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Kallelse till Socialnämnden  

Tisdagen den 14 juni 2022, kl. 15:00 
Visheten, Tingshusgatan 1 
 
I tur att justera:  Sven Lundh (SD) 
Ersättare:  Lena Nilsson (S) 
Tid och plats för justering: Socialförvaltningen, den xx juni 2022 
 

 

Föredragningslista    

 

 Ärenden Till Föredragande 

1. Upprop   

2. Protokollsjustering    

3. Information: Budget och skuld  

Handlingar  

 • Presentation: Budget och skuld 

 Irene Munkhagen 
& Karin Bertilsson 
Budget- och 
skuldrådgivare 

4. Information: Återkoppling utifrån dialogmöte med 
KSAU 8 juni 

 Sus Lantz, 
Socialchef 

5. Anmälan av delegationsbeslut 

Handlingar  

 • Tillfälligt alkoholtillstånd, Vannaröds Slottsrestaurang 

 • Tillfälligt alkoholtillstånd, Torsjö Live 

Protokoll 

 • Arbetsutskottets protokoll 2022-05-24 

 • Arbetsutskottets protokoll 2022-06-07 

   

6. Övriga anmälningar 

Handlingar 

 • Målreflektioner MSP T1 2022 

 • Målreflektioner BoU T1 2022 

   

Hässleholms 
kommun 
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 Socialnämnden  

 

 

 

(Övriga anmälningar, fortsättning)  

 • Minnesanteckningar styrgrupp tre förvaltningar 2022-
05-06 

 • Minnesanteckningar Brå 22-05-19 

7. Ansökan om verksamhetsbidrag till brottsofferjouren 
2023  

Handlingar  

 • AU 2022-05-24 § 37 
 • SF tjänsteskrivelse 2022-05-11 
 • Bilaga ansökan 2023 

BOJ Fredrik Olofsson, 
Enhetschef 
förebyggande-
centrum 

8. Förslag revidering delegationsordning 

 • AU 2022-06-07 § 39 

 • SF tjänsteskrivelse 2022-05-27 

 • DO 211216 med förslag 

 • DO 220614 

 Katarina Borg, 
HR-specialist     
via Teams 

9. Övriga frågor    

 
Socialnämnden  

 

Robin Gustavsson (KD) 
Ordförande 

Elin Hesslefors 
Sekreterare 

 



Upprop



Protokollsjustering



Kommunen har skyldighet att bedriva budget- och skuldrådgivning 
enligt Socialtjänstlagen kap 5 12§

”Kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. 

Denna skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess 
att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad”

Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Budget- och skuldrådgivning idagBudget- och skuldrådgivning idag 



Yrkesrollen
Budget- och skuldrådgivare

Syftet med rådgivningen är att tillsammans med den rådsökande finna 
lösningar och skapa en hållbar ekonomi på sikt.

• Budgetrådgivning

• Skuldrådgivning

• Stöd inför, under och efter skuldsanering

• Samverkan

• Utåtriktade och förebyggande insatser



Källa: Budgetrådgivning - en kortsiktig kommunal investering eller en lönsam social investering
Rapport 2011:11 Konsumentverket

Arbetslöshet
Sjukskrivning

Psykosociala problem
Psykisk sjukdom

Somatisk ohälsa

Missbruk
Kriminalitet

Vägar in i skuldsättningV ,ägar in i skuldsättn·ng 



Hur hittar de rådsökande
till oss?

Budget- och 
skuldrådgivare

Krono-
fogdenSocial-

tjänst

Vård och 
omsorg

Person-
ligt

ombud

Gode 
män & 

förvaltare

Överför-
myndar-
nämnd

Försäk-
rings-

kassan

Arbets-
förmed-
lingen

Arbetsgiv
are

Primär-
vård

Psykiatri

Kriminal-
vård

Kyrkan

Banker

Fordrings
-ägare

Hyres-
värd

Kvinno-
jour

Tidigare 
rådsök-

ande

Konsu-
mentväg-
ledning

Vems initiativ till besök på Budgetrådgivningen: Antal

Egen idé 80 = 26 %

KFM 74

Anhörig/ vän 57

Socialtjänst 37

God man o Förvaltare 25

Kurator 16

Bank/inkasso 10

Arbetsgivare 6

Kriminalvården 2

AF 1

Personligt ombud 1

Omsorgsförvaltningen 1

Hur h iittar de 1rådsök,a1nd,e 
till oss? 



Skuldsättning i Hässleholms kommun

Hässleholm Skåne Sverige

Antal budget- och 
skuldrådgivningsärenden

310 

Varav skuldsaneringsärenden 135 (43,5 %)

Antal skuldsatta i KFM:s 
register

1872 (4,49 %) 4,15 % 3,67 %

Antal barn med föräldrar som 
har skulder hos Kronofogden

1 133 (10,8 %) 9,7 % 8,1 %

Ålder: Antal:

-30 40

30-40 72

40-50 79 = 25 %

50-60 63

60-70 32

70- 24

Slkulldsä'ttning i H,ässleholms k,01mmun 



Verksamhetens statistik

Källa: Egen statistik 

Försörjning: Antal:

Löntagare 129 = 42 %

Sjuk/förtidspension/Sjukersättning 36

Ålderspension 34

Aktivitetsersättn/-stöd 33

Sjukskriven 26

Försörjningsstöd 22

A-kassa 15

Utan inkomst 5

Föräldrapenning 4

Egenföretagare 4

CSN 2

Civilstånd: Antal:

Ensamstående utan barn 164 = 53 %

Ensamstående med barn 41

Sammanboende utan barn 50

Sammanboende med barn 55

Verksam I etens S'tatistik 



Tack för uppmärksamheten!

Irene Munkhagen
Budget- och skuldrådgivare

för Hässleholm och Östra Göinge kommuner

Tfn/mobil: 0451-26 87 14

Irene.Munkhagen@hassleholm.se

______________________________

Besöksadress: Järnvägsgatan 1, 

Hässleholm

Karin Bertilsson
Budget- och skuldrådgivare
för Hässleholm och Östra Göinge kommuner

Tfn/mobil: 0451-26 88 84

Karin.Bertilsson@hassleholm.se

______________________________

Besöksadress: Järnvägsgatan 1, 

Hässleholm

Tack för uppmärksamheten! 

mailto:Irene.Munkhagen@hassleholm.se
mailto:Karin.Bertilsson@hassleholm.se
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BEVIS 

Hässleholms 
kommun 

om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010: 1622) 
för servering av alkoholdrycker 

Tillstånds-
havare 

Tillståndets 
giltighet 
Serverings-
ställe 

Serverings-
lokaler 

Serveringens 
omfattning 

Serverings-
tider 

Villkor/ 
Noteringar 

Tillstånds-
beslut 

Utfärdare av 
detta bevis 

Hässleholms kommun 
Postadress 

281 80 Hässleholm 

Org. nr/Pnr Namn 

559299-9675 TGEventAB 
Tel. nr Adress 

076-949 49 11 Grantinge 5200 
Fax nr Postadress 

281 91 Hässleholm 
E-post 

info(a),tykarpsgrottan.net 
Föreståndare/kontaktperson 

Anna och Markus Axelsson 
Giltighetstid 

Se nedan 
Namn 

I ~~t;;ani~;;e; l Vannaröds Slottsrestaurang 
Gatuadress och ort Tel. nr. