande i hemvärnet 
ska endast uppgift inhämtas från socialtjänsten, om den sökande 
förekommer i socialtjänstens register eller inte) 

 

 Socialsekreterare 

Begravningslagen 
 

4.2.3 Beslut att ordna gravsättning 
 
(notering: Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna av 
dödsboet) 

 

5 kap. 2 § 
Begravnings-
lagen 

Handläggare IFO 
 

Brottsbalken,  BrB 
 

4.2.4 

 
Yttrande till allmän domstol när den som begått 

brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård 

 

31 kap. 2 § 

1 st.BrB 

Socialsekreterare 

Föräldrabalken,  FB 
 

4.2.5 Godkännande av faderskapsbekräftelse, inom 

respektive ansvarsområde 
 
(notering: Se Socialstyrelsens allmänna råd 1988:6 Att fastställa 
faderskap. Utredning skall anses inledd när nämnden fått 
födelseanmälan eller rätten förklarat en man inte vara far enl  
1 kap. 2 § FB) 

 

1 kap. 4 § 1 

st. FB 

Socialsekreterare, 

Handläggare IFO 
 

4.2.6 Beslut om att inleda utredning om fastställande av 

faderskap när dom eller bekräftelse finns och 

faderskapet kan ifrågasättas 

 

2 kap. 1 § 

FB 

Enhetschef IFO 

Avdelningschef 

4.2.7 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 

 

2 kap. 1 § 

FB 

Enhetschef IFO 

Avdelningschef 

 
4.2.8 Beslut om att inleda utredning om någon annan 

man än den som är gift med barnets moder kan 

vara far till barnet 
 
(notering: Beslut att inte påbörja utredning eller att lägga ned en 
påbörjad utredning ligger på nämnden) 

2 kap. 9 § 1 

st. FB 

Enhetschef IFO 

Avdelningschef 
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4.2.9 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 

inom respektive ansvarsområde 

3 kap. 5 § 2 

st. och 6 § 

2 st. FB 

Socialsekreterare/ 

familjerätts-

sekreterare, 

Handläggare IFO 

 
4.2.10 Godkännande av föräldrars avtal om vårdnad, 

boende och umgänge 

6 kap §§ 6, 

14a och 

15a FB 

Socialsekreterare/ 

familjerätts-

sekreterare 

 
4.2.11 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads- 

och umgängesmål 

6 kap. 19 § 

FB 

Socialsekreterare/ 

familjerätts-

sekreterare 

 

 

 
4.2.12 Beslut att utse utredare i vårdnads- och 

umgängesärenden 

 

6 kap. 19 § 

2 st. FB 

Enhetschef IFO 

Avdelningschef 

4.2.13 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut 

i tingsrätt 

6 kap. 20 § 

FB 

Socialsekreterare/ 

familjerätts-

sekreterare 

 
4.2.14 Yttrande i ärenden om förordnande av god man 

eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år  

 

11 kap 16 § 

2 st. FB 

Socialsekreterare 

4.2.15 Besluta om åtgärd utan den ena vårdnadshavarens 

samtycke om det krävs för barnets bästa 

 

13 a FB Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

Körkortsförordningen 
 

4.2.16 Yttrande i körkortsärende 

 

3 kap 8 § o 

5 kap 2 § 

Körkorts- 

Förordninge

n 

 

Socialsekreterare 

Lag om särskild personutredning i brottsmål m.m. 
 

4.2.17 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder 

till åklagaren 

6 § Lag 
(1991:204) 
om särskild 
person- 
utredning i 
brottsmål  

 

Socialsekreterare 

4.2.18 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder 

till domstol 

6 § Lag 
(1991:204) 
om särskild 

person- 
utredning i 

brottsmål  
 

Socialsekreterare 

4.2.19 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder 

till frivårdsmyndigheten 

6 § Lag 
(1991:204) 

om särskild 
person- 
utredning i 
brottsmål  
 

Socialsekreterare 
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Lag om allmänt barnbidrag 
 

4.2.20 Beslut om framställning till försäkringskassa om 

ändring av betalningsmottagare för allmänt 

barnbidrag 

4 § 3 st. 

Lag om 

allmänt 

barnbidrag 

 

Socialsekreterare/ 

familjerätts-

sekreterare 

Lag om god man för ensamkommande barn 

 
4.5.9 
Ej 
dele-
gation 

Beslut att väcka talan om/anmäla behov av 

särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 

föräldrabalken (FB) 

 
6 kap 8a § FB avser om vårdnadshavaren är varaktigt 
förhindrad att utöva vårdnaden.  
6 kap 9 § FB avser om vårdnadshavarna är avlidna 

 

Överförts från asylenheten Tanums kap. 

som förtydligande/MN 

 

10 § Lag om 

god man för 
ensam-
kommande 
barn 

Beslutet får enligt 10 
kap 5 § SoL inte 
delegeras till annan, 
utan ska tas av 
respektive kommuns 
nämnd. (till KS) 

Lagen om offentligt biträde 

Förordningen om offentligt biträde 
 

4.2.21 Anmälan om behov av offentligt biträde 1 3 § Lagen 
om offentligt 
biträde 

 

Socialsekreterare 

4.2.22 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 

offentligt biträde  

3 § Lagen 
om offentligt 
biträde 
7 § förord-

ningen om 
offentligt 
biträde 

 

Socialsekreterare 

Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL 
 

4.2.23 Yttrande till åklagarmyndigheten 

 

11 § 1 st. 

LUL 

 

Socialsekreterare 

4.2.24 Yttrande till åklagarmyndigheten med anledning av 

ev. utredning beträffande misstänkt under 15 år 

 

33 § jmf 

med 31 § 

LUL 

 

Socialsekreterare 

4.2.25 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 

 

37 § LUL Enhetschef IFO 

1:e 

socialsekreterare 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 
 

4.2.26 Beslut om att inleda utredning om skäl för 

tvångsvård 

7 § LVM Socialsekreterare, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 
4.2.27 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 

påbörjad utredning skall läggas ned alternativt 

övergå i en utredning enligt 11 kap 1 § SoL 

 

7 § LVM Enhetschef IFO 

1:e 

socialsekreterare 
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4.2.28 Beslut om vilken tjänsteman som skall vara 

kontaktman och svara för kontakterna med 

missbrukaren och olika vårdgivare 

8 § LVM Socialsekreterare 

4.2.29 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 

undersökningen 
 
(notering: Beslut om läkarundersökning skall fattas om sådan 
inte är uppenbart obehövlig) 

 

9 § LVM Socialsekreterare, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 
 

4.2.30 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård 

enligt LVM 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 

 

11 § LVM Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

4.2.31 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 

 

13 § LVM Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.32 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 
 

(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 
beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 

13 § LVM Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

  4.2.33 

 
 
 

Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 

13 § LVM skall upphöra 

18 b § LVM Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.2.34 Beslut om att begära polishandräckning för att föra 

en missbrukare till läkarundersökning 

45 § 1 LVM Enhetschef IFO, 

Avdelningschef, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 
4.2.35 Beslut om att begära polishandräckning för 

inställelse vid vårdinstitution 

45 § 2 LVM Enhetschef IFO, 

Avdelningschef, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 
4.2.36 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM Socialsekreterare 
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Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga,  LVU       
 

4.2.37 Beslut om ansökan hos länsrätt om vård enligt LVU 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 

 

4 § LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.38 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn 

och ungdom under 20 år 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 

 

6 § 1 st.  

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.39 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn 

och ungdom under 20 år 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 
beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde) 

6 § 1 och 2 

st. LVU 

Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.2.40 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 

 

8 § LVU Enhetschef IFO 

1:e 

socialsekreterare 

 
4.2.41 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 

§ LVU skall upphöra 

 

9 § 3 st. 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.2.42 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge 

skall vistas under vårdtiden 

 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 

 

11 § 1 st. 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.43 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge 

skall vistas under vårdtiden 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 

beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde)                         

11 § 1 och 

3 st. LVU 

Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.2.44 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 

under vårdtiden 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 

 

11 § 2 st. 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.45 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 

under vårdtiden 

11 § 2 och 

3 st. LVU 

Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 
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(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 
beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.2.46 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i 

den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 

2 stycket LVU 
 
(notering: T.ex. kortare vistelse utom familjehemmet eller 
hemmet för vård eller boende) 

 

11 § 4 st. 

LVU 

Socialsekreterare 
 

4.2.47 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 

fortfarande behövs (var 6:e månad) 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 

 

13 § 1 st. 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.48 
 
 

Omprövning av om vård med stöd av  

3 § LVU skall upphöra/bestå     

 

a) när överenskommelse inte kan nås med föräldern  

    eller vårdnadshavaren 

 

b) när överenskommelse inte kan nås med föräldern  

    eller vårdnadshavare och i avvaktan på 

    utskottets beslut 

 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 

 

13 § 2 st. 

LVU 

 

 

14 § 1 p. 

LVU 

 

14 § 1 p. 

LVU 

 

 

 

a)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

b) 1:e 

socialsekreterare, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

4.2.49 Besluta hur den unges umgänge med 

vårdnadshavare och föräldrar som har 

umgängesrätt reglerad genom dom, beslut av 

domstol eller avtal, skall utövas 

 

 

14 § 2:a st. 

1 p. LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.2.50 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas 

för föräldern eller vårdnadshavaren 

 

a) i avvaktan på utskottets beslut 

 

14 § 2:a st 

2 p. LVU 

 

14 § 2 p. 

LVU 

 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

1:e 

socialsekreterare, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 
4.2.51 Övervägande om beslut om umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort enligt 14§ 2 st. 1 och 

2 p fortfarande behövs (var tredje månad) 

 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var tredje 
månad är skyldig att överväga om ett beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs)  
  

14 § 3 st. 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
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4.2.52 Beslut om att vården skall upphöra 

 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

21 § LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.53 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd 

kontaktperson eller behandling i öppna former 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 

 

22 § 1 st. 

och 2 st. 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.54 Prövning av om beslut om förebyggande insats skall 

upphöra att gälla 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e 
månad skall pröva om insatsen fortfarande behövs) 

 

22 § LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

4.2.55 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st. 

LVU skall upphöra 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 

 

23 § LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.56 Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Jfr. 25 § LVU) 

 

24 § LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

4.2.57 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 

behövs 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 

 

26 § 1 st. 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.58 Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 

 

26 § 2 st. 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.59 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

27 § 1 st. 

LVU  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.60 

 
 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 
beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde) 

27 § 2 st. 

LVU 

Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.2.61 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 

§ LVU skall upphöra                      

30 § 2 st. 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
4.2.62 Beslut om den unges umgänge med förälder eller 

andra vårdnadshavare efter beslut om 

flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när 

överenskommelse inte kan nås  

 

a) i avvaktan på utskottets beslut 

31 § LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

 

a) Enligt 

kommunstyrelsens 
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förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.2.63 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt 

plats för läkarundersökningen 

32 § 1 st. 

LVU 

1:e 

socialsekreterare, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 
4.2.64 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning  
  
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 

 

43 § 1. LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.65 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 
beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. 
OBS! Beslutanderätten kan inte delegeras till annan ledamot) 

43 § 1. LVU Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.2.66 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

med stöd av LVU 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

43 § 2. LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.67 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

med stöd av LVU, samt återkallande av 

polishandräckning 

 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden 
bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, 
i angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde) 
 
Förordnande: Enligt 43 § 2 p LVU ska polismyndigheten lämna 
biträde bl.a. för att på begäran av socialnämnden, någon 
ledamot eller tjänsteman som nämnden förordnat, genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag, 
d.v.s. en handräckningsbegäran. JO har uttalat att ett 
förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska 
framgå vem som nämnden har bestämt att uppgiften ska 

43 § 2 p. 

LVU 

Kommunstyrelsens beslut 
2015-04-22 § 72 dnr KS 
2015-40 avser 
förordnande: 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande  
Karl-Anders Andersson 
ersättare:  
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denne, andre 
vice ordförande Malin 
Östman 
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anförtros till. Beslutet skiljer sig således från delegation genom 
att det inte är tillräckligt att ange att behörigheten tillkommer en 
anställd som har en viss arbetsuppgift.  
Att endast ange befattning, uppfyller inte det angivna kravet på 
hur ett förordnande ska vara utformat.  
Rätten att begära polishandräckning enligt LVU är alltså 
personlig. 
 
 

I tjänsteskrivelsen anges att förordnandet  

kräver särskilt beslut av kommunstyrelsen 

 

Detta avser sista *-satsen i förslag till 

beslut/MN 

Kommunstyrelsen 
2013-02-13 § 24 -
förordnande: 

Enhetschef IFO Åsa 
Thuresson,  
1:e socialsekreterare 
Clarie Engström, 

Avdelningschef Clarie 
Engström,  
1:e socialsekreterare 
Yvonne Karlsson,  
1:e socialsekreterare  
Åsa Vallros 

Socialsekreterare i 
socialjouren:  
Carina Gustavsson,  
Marika Axelsson,  
Håkan Hansson,  
Cecilia Dahlman Giannias 
och Eva Nilsson 

Lotterilagen 
 

4.2.68 Yttrande angående värdeautomatspel 44 § 

Lotterilagen 

Handläggare för 

alkoholtillstånd 

 

Namnlagen 
 

4.2.69 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 

§§ 

Namnlagen 

 

Socialsekreterare 

Passförordningen 
 

4.2.70 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 

utan vårdnadshavares medgivande 

 

3 § 2 st. 

Passförord-

ningen 

 

Socialsekreterare 

Skadeståndslagen 
 

4.2.71 

 
 

Beslut om att ersätta enskild person för 

egendomsskada vid myndighetsutövning som 

förorsakats av personal upp till ett basbelopp 

inom sektorchef Stöds avdelning IFO:s 

ansvarsområde 
 
(notering: 3 kap.2 § Skadeståndslagen: ”Staten eller kommun 
ska ersätta; 
1. Personskada sakskada eller ren förmögenhetsskada, som 
vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i 
verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, 
och  
2. Skada på grund av att någon annan kränkts på ett sätt som 
anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan 
myndighetsutövning.) (Lag 2001:732)” 

 
(finns även i avdelningar Stöd och Vård-och äldreomsorg)  

 

3 kap. 2 § 
Skadestånd- 

slag 
 

Socialchef 

Sektorchef Omsorg 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) SoL 
 

4.2.72 

 
 

Beslut om framställning om överflyttning av ärende 

till nämnd i annan kommun inom avdelning IFO:s 

verksamhet  (tillägg) 

2 a kap 10 

§ SoL 

Socialchef 
Avdelningschef IFO 
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(notering: Avser även ärenden enligt LVU och LVM) 

Lag 
(2011:328) 
om ändring i 
socialtjänstlag
en  
(tidigare 16 
kap 1 § SoL) 

 
4.2.73 

 

 

Beslut om mottagande av ärende från annan 

kommun inom avdelning IFO:s verksamhet 
                          (tillägg) 
 
 
(finns även i Vård-och äldreomsorg 4.4.3) 

2 a kap 10 

§ SoL 

 
Lag 
(2011:328) 
om ändring i 
socialtjänstlag
en  

 

Socialchef 

Avdelningschef 

IFO 

  4.2.74 
 
    

Besluta att hos IVO ansöka om prövning gällande 

begäran om överflyttning av ärende i tvist om vilken 

kommun som är ansvarig 
 
(gäller även LSS 4.3.15, biståndsenheten 4.4.4) 

 

2 a kap 11 

§ SoL 

 

Socialchef 

Sektorchef Omsorg 
 

  4.2.75 
 
   
 

Besluta att överklaga IVO:s beslut gällande 

överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL till 

Förvaltningsrätten 
 
(gäller även LSS 4.3.16, biståndsenheten 4.4.5) 

 

16 kap 4 § 

SoL 

Socialchef 

Sektorchef Omsorg 

 

4.2.76 Godkännande av familjehem          Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
4.2.77 
 

Bevilja ersättning till familjehem för inkomstbortfall 

 

 Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
4.2.78 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller akuthem 

för barn och ungdom 
 
(notering: Inte varaktig vård, högst tre månader) 

 

4 kap 1 § 

SoL 

1:e 

socialsekreterare, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

  4.2.79 Beslut om bistånd avseende inskrivning på 

familjeförskola 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Socialsekreterare 

4.2.80 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

vård (placering/omplacering) i familjehem 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.2.81 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

vård (placering/omplacering) i hem för vård eller 

boende 

a) beräknad varaktighet högst 1 månad 

 

b) beräknad varaktighet mer än 1 månad 

  

a) Enhetschef IFO, 

Avdelningschef IFO, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
4.2.82 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 

(placering/omplacering) i hem för vård eller boende 

eller i familjehem 
 

4 kap 1 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
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(notering: Observera lagen om offentlig upphandling, men också 
kravet på individuell bedömning i biståndsärenden) 

 
4.2.83 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i 

samband med placering, omplacering eller flyttning 

från familjehem eller för vård eller boende 

 

a) enligt riksnorm 

 

b) enligt kommunens riktlinjer 

 

4 kap 1 § 

SoL 

 

 

 

 

 

 

a) Socialsekreterare 

 

b) Socialsekreterare 

4.2.84 Beslut om ersättning till privat hem (ej familjehem) 

för vård eller boende (arvode och 

omkostnadsersättning) 

 

 Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.2.85 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/ -familj, 

inom respektive ansvarsområde 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Socialsekreterare, 

Biståndshandläggare 

4.2.86 Beslut om bistånd i hemmet/familjebehandling 

 

4 kap 1 § 

SoL 

 

Socialsekreterare 

4.2.87 Beslut om bistånd i form av jourlägenhet 

 

4 kap 1 § 

SoL 

 

Socialsekreterare 

4.2.88 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för 

missbrukare 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Socialsekreterare 

4.2.89 Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt 4 

kap 1 § SoL, inom respektive ansvarsområde 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Socialsekreterare, 

Biståndshandläggare 

4.2.90 Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt 4 

kap 2 § SoL trots att den enskilde önskar att 

insatsen fortsätter 

 

4 kap § 1 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.2.91 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 

försörjningsstöd enligt 4 kap 3 § SoL; 

 

a) utöver riksnorm 10 % av basbeloppet 

 

b) utöver riksnorm 20 % av basbeloppet (ny) 

 

b c) utöver riksnorm 30 % av basbeloppet 

 

d) upp till ett basbelopp (ny) 

4 kap § 1 

och 4 kap 2 

§ SoL 

 

a) Socialsekreterare 

 

b) 1:e socialsekr. 

 

b c) Enhetschef IFO  

Avdelningschef IFO 
 

d) Sektorchef 

Omsorg 

 
4.2.92 Beslut om ekonomiskt bistånd till 

begravningskostnader och utgifter i omedelbar 

anslutning till dödsfallet samt villkor om 

återbetalning, inom respektive ansvarsområde 

 

4 kap 2 § 

SoL 

Socialsekreterare, 

Handläggare IFO 

4.2.93 Beslut i ärenden om försörjningsstöd; 

 

a) enligt riksnorm, inom respektive ansvarsområde 

 

 

b) över riksnorm 

 

 

4 kap 3 § 

SoL 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Socialsekreterare, 

Handläggare IFO 
 

b) Enhetschef IFO, 

Avdelningschef IFO, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 
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c) med villkor om praktik eller kompetenshöjande 

    åtgärder  

 

d) vägrande av eller nedsättning av fortsatt  

    försörjningsstöd 
 
(notering: En individuell bedömning skall alltid göras i 
biståndsärenden. Beslut om villkor förutsätter en bedömning av 
sökandens hela sociala situation) 

 

 

 

4 kap 4 § 

SoL 

 

 

4 kap 5 § 

SoL 

 
 

c) Socialsekreterare 
 

 

d) Socialsekreterare 

4.2.94 Medgivande att underårig tas emot för 

stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som 

inte tillhör någon av hans föräldrar eller annan 

vårdnadshavare 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. Ett 
beslut om att bereda en underårig vård i ett visst familjehem är 
att betrakta som ett medgivande enligt 6 kap. Utredning av 
familjehemmet skall alltid ske) 

 

6 kap 6 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

4.2.95 Övervägande om vård i annat hem än det egna 

fortfarande behövs 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var 6:e månad är skyldig att överväga 
om vård enligt socialtjänstlagen fortfarande behövs. Den är 
tillämplig vid både SoL-placeringar och privata placeringar som 
nämnden har lämnat medgivande till) 

 

6 kap 8 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

4.2.96 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 

kommun, inom respektive ansvarsområde 

      

6 kap 11 § 

SoL  

Enhetschef IFO, 
Avdelningschef IFO 

Enhetschef 

socialpsykiatri 

 
4.2.97 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare som tidigare varit 

familjehemsförälder 

 
(notering: Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden/styrelsen och 
de nya vårdnadshavarna) 

 

6 kap 11 § 

SoL 

1:e socialsekreterare 

 4.2.98 Beslut om medgivande till internationell adoption 6 kap 6 och 

12 §§ SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
4.2.99 Prövning av samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande; 

 

a) vid samtycke 

 

b) ej samtycke 
 
(notering: Det förutsätts att nämnden/styrelsen eller den 
ansvarige tjänstemannen vid tvekan angående de rättsliga 
förutsättningarna för adoptionens genomförande konsulterar den 
förmedlande adoptionsorganisationen och Statens nämnd för 
internationella adoptioner) 

 

 

6 kap 14 § 

SoL 

 

 

 

a) Socialsekreterare 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

  4.2.100 
 
 
 
 

Besluta ta ut avgift/underhållsstöd av de föräldrar 

vars barn under 18 år är placerade i familjehem 

eller på HVB. Ersättningsnivån ska följa SKL:s 

anvisningar för beräkning 

8 kap 1 § 2 

st. SoL,  

6 kap 2 § 

SoF   

Socialsekreterare 
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a) beräkna underhållsbidragets storlek samt besluta 

om jämkning. 

 
(notering: Enligt beslut i KF 2015-11-26 § 91) 
 

 

a) Socialsekreterare 

  4.2.101 Beslut om ersättning för uppehälle (egen avgift) vid 

stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär när 

bistånd ges i form av plats i hem för vård eller 

boende eller i familjehem (vuxna) 
 
(notering: Enligt SKL:s rekommendation) 

 

8 kap 1 § 

SoL  

6 kap 1 § 

SoF   

Socialsekreterare 

 

  4.2.102 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 1 § och 4 kap 2 § SoL 
 
(notering: Beslutet om ekonomisk hjälp skall innehålla uppgift 
om den eller de omständigheter som utgör grund för 
återbetalningsplikten (9 kap 2 §) 

 

9 kap 2 §  

1 st SoL 

Socialsekreterare 
 

  4.2.103 Beslut om att återkräva ekonomisk hjälp utöver 4 

kap 2 § SoL 

 

9 kap 2 § 

SoL 

Enhetschef IFO 

Avdelningschef IFO 

  4.2.104 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 1 § och 4 kap 2 § som utgått obehörigen eller 

med för högt belopp 

 

9 kap 1 § 

SoL 

Enhetschef IFO 

Avdelningschef IFO 

 4.2.105 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 

kap 1 §, 9 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL 

 

9 kap 3 § 1 

st. SoL 

Enhetschef IFO 

Avdelningschef IFO 

 4.2.106 Beslut om att föra talan hos förvaltningsrätt om 

återkrav för ekonomisk hjälp enligt 9 kap 1 § SoL 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman)  

        

9 kap 3 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

 4.2.107 Beslut om att föra talan om ersättning hos 

förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 2 § och 8 

kap 1 § SoL  

 

9 kap 3 § 1 

st. SoL 

Enhetschef IFO 

Avdelningschef IFO 

 4.2.108 Överklagande och yrkande om inhibition när 

förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat 

kommunstyrelsens beslut och detta beslut 

ursprungligen fattats av delegaten samt angivande 

av yttrande i SoL-, LVU- och LVM- ärenden där 

ursprungsbeslutet fattats av delegat 
 
(notering: Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i 
ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt)  
 

10 kap 1-2 

§§ SoL,  

3 kap 10 §  

6 kap 33 § 

och 34 § 3 

KL 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

 4.2.109 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 

till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL-, LVU- och 

LVM- ärenden när ursprungsbeslutet fattats av 

kommunstyrelse eller myndighetsutskott 
 
(notering: Brådska råder eller kommunstyrelse/ 
utskottssammanträde inte kan avvaktas) 

10 kap 1-2 

§§ SoL,            

6 kap. 36 § 

KL 

Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 
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vice ordförande Malin 

Östman 

 4.2.110 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 

allmän domstol eller förvaltningsdomstol 
 
(notering: Här stadgas att det är kommunstyrelsen 
(socialnämnden) eller utsett ombud som kan föra kommunens 
talan i ärenden socialtjänstens angelägenheter. 
Kommunstyrelsen kan delegera rätten till tjänsteman) 

 

10 kap 2 § 

SoL 

Socialchef 
Sektorchef Omsorg 

 

 4.2.111 Utseende av ombud att föra nämndens talan 

 

10 kap 2 § 

SoL 

 

Socialchef 
Sektorchef Omsorg 

 
 4.2.112 Beslut om att inleda utredning, inom respektive 

ansvarsområde 
 
(notering: Se Socialstyrelsens Allmänna råd, Handläggning och 
dokumentation inom socialtjänsten) 

 

11 kap 1 § 

SoL 

Socialsekreterare, 

Biståndshandläggare, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 4.2.113 Beslut om att inleda utredning oavsett den enskildes 

samtycke 

 

11 kap 1 §, 

11 kap 2 § 

SoL 

 

Socialsekreterare 

 4.2.114 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 

inledd utredning skall läggas ned 

11 kap 1 §  

och 11 kap 

4 § SoL 

1:e 

socialsekreterare, 

   Socialsekreterare i     

s socialjouren 
 4.2.115 Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd 11 kap 1 § 

11 kap 4 § 

16 kap 1 § 

SoL 

 

1:e socialsekreterare 

 

 4.2.116 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn 11 kap 2 § 

SoL 

 

1:e socialsekreterare 

 4.2.117 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 

statliga myndigheter i forskningssyfte 
(Gäller främst individärenden som omfattas av sekretess och 
mestadels inom socialtjänst. 12 kap 6 § SoL: ”Socialnämnden 

ska lämna ut personuppgifter osv”)  

 

12 kap 6 § 

SoL  
 

Socialchef 
Sektorchef Omsorg 

 

 4.2.118 Beslut om polisanmälan angående brott mot den 

egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter 

m.m.)  

        
(notering: I brådskande ärenden arbetsledning) 

 

12 kap 10 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

 4.2.119 Beslut om polisanmälan angående misstanke om 

vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott 
 
(notering: Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap. 
samt misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i två år. Såväl anmälan som uppgiftslämnande) 

 

12 kap 10 § 

SoL   

10 kap 21 

och 23 §§ 

OSL 

1:e socialsekreterare 

 4.2.120 Yttrande till tillsynsmyndighet 
 
(notering: Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och 
omsorg IVO, länsstyrelsen i resp. län JO och JK. I första hand bör 
nämnden/styrelsen avge yttrande på grund av ärendets 
principiella betydelse) (finns även i avdelning Stöd och Vård-och 
äldreomsorg) 
 

13 kap 1 

och 2 §§ 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
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 4.2.121 
 
 
(MAS  
del.nr 
2.6.4) 

 
 

Anmälan om missförhållande i verksamheten 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 

 

a)Beslut att inleda utredning samt avgöra om 

anmälan ska inlämnas till tillsynsmyndighet  

 

b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 

ärendet kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till områdeschef/MAS anmälda händelser 
skall delges kommunstyrelsens myndighetsutskott) 
(notering: tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg 
IVO) 
 
(finns även i MAS kapitel, avdelning Stöd (LSS/socialpsyk.) och 
Vård-och äldreomsorg) 
 

14 kap  

2-7 §§ SoL 

 

14 kap 6,7 

§§ SoL 

 

14 kap 7 § 

SoL 

 

 

 

a) Medicinskt   

ansvarig 

sjuksköterska (MAS) 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

Socialtjänstförordningen (2001:937)  SoF 
 

 4.2.122 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov 

av god man/förvaltare, inom respektive 

ansvarsområde 

 

5 kap 3 § 

SoF  

Socialsekreterare, 

Biståndshandläggare 

 4.2.123 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 

behov av god man/förvaltare inte längre föreligger, 

inom respektive ansvarsområde 

 

5 kap 3 § 

SoF  

Socialsekreterare, 

Biståndshandläggare 

 4.2.124 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

förhållanden beträffande förvaltningen av 

underårigs egendom 
 
(notering: Avser all slags egendom) 

 

5 kap 3 § 

SoF  

Socialsekreterare 

 

 4.2.125 Framställan till domstol om behov av 

målsägandebiträde för underårig 

 

5 kap 2 § 

SoF  

Socialsekreterare 

Äktenskapsbalken,  Äktb 
 

 4.2.126 
 
 

Yttrande beträffande äktenskapslicens 15 kap. 1 § 

Äktb 

Socialsekreterare 

Ärvdabalken, ÄB 
 

 4.2.127 Avyttrande av dödsbo 

 

18 kap 2 § 

ÄB 

Handläggare IFO 

 4.2.128 Dödsboanmälan 
 
(notering: Tingsrätten skall underrättas om vem som är delegat) 

 

20 kap. 8 a 

§ ÄB 

Handläggare IFO 

 

4.2.1   Alkoholärenden och serveringstillstånd (IFO)  (samverkan Lysekil) 
Alkohollagen (SFS 2010:1622 ny alkohollag 2011-01-01) 

 

4.2.1.1 Serveringstillstånd till allmänheten eller förening, 

företag eller annat slutet sällskap för servering året 

runt eller årligen under viss tidsperiod 

(stadigvarande serveringstillstånd) 

 

8 kap 2 § Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

4.2.1.2 Ändrad serveringstid inom rekommenderad tid 

enligt kommunens riktlinjer 

 

8 kap 20 § Alkoholhandläggare 
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4.2.1.3 Särskilt medgivande för ombyggnad av 

serveringsställe som medför förändring av 

serveringslokalerna 

 

9 kap 11 § Alkoholhandläggare 

4.2.1.4 Godkänna ändringar i verksamhetens omfattning, 

av något annat som har betydelse för verksamheten 

eller av betydande förändringar av ägarförhållanden 

 

8 kap 10 § 

1st 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.5 Serveringstillstånd till allmänheten eller i förening, 

företag eller annat slutet sällskap vid enstaka 

tidsperiod eller vid enstaka tillfälle eller i högst två 

månader, alternativt fram till nästkommande möte i 

myndighetsutskottet 

 

8 kap 2 §  

1 och 2 st 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.6 Beslut med anledning av konkursbo om att få 

fortsätta rörelsen 

 

9 kap 12 §  

2 st 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.7 Återkalla serveringstillstånd eller meddela 

tillståndshavaren erinran eller varning 

 

9 kap 18 §  

pkt 2 och 3 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.2.1.8 Akut återkallelse av tillfälliga alkoholtillstånd  9 kap 17 § 

och 9 kap 

18 § pkt 2 

och 3 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande,  
ersättare: förste vice 
ordförande, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande 

 
4.2.1.9 Återkalla serveringstillstånd då tillstånd inte längre 

utnyttjas 

 

9 kap 18 §  

pkt 1 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.10 Rätt att tillskriva den som innehar stadigvarande 

alkoholtillstånd och anmäler försäljning av 

egenkryddad sprit för servering som snaps i den 

egna serveringsrörelsen för att meddela att 

villkoren för att sälja kryddad sprit inte är uppfyllda 

 

8 kap 3 §  

 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.11 Rätt att bevilja stadigvarande tillstånd till 

cateringverksamhet 

 

a) Rätt att bevilja stadigvarande tillstånd till 

cateringverksamhet som det senaste halvåret 

beviljats alkoholtillstånd i en annan kommun där de 

fortfarande är verksamma 

 

8 kap 4 § 

 

 

 

8 kap 4 § 

 

Alkoholhandläggare 

 

 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.12 Rätt att tillskriva den som innehar stadigvarande 

serveringstillstånd och anmäler att provsmakning av 

spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 

alkoholdrycker ska äga rum i de lokaler där 

serveringstillståndet gäller, meddela att villkoren för 

provsmakning av dessa drycker inte är uppfyllda 

 

8 kap 6 §  

pkt 1 

 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.13 Rätt att bevilja ansökan om provsmakning av 

spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa drycker 

från partihandlare som enskilt eller gemensamt 

ansöker om tillfälligt tillstånd för provsmakning av 

dessa drycker 

 

8 kap 6 §  

pkt 2 

 

Alkoholhandläggare 
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4.2.1.14 Rätt att tillskriva den som tillverkar alkoholdrycker 

från råvaror som produceras på den egna gården 

och har stadigvarande alkoholtillstånd och anmäler 

provsmakning av dessa drycker, meddela att 

villkoren för provsmakning av dessa drycker inte är 

uppfyllda 

 

8 kap 7 §  

1 st 

 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.15 Rätt att bevilja ansökan från den som tillverkar 

alkoholdrycker från råvaror som produceras på den 

egna gården och saknar stadigvarande 

alkoholtillstånd rätt att erbjuda provsmakning på 

tillverkningsstället 

 

8 kap 7 §  

pkt 2 

 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.16 Rätt att bevilja ansökan för flera tillståndshavare att 

utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme 

8 kap 14 §  

pkt 2 

 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.17 Beslut att inte bevilja serveringstillstånd på grund 

av att sökanden inte lämnat in erforderliga 

ansökningshandlingar eller inte betalt 

ansökningsavgiften 

 

8 kap 10 §  

1 st 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.18 Förbjuda detaljhandel eller servering av folköl klass 

II, eller meddela varning 

 

9 kap 19 § Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.2.1.19 Yttranden, överklagande och begäran om inhibition 

som fattas med stöd av alkohollagen 

 

10 kap 1 § Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

5.3  Stöd 
5.3.1    LSS /socialpsykiatri 

(se även kapitel 5.1 Övergripande sektor omsorg) 

Socialtjänstlagen (2001:453) SoL 

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade , LSS 
 

4.3.1 

 
 

 
(MAS 
del.nr 
2.6.4) 

 
 

Anmälan om missförhållande i verksamheten; 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 

 

 

a)Beslut att inleda utredning samt avgöra om  

anmälan ska inlämnas till tillsynsmyndighet  

 

 

b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 

ärendet kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till områdeschef/MAS anmälda händelser 
skall delges kommunstyrelsens myndighetsutskott) 
(notering: tillsynsmyndighet är IVO) 
(finns även i MAS kapitel och avdelning Vård-och äldreomsorg) 

 

Se 14 kap  

2-7 §§ SoL, 

24 a-f §§ 

LSS  

 

14 kap 6,7 

§§ SoL,  

24 f § LSS 

 

14 kap 7 § 

SoL,  

24 f § LSS 

 

 

 

 

a)Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) 

 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade , LSS 
 

4.3.2 Godkännande av familjehem  Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
4.3.3 Beslut om personkretstillhörighet 

 
(notering: Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt 
utan är en del av beslut om insats enligt 9 § LSS. Beslut om 
personkretstillhörighet kan följaktligen inte heller överklagas 
särskilt) 

1 och 7 §§ 

LSS 

Biståndshandläggare 
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4.3.4 Biträde av personlig assistent; 
 

a) till och med 20 timmar per vecka 

 

b) över 20 timmar per vecka 

 
(notering: Avser inte personer som fyllt 65 år) 

 

7 § och 9 § 

2. LSS 

 

 

a)Biståndshandläggare 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.3.5 Bevilja ledsagarservice                      

 

a) till maximalt 20 timmar per månad 

 

b) över 20 timmar per månad 

 

7 § och 9 § 

3 p. LSS 

 

 
 
a) Biståndshandläggare 
 
b) 1:e 

biståndshandläggare 

Enhetschef 

biståndsenheten 
 

4.3.6 Biträde av kontaktperson, inom respektive 

ansvarsområde 

 

7 § och 9 § 

4. LSS 

Biståndshandläggare, 

Handläggare LSS 

4.3.7 Avlösarservice i hemmet, inom respektive 

ansvarsområde 

 

7 § och 9 § 

5. LSS 

Biståndshandläggare, 

Handläggare LSS 

4.3.8 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet; 

 

a) inom kommunen eller hos annan vårdgivare där  

    samverkansavtal finns och i form av stödfamilj,   

    inom respektive ansvarsområde 

 

b) hos annan huvudman 

7 § och 9 § 

6. LSS 

 

 
a)Biståndshandläggare, 

Handläggare LSS 

 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
4.3.9 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför 

det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 

under lov; 

 

a) inom kommunen 

 

b) hos annan huvudman 

7 § och 9 § 

7. LSS 

 

 

 

 
a) Biståndshandläggare 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
4.3.10 Beslut om boende i bostad med särskild service för 

barn och ungdomar; 

 

a) inom kommunen eller hos annan vårdgivare där  

    samverkansavtal finns 

 

b) hos annan huvudman 

7 § och 9 § 

8 LSS 

 

 

 

a) Enhetschef 

LSS/socialpsykiatri 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
4.3.11 Beslut om boende i familjehem för barn och 

ungdomar; 

 

a) ej stadigvarande högst 3 månader 

 

b) stadigvarande 

7 § och 9 § 

8. LSS 

 

 

 

a)Biståndshandläggare 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
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4.3.12 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 

service etc; 

 

a) inom kommunen eller hos annan vårdgivare där  

    samverkansavtal finns 

 

b) hos annan huvudman 

 

 

 

7 § och 9 § 

10. LSS 

 

 

 

a)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

4.3.13 Beslut om upphörande av insats enligt LSS inom 

respektive ansvarsområde 

 

 Biståndshandläggare, 

Handläggare LSS 

4.3.14 Beslut om daglig verksamhet för personer i 

yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och 

inte utbildar sig;  (notering: Personkrets 1 och 2) 

 

a) inom kommunen eller hos annan vårdgivare där  

    samverkansavtal finns 

 

b) hos annan huvudman 

 

7 § och 9 § 

10. LSS 

 

 

 

 

a)Biståndshandläggare 

 

 

b) Socialchef 

 
4.3.15 Besluta att hos IVO ansöka om prövning gällande 

begäran om överflyttning av ärende i tvist om vilken 

kommun som är ansvarig 

 
(finns även i avdelningar IFO och Vård-och äldreomsorg) 

 

9 § punkt 8 

och 9 LSS 

Socialchef 

4.3.16 Besluta att överklaga IVO:s beslut gällande 

överflyttning av ärende enligt 9 § punkt 8 och 9 LSS 

till Förvaltningsrätten 

 
(finns även i avdelningar IFO och Vård-och äldreomsorg) 

 

27 § 1 p. 

LSS 

Socialchef 

 

4.3.17 Beslut om att utbetala assistansersättning till annan 

person än den som är berättigad till insatsen 

 

11 § LSS Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.3.18 Beslut om återbetalningsskyldighet 12 § LSS Enhetschef 

LSS/socialpsykiatri 

 
4.3.19 Anmälan till överförmyndare att person som 

omfattas av LSS är i behov av förmyndare, 

förvaltare eller god man inom respektive 

ansvarsområde 

 

15 § 6.       

LSS 

Biståndshandläggare,           

Handläggare LSS 

4.3.20 Anmälan till överförmyndare att förmyndare, 

förvaltare eller god man inte längre behövs inom 

respektive ansvarsområde 

 

15 § 6.       

LSS 

Biståndshandläggare,           

Handläggare LSS 

4.3.21 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för 

person som inte är bosatt i kommunen 

 

16 § 2 st. 

LSS 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.3.22 Beslut om att utreda behov för enskild på tillfälligt 

besök i kommunen och besluta om insatser enligt 

LSS 

 

16 § 3 st. 

LSS 

Enhetschef 

LSS/socialpsykiatri 

Biståndsenheten 

4.3.23 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 

annan vårdgivare 

17 a LSS Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
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a) beslut om köp av plats i annan kommun eller hos  

    annan vårdgivare där samverkansavtal finns 

 
(notering: Obs. lagen om offentlig upphandling) 
 

 

a) Enhetschef 

LSS/socialpsykiatri 
Avdelningschef VoÄO 

4.3.24 Yttrande till tillsynsmyndighet 

 
(notering: tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) (finns även i avdelning IFO och Vård och äldreomsorg) 
 

25 § LSS Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.3.25 Avvisning av överklagan som inkommit för sent 

avseende LSS 

 

 Enhetschef 

LSS/socialpsykiatri 

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

Kommunallagen, KL 
 

4.3.26 Överklagande och yrkande om inhibition när 

förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat 

kommunstyrelsens beslut och detta beslut 

ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande 

av yttrande i LSS-ärenden 

 

27 § LSS     

6 kap 33 § 

och 34 § 3. 

KL 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

 

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

LSS-förordningen (1993:1090), 

Socialtjänstförordningen (2001:937), SoF 
 

4.3.27 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 

18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det 

egna 
 
(notering: Beslutet är inte överklagbart) 

 

20 § LSS,     

5 § LSS-

förordninge

n, 6 kap 2 § 

SoF 

Enhetschef 

LSS/socialpsykiatri 
 

4.3.28 Anmälan av personskada i verksamhet enligt LSS 
 
(notering: Dessa ärenden bör inte delegeras till tjänsteman) 

 LSS- 

förordninge

n (1996:17)  

 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

Lagen om assistansersättning,  LASS 
 

4.3.29 Beslut om att anmäla behov av ersättning för 

personlig assistent till försäkringskassa 
 
(notering: Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om 
personlig assistent enl. LSS, inte enligt SoL) 

 

5 § 2 st. 

LASS 
Socialförsäk-
ringsbalken 
(SFB) 

Biståndshandläggare 

Skadeståndslagen 
 

4.3.30 Beslut om att ersätta enskild person för 

egendomsskada vid myndighetsutövning som 

förorsakats av personal upp till ett basbelopp 

inom sektor avdelning Stöds ansvarsområde 

 
3 kap.2 § Skadeståndslagen: ”Staten eller kommun ska ersätta; 
1. Personskada sakskada eller ren förmögenhetsskada, som 
vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i 
verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, 
och  
2. Skada på grund av att någon annan kränkts på ett sätt som 
anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan 
myndighetsutövning.) (Lag 2001:732)” 

 
(finns även i avdelning IFO och Vård-och äldreomsorg)  
 

3 kap. 2 § 
Skadestånds-
lag 
 

Socialchef 

Sektorchef Omsorg 
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5.4  Vård- och äldreomsorg 

5.4.1   Äldreomsorg, hemtjänst, hemsjukvård, rehab 
(se även kapitel 5.1 Övergripande sektor omsorg) 

Tryckfrihetsförordningen, TF 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 

Kommunallagen, KL 

 
5.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan myndighet 

samt uppställande av förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild, inom sektor vård och 

omsorg 
 
 (notering: Beslut om att lämna ut handling fattas av den som 
har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. För vägledning 
i olika situationer hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd, 
Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 
 
(finns även inom kommunledningskontoret, sektorer Barn och 
utbildning, Stöd och Samhällsbyggnad)  
 

Tas bort här – ligger i kapitel ”Övergripande 

sektor Omsorg” 

 

TF 2 kap 14 

§,  

OSL 6 kap 2 

och 3 §§ 

och 10 kap 

14 §, 

KL 7:12  

Handläggare efter 

samråd med enhetschef 
Ersättare: Sektorchef 
 
 
 

 

5.2 Avge yttrande med anledning av besvär 

(överklagan) över delegats beslut inom sektor 

avdelning Vård-och äldreomsorg 

  
(finns även i kommunledningskontoret, sektorer Barn och 
utbildning och Samhällsbyggnad) samt avd. IFO och Stöd 

 

 Sektorchef Vård 

och omsorg 

Sektorchef Omsorg 

5.3 

 
Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar 

med undantag för kommunens mål och 

riktlinjer;  

 

a) inom sektor Vård och omsorgs 

verksamheter 

 

b) inom hälso- och sjukvårdsområdet 

 
(finns även i kommunledningskontoret, sektorer Stöd, 
Barn och utbildning, samhällsbyggnads kapitel samt 
enheter IFO, Stöd?) 

 

Tas bort här – ligger i kapitel ”Övergripande 

sektor Omsorg” 

 

 

 

 

a) Sektorchef 

Vård och omsorg 

 

b) Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

Skadeståndslagen 

 
5.5 Beslut om att ersätta enskild person för 

egendomsskada vid myndighetsutövning som 

förorsakats av personal upp till ett basbelopp 

inom avdelning vård-och äldreomsorgs 

ansvarsområde 
 
(notering: 3 kap.2 § Skadeståndslagen: ”Staten eller kommun 
ska ersätta; 
1. Personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som 
vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i 
verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, 
och  

3 kap. 2 § 
Skadestånds-

lag 
 

Sektorchef 
Avdelningschef VoÄO 
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2. Skada på grund av att någon annan kränkts på ett sätt som 
anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan 
myndighetsutövning.) (Lag 2001:732)” 

 
(finns även i avdelning Stöd och IFO annan delegat) 

 

Socialtjänstlagen (SoL) 

 
5.6 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 

annan vårdgivare 
 

a) Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 

annan vårdgivare där samverkansavtal finns 

 
(notering: Obs. lagen om offentlig upphandling) 

 

2 kap 5 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

a)  Sektorchef 
Avdelningschef VoÄO 

 

5.4 Yttrande till tillsynsmyndighet 
 
(notering: Tillsynsmyndighet är IVO, länsstyrelsen i resp. län JO 

och JK. I första hand bör nämnden/styrelsen avge yttrande på 
grund av ärendets principiella betydelse) 
(finns även i avdelning Stöd och IFO) 

 

13 kap 1 

och 2 §§ 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

 

5.7 
 
(MAS 
del.nr 
2.6.4) 
 

Anmälan om missförhållande i verksamheten; 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 

  

a)Beslut att inleda utredning samt avgöra om  

anmälan ska inlämnas till tillsynsmyndighet  

 

 

b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 

ärendet kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till områdeschef/MAS anmälda händelser 
skall delges kommunstyrens myndighetsutskott) 
(notering: tillsynsmyndighet är IVO) 
 

(finns i MAS kapitel, avdelning Stöd och IFO) 

 

Se 14 kap  

2-7 §§ SoL 

 

14 kap 6,7 

§§ SoL 

 

 

14 kap 7 § 

SoL 

 

 

 

a) Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

Socialtjänstförordningen 

 
5.8 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov 

av god man/förvaltare, inom respektive 

ansvarsområde 

 

5 kap 3 § 

SoF 

Enhetschef ÄO, 

Biståndshandläggare 

5.9 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 

behov av förvaltare inte längre föreligger, inom 

respektive ansvarsområde 

 

5 kap 3 § 

SoF 

Enhetschef ÄO, 

Biståndshandläggare 

5.4.2    Biståndsenheten (låg tidigare hos Sektor Stöd) 
Socialtjänstlagen (SoL) 

 
4.4.1 Beslut med anledning av ansökan enligt 2 kap 3 § 

SoL om insatser enligt 4 kap 1 § SoL 

2a kap 8-9 

§§ och 4 

kap 1 § SoL 

 

Biståndshandläggare 

4.4.2 Beslut om framställning om överflyttning av ärende 

till nämnd i annan kommun 

 
(finns även i avdelning IFO) 

2 a kap 10 

§ SoL 
SFS(2011:32
8) 
Lag om 
ändring i 

Socialchef 
Avdelningschef VoÄO 
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socialtjänstlag
en (2001:453) 
(tidigare 16 
kap 1 § SoL) 

 
4.4.3 Beslut om mottagande av ärende från annan 

kommun inom avdelning Vård-och 

äldreomsorgs verksamhet 

 
(finns även i avdelning IFO) 

2 a kap 10 

§ SoL 

SFS(2011:32
8) 
Lag om 
ändring i 
socialtjänstlag
en (2001:453) 
(tidigare 16 
kap 1 § SoL) 

 

Socialchef 
Avdelningschef VoÄO 

 

 

4.4.4 Besluta att hos IVO ansöka om prövning gällande 

begäran om överflyttning av ärende i tvist om vilken 

kommun som är ansvarig 

 
(gäller även IFO 4.2.74, Stöd 4.3.15) 

 

2 a kap. 11 

§ SoL 

Socialchef 

Sektorchef Omsorg 

4.4.5 Besluta att överklaga IVO:s beslut gällande 

överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL till 

Förvaltningsrätten 

 
(gäller även IFO 4.2.75, Stöd 4.3.16)  

 

16 kap 4 § 

SoL 

Socialchef 

Sektorchef Omsorg 

 

4.4.6 Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet 

 

a) till maximalt 100 tim per månad 

 

b) mer än 100 timmar per månad 

 

4 kap 1 § 

SoL 

 
 
a) Biståndshandläggare 
 

b) 1:e bistånds-

handläggare 

Enhetschef 

Biståndsenheten 
 

4.4.7 Beslut om bistånd i form av tillfälligt utökad hjälp i 

hemmet, dock längst i 14 dagar 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Enhetschef 

Hemtjänst 

 
4.4.8 Beslut om bistånd i form av trygghetslarm 

 

4 kap 1 § 

SoL 

 

Biståndshandläggare 

4.4.9 Beslut om bistånd i form av särskilt boende  4 kap 1 § 

SoL 

1:e bistånds-

handläggare 

Enhetschef 

Biståndsenheten 
 

4.4.10 Beslut om bistånd i form av boendestöd 

  

4 kap 1 § 

SoL 

 

Biståndshandläggare 

4.4.11 Beslut om bistånd i form av 

avlastningsplats/avlösning, växelvård, 

korttidsboende 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Biståndshandläggare 

4.4.12 Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet 

 

4 kap 1 § 

SoL  

 

Biståndshandläggare 

4.4.13 Beslut om bistånd i form av omsorgsresa till och 

från kommunens dagverksamhet/daglig verksamhet  

     

4 kap 1 § 

SoL 

Biståndshandläggare 
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4.4.14 Beslut om ledsagarservice max 20 tim / mån  under 

6 månader 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Biståndshandläggare 

4.4.15 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 

 

4 kap 1 § 

SoL 

 

Biståndshandläggare 

4.4.16 Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift 

inom äldre- och handikappområdet inom respektive 

ansvarsområde 
 
(notering: Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift 
inom äldre- och handikappområdet. Den enskildes minimibelopp 
skall höjas om varaktigt behov (biståndsbedömning) över 200 
kr/mån föreligger enligt 8 kap 7-8 § § SoL. Kommunen får 
minska minimibeloppet om den enskilde inte har en varaktig 
kostnad för post enl 8 kap 7 § SoL) 

 

8 kap 8 § 

SoL 

Ekonomihandläggare 

ÄO 
 

4.4.17 Jämkning av avgift för hjälp i hemmet, service och 

omvårdnad samt boende 

 

8 kap 2 § 

SoL 

Ekonomihandläggare 

ÄO 

4.4.18 Beslut om av- eller nedskrivning av fordran;  

(redan debiterad avgift) 

 

a) högst 19 % av basbeloppet 

 

b) i övriga fall 

8 kap 2-9 

§§ SoL  

 

a) Ekonomihandläggare 

ÄO 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

Socialtjänstförordningen 
 

4.4.19 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov 

av god man/förvaltare inom respektive 

ansvarsområde 

 
(Finns i sektor Stöd (biståndsbedömning) och Vård och omsorg) 
 

Tas bort här – finns under VoÄO nr 5.8 

 

5 kap 3 § 

SoF 

Enhetschef ÄO, 

Biståndshandläggare 

4.4.20 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 

behov av förvaltare inte längre föreligger inom 

respektive ansvarsområde 

  
(finns även i sektor Stöd (biståndsbedömning) och Vård och 
omsorg)  
 

Tas bort här – finns under VoÄO nr 5.9 
 
 

5 kap 3 § 

SoF 

Enhetschef ÄO, 

Biståndshandläggare 

5.4.3   Färdtjänst och riksfärdtjänst 
Lag om färdtjänst 

Lag om riksfärdtjänst 
 

4.4.1.1 Beslut om tillstånd till färdtjänst med 

regelkompletteringar 
 
(notering: Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär 16 §) 
                            

6-9 §§ Lag 

om 

färdtjänst 

Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 

4.4.1.2 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst; 

 

 

a) om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 

 

b) om tillståndshavaren gjort sig skyldig till  

12 § Lag 

om 

färdtjänst 

 

 
 
a) Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 
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    allvarliga och upprepade överträdelser av de  

    föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst   

 
(notering: Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär 16 §) 

 

 
b) Handläggare  

färd- och riksfärdtjänst 

4.4.1.3 Beslut om riksfärdtjänst 
 
(notering: Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär 13 §) 

4-7 §§ Lag 

om 
riksfärdtjänst 
 

Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 

4.4.1.4 Beslut om att återkalla tillstånd för riksfärdtjänst; 

 

a) om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 

 
b) om tillståndshavaren gjort sig skyldig till  

    allvarliga och upprepade överträdelser av de  

    föreskrifter och villkor som gäller för 

    riksfärdtjänst       

 
(notering: Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär 13 §) 

 

9 § Lag om 

riksfärdtjänst 
 

 
a) Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 

 
b) Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 

 

4.4.1.5 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 

till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende rörande 

färdtjänst eller riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet 

fattats av utskott 

 

        

 

 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.4.1.6 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 

till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende rörande 

färdtjänst eller riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet 

fattats av delegat 

 

 Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
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5.5  Medicinskt ansvarig sjuksköterska - Tillsyn HSL, patientsäkerhet 
 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 
 

2.6.1 Anmälningsskyldighet till IVO om händelser som 

har medfört eller kunnat medföra allvarlig 

vårdskada 

 
Se 29 resp. 24 §§ HSL. Vårdgivaren ansvarar för att anmälan 
görs. Se också SOSFS 2005:28 (M). 

 

3 kap 3-7 §§ 

Patient-

säkerhets-

lagen 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 
(MAS) 
 

2.6.2 Svara för hur dokumentationen avseende det 

organisatoriska ansvaret för 

patientsäkerhetsarbetet är fördelat i verksamheten 

samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse. 

 

3 kap 9-10 §§ 

Patient-

säkerhets-

lagen 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 
(MAS) 
 

2.6.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar med 

undantag för kommunens mål och riktlinjer; 

 

a) inom sektor för sektor för Barn och utbildning, 

Stöd och Vård och omsorg Omsorg, 

Samhällsbyggnad samt kommunledningskontoret 

inom respektive ansvarsområde 
 

b) inom hälso- och sjukvårdsområdet 

 

 

 

 

 

a) Sektorchef 

Socialchef Stöd, 

Kommunchef 
 

b) Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

 

Socialtjänstlagen (SoL) 
 

2.6.4 
 

Anmälan om missförhållande i verksamheten; 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 

 

a) Beslut att inleda utredning samt avgöra om 

anmälan ska inlämnas till tillsynsmyndighet  

 

b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 

ärendet kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till chef/MAS anmälda händelser skall delges 
kommunstyrens myndighetsutskott) 
(notering: tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO) 
 
(Finns i sektor Omsorg; avdelningar Stöd, IFO, VoÄO  
Sektor Stöd (IFO, LSS) och Vård och omsorg) 

 

Se 14 kap  

2-7 §§ SoL 

 

14 kap 6,7 §§ 

SoL 

 

14 kap 7 § 

SoL 

 

 

a) Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
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4.5   Integrationsenhet - Handläggning av ensamkommande asylsökande    
flyktingbarn och ungdomar  

 
Kapitlet TAS BORT-  se hänvisning till IFO nedan 

Munkedals kommun har tillsammans med övriga kommuner i norra Bohuslän fattat beslut om att ta emot 
ensamkommande flyktingbarn till respektive kommun. Avtal är tecknade med Migrationsverket och Länsstyrelsen. 
Delegationsordningarna för respektive kommun har setts över för att säkerställa att alla kommuner har en enhetlig 
myndighetsutövning. 
Beslut KS 2012-02-29 § 37 Teamet ensamkommande barn är stationerade i Tanums kommun. 
 

4.5.1 
 
 

Överflyttning av ärenden mellan kommuner t.ex. i de fall 
anvisad kommun inte kan ta emot barnet i det egna PUT-

boendet. Om ansvarsfördelning mellan kommuner i fråga 
om stöd och hjälp enl 2 a kap 10 § SoL 

 

Beslut om framställan om överflyttning av ärende 

enligt 2 a kap 10 § SoL 

IFO 4.2.72 

Lag om 
ändring i 
socialtjänstlag
en (2001:453) 
 

SFS(2011:32

8) 
2 a kap 10 § 

SoL 

(se även IFO 4.2.72 och 
4.2.73) 

 

 

 

Enhetschef IFO 
(i team ensamkommande 
barn) 

 
4.5.2 
 

Beslut om mottagande av ärende från annan 

kommun enl 2 a kap 10 § SoL 

IFO 4.2.73 

 

2 a kap 10 § 
SoL 

Enhetschef IFO 
 

4.5.3 
 

Beslut att inte inleda utredning enligt 11 kap 1 § 

SoL (med anledning av att ärendet har överflyttats 

till annan kommun) 

IFO 4.2.114 

 

11 kap 1 § 

SoL 

Enhetschef IFO 

4.5.4 Beslut att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL 

 

IFO 4.2.112 

11 kap 1 § 
SoL,  
även med 
stöd av 11 
kap 2 § SoL 

 

Enhetschef IFO 

4.5.5 Beslut om tillfällig vistelse på asylboendet Stella, 

Gryning vård AB, i Strömstad i avvaktan på MIG 

beslut om permanent uppehållstillstånd 

 

a) vistelse upp till 7 dygn 

 

b) vistelse upp till 4 månader 

Gäller ej 

 

4 Kap 1 § 

SoL 

 
 
 
 
 

a) Socialsekreterare 

 

b) Enhetschef IFO 

4.5.24 Beslut om tillfällig placering till ordinarie avtalad 

asylplats i avvaktan på att Migrationsverkets beslut 

om PUT vunnit laga kraft 

Gäller ej 

 

4 Kap 1 § 

SoL 

Enhetschef team 

ensamkommande 

4.5.6 Beslut att köpa utredning av specifikt familjehem 

Gäller ej 

 

 Enhetschef IFO 

4.5.7 Medgivande att underårig tas emot i enskilt hem 

som inte tillhör någon av personens föräldrar eller 

annan vårdnadshavare 

IFO 54.2.94 

 

6 kap 6 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.5.8 Beslut att inledd utredning enligt 11 kap 1 § SoL 

ska läggas ner 

IFO 4.2.114 

11 kap 1 § 

SoL 

Enhetschef IFO 
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4.5.9 
Ej 
dele-
gation 

Beslut att väcka talan om/anmäla behov av särskilt 

förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken (FB) 

 
6 kap 8a § FB avser om vårdnadshavaren är varaktigt förhindrad 
att utöva vårdnaden.  
6 kap 9 § FB avser om vårdnadshavarna är avlidna 

Överförs till IFO som förtydligande 

 

10 § Lag 

om god 

man för 

ensamkom-

mande barn 

Beslutet får enligt 10 kap 
5 § SoL inte delegeras till 
annan, utan ska tas av 
respektive kommuns 
nämnd. (till KS) 

4.5.10 Beslut om ersättning till särskild förordnad 

vårdnadshavare. Ersättningsnivå enligt de 

samverkande kommunernas överenskommelse 

IFO 4.2.25 

 

 Socialsekreterare 

4.5.11 Beslut om placering i PUT-boende. Internt beslut 

under pågående utredning 

Gäller ej 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Enhetschef IFO 

  4.5.12 Beslut om erbjudande om bistånd i form av 

kontaktperson/kontaktfamilj 

Beslut om bistånd i sex månader, därefter 

utvärderas och omprövas biståndet 

IFO 4.2.85 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Socialsekreterare 

4.5.25 Beslut om utslussning av vuxna (över 18 år) till PUT 

boendets egna utslussningslägenheter 

 

a) i de fall föreståndare och handläggare är överens 

 

 

b) i de fall föreståndare och handläggare inte är 

    överens 

Utreds  

 

4 kap 1 § 

SoL 

 

 

 

4) Föreståndare 

för PUT 

boende  

 

b) kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.5.26 Beslut om utslussning till andra boendeformer än 

det egna PUT boendet 

Gäller ej 

 

4 kap 1 § 

SoL 

kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.5.27 Beslut om utslussning av minderåriga 

IFO 4.2.80-4.2.83 

 

4 kap 1 § 

SoL 

kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.5.13 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 

kontaktperson och kontaktfamilj 

 

a) enligt SKL rekommendationer 

 

b) över gällande rekommendationer 

IFO 

 

4 kap 1 § 

SoL 

 

 

 

a) Socialsekreterare 

 

b) Enhetschef IFO 

4.5.14 Övervägande om vård i PUT-boende fortfarande 

behövs.  
Övervägande om vård enligt 6 kap 8 § SoL, i annat hem än det 
egna fortfarande behövs. Övervägande sker var sjätte månad. 
(även vård enligt 2 § LVU ska övervägas var sjätte månad) 

IFO 

 

6 kap 8 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
Områdeschef Stöd är 
föredragande av ärenden i 
utskottet 

4.5.15 Beslut att utredning enligt 11 kap 1 § avslutas utan 

insats/åtgärd 

IFO 4.2.114 

 

11 kap 1 § 

SoL 

Enhetschef IFO 
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4.5.16 Beslut om förlängd utredningstid  

 

a) upp till två månader 

 

b) längre tid än två månader 

 

4.2.116 

 

11 kap 1 § 

SoL,  

11 kap 1 §  

med stöd 

av  

2 § SoL 

 

 

a) Enhetschef IFO 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

4.5.17 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

placering/omplacering i familjehem/HVB 

4.2.80 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.5.18 Beslut om omedelbart omhändertagande 

 
(notering: Kan delegeras till utskott med inte tjänsteman) 

IFO 4.2.38-4.2.39 

6 § LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.5.19 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge 

ska vistas under vårdtiden 

 
(notering: Kan delegeras till utskott med inte tjänsteman) 
 

IFO 4.2.43 

11 § 1 och 

3 st LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.5.20 Beslut att begära polishandräckning för att 

verkställa beslut om vård eller omhändertagande 

med stöd av LVU 

 
(notering: Kan delegeras till utskott med inte tjänsteman) 
 

IFO 4.2.66-4.2.67 

43 § 2 p 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 
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Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.5.21 Beslut att begära biträde av polis för att bereda 

läkaren tillträde till den unges hem eller för att 

inställa den unge till läkarundersökning och/eller 

beslut om begäran om biträde av polis för att 

genomföra läkarundersökning 

 
(notering: Kan delegeras till utskott med inte tjänsteman) 
 

IFO 4.2.64-4.2.65 

43 § 1 p 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman  

4.5.22 Beslut att ansöka om vård enligt 4 § LVU vid 

Förvaltningsrätt 

 
(notering: Kan delegeras till utskott med inte tjänsteman) 

IFO 4.2.37 

 

4 § LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.5.23 Prövning om vård enligt 3 § LVU fortfarande behövs 

IFO 4.2.48 

3 § LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

71



49 

 

Kapitel 6. 
6.1  Delegater i kommunstyrelsens delegationsordning 

 
Övergripande 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens myndighetsutskott 
Kommunstyrelsens myndighetsutskotts ordförande (1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande) 

Personalutskott 

Delegaten i ursprungsbeslutet (tex vid överklagan, kan vara utskott) 
Delegater genom särskilda förordnanden (KL 6:36, LVU, LVM)  

Kommunledningskontoret/allmänt sektorsövergripande  
Kommunchef 

Ekonomichef 
Personalchef 
Administrativ chef 
Kommunsekreterare 
Näringslivsutvecklare 
Folkhälsosamordnare Ny titel – Folkhälsostrateg 
Beslutsattestant 

Kommunens upphandlare 

Handläggare (ansvarig handläggare inom respektive arbetsområde) 
Kommunens registrator 

Sektor Barn och utbildning 
Sektorchef Barn och utbildning 
Enhetschef/Rektor 
Barnomsorgssekreterare 
Skolskjutshandläggare  
Fritids- och turismansvarig 
Kulturutvecklare 
1:e Bibliotekarie 

Sektor Samhällsbyggnad 
Sektorchef samhällsbyggnad  
Enhetschef Gata/Mark 
Enhetschef fastighet 

Sektor Stöd Omsorg   
Sektorchef Omsorg 

Avdelningschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

IFO 
Enhetschef IFO Tas bort 
1:e socialsekreterare 
Socialsekreterare/familjerättssekreterare 
Socialsekreterare i socialjouren 

Handläggare IFO 
Alkoholhandläggare 

Stöd 
Enhetschef LSS 
Enhetschef socialpsykiatri 

Enhetschef personlig assistans 
Föreståndare (PUT-boende) 
Handläggare LSS 

Vård och äldreomsorg 
1:e Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri/ÄO  - Tas bort 

Sektorchef Vård och omsorg 
Enhetschef ÄO/Rehab 
Enhetschef Biståndsenheten 
Enhetschef Hemtjänst  
Handläggare färd- och riksfärdtjänst 
Biståndshandläggare ÄO/LSS/psyk 
Ekonomihandläggare ÄO/LSS/psyk (debitering) 
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6.2 Information - att fatta beslut enligt delegation 
 

Delegationsordning 
 

Med delegering menas att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt åt 

delegaten. Detta innebär att delegaten ges i uppdrag att på kommunstyrelsens vägnar fatta 
beslut i vissa ärenden. Delegeringsärendena specificeras i en av kommunstyrelsen särskilt 
antagen delegationsordning, där det framgår vilka delegater som finns för olika ärenden eller 
ärendegrupper. Beslut som fattas utan delegering i ett ärende saknar laga verkan, det vill 
säga att beslutet gäller inte. (gäller inte ren verkställighet) 
Kommunallagen (KL) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens 

verksamhet. 

 
KL 3 kap. 10 §:  
 
Kommunfullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i KL 3 kap. 9 § första stycket eller som 

enligt lag eller annan författning skall avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till 
nämnderna.  
  
KL 3 kap. 9 § första stycket: 
 

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 

kommunen, främst 
1. mål och riktlinjer för verksamheten, 
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder, och beredningar, 
5. val av revisorer, 
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 

7. årsredovisning och ansvarsfrihet, samt 
8. folkomröstning i kommunen 
Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i denna lag eller i andra författningar. 
 
KL 6 kap. 33 § 1 st: 
 
En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos 

kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Dock inte de fall som avses i KL 6 kap. 34 §.  

 
Notering: Delegation kan alltså inte lämnas till två eller flera tjänstemän eller ledamöter att 
tillsammans besluta i ett ärende. Delegation får inte heller lämnas till ledamot och 
tjänsteman tillsammans. 

 
KL 6 kap. 34 § - Delegationsförbud 
 
Beslut i följande ärenden får kommunstyrelsen inte delegera: 
1.ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, dvs av 
principiell natur, 
2. framställning eller yttrande till fullmäktige, 

3. yttranden med anledning av att beslut i nämnden i sin helhet eller av fullmäktige 
överklagats, 
4. ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, 
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter, (t.ex. i socialtjänstlagen). 
 
Notering: Ovanstående angivna ärendetyper ska alltid överlämnas till kommunstyrelsen för 

beslut. 
 

 Återkallelse av delegation 
 
Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla en delegation. Det kan göras generellt eller i 
ett särskilt ärende. Kommunstyrelsen kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i 

ett särskilt ärende, genom att själv ta över ärendet och besluta. 
 
Däremot kan kommunstyrelsen inte ändra ett beslut som redan fattats av en delegat. 
Delegationen innebär at beslutsfattaren beslutar i kommunstyrelsens ställe. Om 
kommunstyrelsen anser att en delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt styrelsens 
intentioner, kan kommunstyrelsen däremot återkalla delegationen.  
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Förordnande 
 
Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska framgå vem som nämnden 
har bestämt att uppgiften ska anförtros till. Det är alltså inte tillräckligt att ange att 

behörigheten tillkommer en anställd som har en viss arbetsuppgift.  
Att endast ange befattning, uppfyller inte det angivna kravet på hur ett förordnande ska vara 

utformat. Rätten är alltså personlig.  
(enligt JO, kompletterande beslutanderätt, enligt Lag med särskilda bestämmelsen om vård 
av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 
 

Socialtjänstlagen 
 

I socialtjänstlagen 10 kap. 4 § finns föreskrifter för delegering i socialnämnd, där det bland 
annat finns begränsningar i vissa ärenden som endast får delegeras till utskott men inte 
tjänstemän. (I Munkedals kommun är kommunstyrelsen ”socialnämnd”) 
 

Medicinskrättslig delegering 
 

Utanför kommunallagens bestämmelser om delegering faller bestämmelserna om 
medicinskrättslig delegering. Det innebär att en befattningshavare med viss formell 
kompetens inom den kommunala hälso- och sjukvården överför arbetsuppgifter till annan 

som har reell men saknar formell kompetens (lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område) (SFS 1998:531). 

 

Delegering i brådskande ärenden 
 
Kommunallagens 6 kap. 36 § anger regler för delegering av beslut i ärenden som 
nödvändigtvis måste avgöras snabbt och nästa sammanträde inte kan inväntas. Någon 
begränsning av möjligheterna att delegera brådskande ärenden enligt denna § med hänsyn 

till ärendenas art finns inte. Däremot kan kommunstyrelsen precisera och begränsa 
uppdraget till vissa typer av ärenden om den så vill. Alternativet är att påkalla extra 
sammanträde med kommunstyrelsen. 
 
Bestämmelsen motiveras med att det i vissa lägen kan vara viktigt med snabba beslut. Den 
har emellertid getts restriktivt innehåll. Det är endast ordföranden eller annan ledamot som 
kommunstyrelsen utsett som kan få i uppdrag att besluta på kommunstyrelsens vägnar. 

Genom att det anges att dessa beslut fattas på kommunstyrelsens vägnar klargörs att 
besluten med denna § kan överklagas. 

 
Dessa beslut ska alltså redovisas till kommunstyrelsen för att protokollföras och därmed 
anslås på kommunens anslagstavla, för att uppfylla medborgarens rätt att inom tre veckor 
kunna överklaga beslutet. 

  

Skillnad mellan verkställighet och delegation 
 
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från kommunstyrelsen till 
delegaten. Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om ren 
verkställighet. I sådana ärenden saknas utrymme för självständiga bedömningar. Frågor hur 

man ska hantera ärendet är då redan bestämt i lagstiftning, kommunens upprättade regler, 
avtal eller andra styrdokument.  
 
Två exempel: 
Kommunfullmäktige har antagit en taxa för en verksamhet. Handläggaren som tar ut denna 
avgift av kunden verkställer då fullmäktiges beslut genom att ta ut den taxa som 
kommunfullmäktige redan har bestämt. Handläggaren kan då inte självständigt besluta att ta 

ut en annan avgift. Det är verkställighet. 
 
En biståndshandläggare inom äldreomsorgen har av kommunstyrelsen medgetts rätten att 
bedöma om en vårdtagare, enligt gällande lagstiftning, har rätt att få hjälp i hemmet. 
Biståndshandläggaren gör då en självständig bedömning, alltså ett delegationsbeslut.   
Den personal som sedan åker till vårdtagaren och utför hjälpen verkställer 
biståndshandläggarens beslut, alltså verkställighet.  

 

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen  
 
Enligt KL 6 kap. 35 § ska delegeringsbeslut anmälas till nämnden som själv beslutar vid 
vilken tidpunkt olika delegeringsbeslut ska anmälas.  
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Tidpunkt för anmälan bör väljas bland annat med hänsyn till berördas möjlighet till 

information och kontroll, samt för vissa beslut, med hänsyn till att delegeringsbesluten bör 
vinna laga kraft inom rimlig tid. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-15 § 78 att samtliga beslut fattade enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning ska redovisas vid det sammanträde som 
hålls närmast efter det att beslutet fattades. 
 

Anmälan ska inlämnas till kommunens registrator utan dröjsmål efter fattat beslut. 
 

Vidaredelegering    
 
Enligt kommunallagens 6 kap. 37 § anges att en nämnd (kommunstyrelsen) med stöd av 6 
kap. 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta 

beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en anställd inom 
kommunen att besluta istället. Sådana beslut skall anmälas till förvaltningschefen. I 
nuvarande tjänstemannaorganisation är kommunchefen ”förvaltningschef”.  
Någon uttrycklig skyldighet för kommunchefen eller delegaten att vidareanmäla besluten till 
kommunstyrelsen finns inte i kommunallagen, men sådana villkor för att godkänna 
vidaredelegering kan sättas upp. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-15  § 78 att medge att förvaltningschefen har rätt att 

vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd, som i sin tur ska återredovisa besluten 
till förvaltningschefen. Förvaltningschefen i sin tur ska redovisa vidaredelegerade beslut till 
kommunstyrelsen, vid det sammanträde som hålls närmast efter det att beslutet fattades. 
Därigenom anslås beslutet via protokollet och vinner därmed laga kraft efter tre veckor. 
(Överklagningstid 

 
Observera att det endast är förvaltningschefen som har rätt att vidaredelegera. 

 

Överklagan enligt kommunallagen och förvaltningslagen 
 
Överklagan med stöd av kommunallagen (KL 10 kap.), laglighetsprövning 
(kommunalbesvär) 
 
Beslut som kan klagas på enligt kommunallagen, får överklagas av den som är medlem i 
kommunen, det vill säga folkbokförd i kommunen, äger fastighet i kommunen eller är 

taxerad för kommunalskatt där.  
(KL 1 kap. 4 § och KL 10 kap.1 §). 

 
Enligt KL 10 kap. 8 § skall ett överklagat beslut upphävas, om 
1. det inte har tillkommit i laga ordning, 
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 

3. det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 
4. beslutet strider mot lag eller annan författning. Något annat beslut får inte sättas i det 
överklagade beslutets ställe. 
 
Om delegeringsbeslutet skrivits in i särskilt protokoll och efter protokollets justering anslagits 
på kommunstyrelsens anslagstavla, räknas klagotiden 3 veckor (överklagningstiden) från 
den tidpunkt tillkännagivandet om justering av protokollet skett på kommunens anslagstavla.  

 
Observera att sen anmälan kan medföra förlängd klagotid. Anmäls inte ett delegationsbeslut 
till kommunstyrelsen vinner det inte laga kraft. 
 
Överklagan med stöd av förvaltningslagen (FL) 28 §, (förvaltningsbesvär)  
 
Rätt att överklaga sådana beslut har den som beslutet angår, det vill säga är part i ärendet, i 

motsats till vad som gäller vid beslut som överklagas enligt kommunallagen. 
 
Enligt FL 28 §, som gäller myndighetsutövning mot enskild, börjar klagotiden att gälla 3 
veckor från den dag då part fått ta del av beslutet.  
 
Dessa beslut ska därför alltid expedieras till parten med mottagningsbevis, som visar datum 
när beslutet hämtades ut och parten tog del av beslutet. Besvärshänvisning för överklagan 

skall medfölja beslutet. 
 
Uppgifter i nämndprotokoll i sådana ärenden saknar således betydelse för att beslutet ska 
vinna laga kraft. Däremot visar de att delegaten fullgjort sin rapporteringsskyldighet. 
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6.3 Checklista för anmälan av delegationsbeslut till 

kommunstyrelsen: 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-15 § 78 att samtliga beslut fattade enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning ska redovisas vid det sammanträde som 

hålls närmast efter det att beslutet fattades.  

 
Delegationsanmälan ska innehålla: 

 

1. datum och § när kommunstyrelsen beslutat anta den aktuella   

    delegationsordningen (anges på 1:a sidan och i sidhuvudet),  

 

2. nummerhänvisning i delegationsordningen,  

 

3. datum när beslutet fattades,  

 

4. vad beslutet gäller (man kan ange ärendemeningen i delegationsordningen), 

 

5. vem som fattat beslutet, delegaten, 

 

6. identifikation, t.ex, diarienummer, egen löpnummerserie/år eller en 

    sammanställning/månad (om en delegat fattar en stor mängd av  

    samma typ av beslut), 

     

7. lämna redovisningen till kommunstyrelsens registrator omedelbart efter att  

 beslutet fattats. Beslutet anmäls därmed vid kommunstyrelsens nästkommande  

 möte, 

 

8. gör en anteckning i diariet/akten om när delegationsbeslutet anmäldes till  

 kommunstyrelsen. 

 

 

 

På Insidan under styrdokument finns alltid kommunstyrelsens 
aktuella delegationsordning att hämta.  
  

 

Mallar för olika typer av redovisning finns i mallbiblioteket, sökväg: 

öppna Word /arkiv /nytt / mina mallar /välj fliken ”kommunstyrelsen”  

och välj bland 3 olika mallar. 

 

Förteckningen bygger i vissa kapitel på laghänvisningarnas nummerföljd i kapitel 

och §. Vid tillägg och ändringar i delegationsförteckningen kan därför 

löpnummerföljden brytas och hamna i oordning. Varje delegation har ett specifikt 

nummer som inte kan ändras förrän hela delegationsordningen revideras, då 

delegaternas tidigare anmälda delegationsbeslut ska kunna identifieras. 

Anmälningarna anger även det datum som Kommunstyrelsen antog 

delegationsordningen.  
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6.4 Lagförteckning 

 

 Alkohollagen 

AB  Allmänna bestämmelser 

 Begravningslagen  

BrB Brottsbalken  

 Förordningen om offentligt biträde 

FvL Förvaltningslagen 

FB Föräldrabalken   

KL  Kommunallagen 

 Körkortsförordningen 

 Lag om allmänt barnbidrag 

 Lag om färdtjänst och riksfärdtjänst   

 Lag om särskild personutredning i brottsmål 

Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 

1998:531) 

            Lag om god man för ensamkommande barn 

 Lagen om facklig förtroendeman 

 Lagen om offentligt biträde   

 Lagen om övervakningskameror 

LASS Lagen om assistansersättning 

LOU Lagen om offentlig upphandling 

LOV Lagen om valfrihetssystem 

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade 

LUL Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

MBL  Lag om medbestämmande i arbetslivet 

 Lotterilagen 

 LSS förordningen 

 Namnlagen 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen 

 Ordningslagen 

 Passförordningen 

 Patientsäkerhetslagen 

PUL Personuppgiftslagen 

PBL  Plan- och bygglagen  

 Skadeståndslagen  

SF Skolförordningen 

SL  Skollagen 

 Skuldsaneringslagen 

SoF Socialtjänstförordningen 

SoL Socialtjänstlagen 

 Trafikförordningen 

TF Tryckfrihetsförordningen 

Äktb Äktenskapsbalken 

ÄB Ärvdabalken 

 

 

 

Myndighetsförkortning: 

 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 
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6.5 Historik – Revidering, ändring, tillägg 
 

Nu gällande: Kommunstyrelsens delegationsordning antogs 2016-02-02 § 6 

Dnr 2015-297 (som ersätter delegationsordning som antogs 2015-12-16 § 233) 

 

Kommunstyrelsens delegationsordning antogs 2015-12-16 § 233 

Dnr 2015-297 (som ersätter delegationsordning som antogs 2013-05-15 § 78) 

   

Kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2013-05-15 § 78,  

Dnr KS 2013-133/ KS 2015-40 
(som ersätter delegationsordning antogs 2011-09-14 § 138) 
innehållande tillägg och ändringar t.o.m. 2015-06-10; 
Tillägg infört 2013-12-11 § 228 - medgivande till adoption  
Tillägg infört 2014-06-04 § 123 – integration 
Ändring infört 2015-04-22 § 72 – myndighetsutskottets ordf., 1:e och 2:e vice ordf. 

Ändring infört 2015-06-10 § 129 – förordnande myndighetsutskottets presidium. 

 

 

 

Upphörande av nämnder:  

Kommunstyrelsens delegationsordning som antogs 2011-09-14 § 138, Dnr KS 

2010-250, omfattade tidigare omsorgsnämnden och barn-och utbildningsnämndens 

delegationsordningar som vid mandatskiftet 2010/2011 ingick i kommunstyrelsens 

delegationsordning när dessa nämnder upphörde. 
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 2016-04-21 Dnr: KS 2016-155 

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Fullmakt för tilldelningsbeslut och avtalstecknande 
Munkedals kommun har för avsikt att delta i upphandling av HVB Vuxna med 
missbruk 2016 som genomförs av SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI). 
Upphandlingsuppdraget har meddelats SKI enligt delegation. För att SKI ska kunna 
genomföra uppdraget krävs även att Munkedals kommun lämnar fullmakt för att 
SKI som ombud ska kunna teckna tilldelningsbeslut och avtal.   
 
Fullmakt för tilldelningsbeslut respektive avtal bifogas tjänsteskrivelsen. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Ingen 

2. Miljö 
Ingen 

3. Folkhälsa 
Ingen 

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt 
 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att fullmakt ges SKL Kommentus Inköpscentral AB 

att teckna tilldelningsbeslut och avtal när upphandling av HVB Vuxna med 
missbruk 2016 har genomförts. 

       
 

 
 
 

 

Elin Johansson Ulrika Gellerstedt 
Upphandlare Ekonomichef 
Ekonomienheten Ekonomienheten 
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  2016‐02‐23  Sida 1 av 1 

BILAGA B 

FULLMAKT TILLDELNINGSBESLUT 

 

Enligt 6 kap. 4 § i Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, som träder i 

kraft den 1 januari 2013, får en nämnd i en kommun, i ett landsting eller i ett kommunförbund efter 

överenskommelse med en inköpscentral, uppdra åt anställda i inköpscentralen att i en upphandling 

besluta å nämndens vägnar.  

Härmed uppdrar vi åt, Annelie Dufva och Olof Molander, SKL Kommentus Inköpscentral AB org.nr. 

556819‐4798, eller den som han/hon sätter i sitt ställe, att som ombud för undertecknad kommun 

fatta tilldelningsbeslut å nämndens vägnar i nedan ikryssade upphandling/upphandlingar.  

 
Kryssa för den upphandling/de upphandlingar som fullmakten avser: 
 

Fullmakten 

avser: 

Upphandlingens namn 

  HVB Vuxna med missbruk 2016 

  Konsulentstödd familjehemsvård 2016 

 
 
Underskrift 

Ort 

Munkedal 

Datum 

2016‐05‐25 

Upphandlande myndighet 

Munkedals kommun 

Organisationsnummer 

212000‐1330 

Underskrift 

 

 

Namnförtydligande 

Åsa Karlsson / Håkan Sundberg 
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  2016‐02‐23  Sida 1 av 1 

 

BILAGA D 

TECKNINGSFULLMAKT 

 

Härmed befullmäktigas Sahar Göthberg och Olof Molander, under förutsättning att anställning hos 
SKL Kommentus Inköpscentral AB org. nr. 556819‐4798  föreligger, eller den vid SKL Kommentus 
Inköpscentral AB hon sätter i sitt ställe att för undertecknad UMs räkning underteckna ramavtal 
avseende nedan ikryssade upphandling/upphandlingar. 
 
 
 
Kryssa för den upphandling/de upphandlingar som fullmakten avser: 
 

Fullmakten 

avser: 

Upphandlingens namn 

  HVB Vuxna med missbruk 2016 

  Konsulentstödd familjehemsvård 2016 

 
 
Underskrift 

Ort 

Munkedal 

Datum 

2016‐05‐25 

Upphandlande myndighet 

Munkedals kommun 

Organisationsnummer 

212000‐1330 

Underskrift 

 

 

Namnförtydligande 

Åsa Karlsson / Håkan Sundberg 
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 2016-04-21 Dnr: KS 2016-156 

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Fullmakt för tilldelningsbeslut och avtalstecknande 
Munkedals kommun har för avsikt att delta i upphandling av Konsulentstödd 
familjehemsvård 2016 som genomförs av SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI). 
Upphandlingsuppdraget har meddelats SKI enligt delegation. För att SKI ska kunna 
genomföra uppdraget krävs även att Munkedals kommun lämnar fullmakt för att 
SKI som ombud ska kunna teckna tilldelningsbeslut och avtal.   
 
Fullmakt för tilldelningsbeslut respektive avtal bifogas tjänsteskrivelsen. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Ingen 

2. Miljö 
Ingen 

3. Folkhälsa 
Ingen 

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt 
 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att fullmakt ges SKL Kommentus Inköpscentral AB 

att teckna tilldelningsbeslut och avtal när upphandling av Konsulentstödd 
familjehemsvård 2016 har genomförts. 

       
 

 
 
 

 

Elin Johansson Ulrika Gellerstedt 
Upphandlare Ekonomichef 
Ekonomienheten Ekonomienheten 
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  2016‐02‐23  Sida 1 av 1 

BILAGA B 

FULLMAKT TILLDELNINGSBESLUT 

 

Enligt 6 kap. 4 § i Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, som träder i 

kraft den 1 januari 2013, får en nämnd i en kommun, i ett landsting eller i ett kommunförbund efter 

överenskommelse med en inköpscentral, uppdra åt anställda i inköpscentralen att i en upphandling 

besluta å nämndens vägnar.  

Härmed uppdrar vi åt, Annelie Dufva och Olof Molander, SKL Kommentus Inköpscentral AB org.nr. 

556819‐4798, eller den som han/hon sätter i sitt ställe, att som ombud för undertecknad kommun 

fatta tilldelningsbeslut å nämndens vägnar i nedan ikryssade upphandling/upphandlingar.  

 
Kryssa för den upphandling/de upphandlingar som fullmakten avser: 
 

Fullmakten 

avser: 

Upphandlingens namn 

  HVB Vuxna med missbruk 2016 

  Konsulentstödd familjehemsvård 2016 

 
 
Underskrift 

Ort 

Munkedal 

Datum 

2016‐05‐25 

Upphandlande myndighet 

Munkedals kommun 

Organisationsnummer 

212000‐1330 

Underskrift 

 

 

Namnförtydligande 

Åsa Karlsson / Håkan Sundberg 
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  2016‐02‐23  Sida 1 av 1 

 

BILAGA D 

TECKNINGSFULLMAKT 

 

Härmed befullmäktigas Sahar Göthberg och Olof Molander, under förutsättning att anställning hos 
SKL Kommentus Inköpscentral AB org. nr. 556819‐4798  föreligger, eller den vid SKL Kommentus 
Inköpscentral AB hon sätter i sitt ställe att för undertecknad UMs räkning underteckna ramavtal 
avseende nedan ikryssade upphandling/upphandlingar. 
 
 
 
Kryssa för den upphandling/de upphandlingar som fullmakten avser: 
 

Fullmakten 

avser: 

Upphandlingens namn 

  HVB Vuxna med missbruk 2016 

  Konsulentstödd familjehemsvård 2016 

 
 
Underskrift 

Ort 

Munkedal 

Datum 

2016‐05‐25 

Upphandlande myndighet 

Munkedals kommun 

Organisationsnummer 

212000‐1330 

Underskrift 

 

 

Namnförtydligande 

Åsa Karlsson 
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 2016-04-21 Dnr: KS 2009-71 

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Förvärv av del av Möe 1:14 
Detaljplanen för del av Möe 1:2 och Möe 1:14 vann laga kraft 2012. Detaljplanen 
innehåller mark för bostäder varav 8 ligger på kommunal mark och 12 på privat 
mark. 
 
Den privata markägaren har vänt sig till kommunen med förfrågan om att 
kommunen förvärvar resterande del av planområdet. Området omfattar ca 35000 
m2 mark. Priset är satt till 1300 tkr. 
 
På kommunens närbelägna område för bostäder på Möe finns ca 20 tomter kvar för 
byggnation. Behovet av ytterligare tomter i området bedöms därför för närvarande 
som lågt. Priset, drygt 100 tkr per tomt, bedöms dessutom som för högt med tanke 
på kostnaderna för att exploatera området i relation till möjligt försäljningspris. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Kommunal kostnad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte förvärva del av Möe 1:14 
 
 
       
     

 
 
Beslutet expedieras till: 
Fastighetsägarna 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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 2016-03-09 Dnr: KS 2009-71
    

 
 KOMMUNSTYRELSEN Avtal 
  
 
 

Avtal om markförvärv 
Bakgrund 
Munkedals kommun har tillsammans med Ingvar Lundqvist detaljplanelagt del av 
fastigheterna Möe 1:2 och Möe 1:14. Möe 1:2 är i kommunal ägo och Möe 1:14 ägs 
av Ingvar och Anita Lundqvist. 
 
Detaljplanen vann laga kraft 2012-04-02 och medger uppförandet av 20 byggrätter 
för bostäder i ett resp två plan. Uppförandet förutsätter utbyggnad av gator, va 
mm. 
 
Ingvar och Anita Lundqvist har ställt en förfrågan till Munkedals kommun om 
kommunens intresse att förvärva den del av planområdet som ligger på Möe 1:14, 
ca 35000 m2 mark och 12 tomter. 
 
AVTAL 
Parter:  Ingvar Lundqvist (350616-4858) och Anita Lundqvist (431015-6288),      

Möevägen 51, 45531 Munkedal, och 
    
   Munkedals kommun (212000-1330), 45580 Munkedal 
 
§1 
Munkedals kommun förvärvar detaljplanelagd del av Möe 1:14, se kartbilaga. 
 
§2 
Köpeskillingen uppgår till 1 300 000 kr (enmiljontrehundratusenkronor) och erläggs 
på tillträdesdagen (exkl handpeng). 
 
§3 
Kommunen erlägger 300 000 kr i handpeng då detta avtal vunnit laga kraft. 
 
§4 
Munkedals kommun svarar för lantmäterikostnader för avstyckning av planområdet 
enligt gällande detaljplan. Munkedals kommun tillträder området då 
lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft (tillträdesdagen) och erlägger då 
resterande belopp. 
 
§5 
Ett exploateringsavtal tecknades mellan parterna i samband med att detaljplanen 
upprättades och antogs. Under tiden prövning sker om kommunens eventuella 
förvärv av del av planområdet ska inte punkt 9 i exploateringsavtalet kunna 
åberopas. När detta avtal om markförvärv vinner laga kraft upphör 
exploateringsavtalet att gälla. 
 
§6 
Detta avtals giltighet förutsätter beslut i Kommunfullmäktige som vinner laga kraft. 
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För Munkedals kommun   För fastighetsägaren 
 
 
 
Åsa Karlsson    Ingvar Lundqvist 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
Håkan Sundberg   Anita Lundqvist 
Kommunchef 
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 2016-05-01          Dnr KS 2016-114 

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Kommunstyrelsens budget 2017, plan 2018-2019 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till budget 2017 med plan 
2018-2019. Kommunstyrelsens preliminära ram för 2017 uppgår till 566,8 mnkr 
(exklusive löneökningar och kapitalkostnader vilka avsätts centralt). 
Kommunstyrelsen preliminära investeringsram uppgår till 47,1 mnkr. Resultatmål 
med indikatorer föreslås vara oförändrade jämfört med 2016. 

Ram drift 
Då budgetramar för 2017 redan är fastställda av kommunfullmäktige innebär det 
att övriga tillkommande förändringar måste hanteras inom ram. Inför 2017 har 
tillkommit förändringar motsvarande 9,3 mnkr. Dessa konsekvensbeskrivs och 
hanteras nu i uppdatering av tidigare års budgetbeslut.  
 
Inom kommunstyrelsen krävs anpassningar på totalt 2,3 mnkr. Resterande 
minskning av kostnader finns inom finansverksamheten på 6,9 mnkr. Utökning av 
ram inom kommunstyrelsen är på 5,4 mnkr vilket innebär en nettoökning av 
kommunbidraget sker då med 3,1 mnkr. 
 
 Budget Budget Plan Plan       

Nämndernas ram, 
mnkr 2016 2017 2018 2019

Föränd 
2017* 

Föränd 
2018* 

Föränd 
2019* 

Kommunstyrelsen 563,656 566,794 558,749 542,782 3,138 -8,045 -15,967

ej utfördelat (succesivt 
återställning resultat)   0,000 -1,900 -3,900 0,000 -1,900 -2,000

Kommunledningskontor  52,627 52,398 53,498 53,498 -0,229 1,100 0,000

varav till KS förfogande  5,335 5,335 6,435 6,435 0,000 1,100 0,000

Sektor för samhällsbyggnad 89,967 94,604 94,604 94,604 4,637 0,000 0,000

Sektor för Barn- och 
utbildning 202,654 201,554 201,554 201,554 -1,100 0,000 0,000

Sektor Omsorg 218,409 218,239 217,139 217,139 -0,170 -1,100 0,000

 

Ram  investering 
Utifrån antagna planeringsförutsättningar ska investeringsvolymen högst uppgå till 
30 mnkr. Samtliga investeringar måste rymmas inom de budgeterade 
kapitalkostnaderna. Förvaltningens förslag ligger på 47,1 mnkr detta beror på 
ombyggnad av Munkedals brandstation som för 2017 uppgår till 15 mnkr. Dessa 
finansieras fullt ut av Västra Götalands Regionen. Frånsett denna investeringspost 
uppgår investeringarna till 32,1 mnkr. Den ökade kapitalkostnaden ryms inom 
centralt avsatta medel. 
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Mnkr 
Budget 
2017 

Budget 
2018 

plan 
2019 

Kommunstyrelsen 46,9 152,3 111,5 
Kommunledningskontor 3,2 1,6 0,5 
Sektorn för Samhällsbyggnad 42,1 149,3 109,3 
Sektorn för Omsorg ( IFO,Vo,Stöd) 0,8 0,7 1,3 
Sektorn för BoU 0,8 0,7 0,5 
Bygg 0,75 0,75 0,75 
Totalt för kommunen  47,1 153,0 112,2 
Ram för året 30,0 30,0 30,0 
diff -17,6 -122,5 -82,2 
 

Resultatmål 
För kommunstyrelsen har antagits 39 resultatmål inkl. indikatorer/mått för 
perioden 2016-2017. Någon förändring föreslås inte av dessa mål. Första 
uppföljningen sker i delårsbokslut april 2016.  

Obalanser i verksamheten 
Kommunstyrelsens verksamheter har en stor obalanser i förhållande till budget. 
Resultatet för 2014 var ett underskott på -8,7 mnkr.  
 
Inför 2015 erhöll kommunstyrelsen ett tillfälligt kommunbidrag motsvarande 9,6 
mnkr. Trots detta gjorde nämnden ett underskott på 18 mnkr. Inför 2016 
kompenserades nämnden med 30 mnkr varav 16 mnkr för verksamhetsutökningar. 
De första prognoserna för året visar på ett underskott motsvarande xx mnkr.  
 
De obalanser som återstår inom kommunstyrelsens verksamhet ska återställas och 
ingår inte i kommunstyrelsens budgethandling. Kommunchefen leder arbetet och 
återrapporterar regelbundet till nämnden.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Konsekvenserna av anpassningarna för att klara 2017 års ekonomiska ramar 
beskrivs i Kommunstyrelsens budget 2017 med plan 2018-2019. 

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Löpande information har skett till de fackliga organisationerna under våren och 
förhandling har genomförts enligt MBL § 19 2016-04-25 samt MBL § 11 2016-05-02. 
 

Förslag till beslut 
 
Förvaltningens förslag till beslut: 
 

 
1. Kommunstyrelsen beslutar i godkänna upprättad budget för 2017 med plan 

2018-2019 med konsekvensbeskrivningar. 
 

 
Maria Strömberg   Håkan Sundberg 
Controller   Kommunchef 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Sektorchefer, enhetschefer inom KLK 
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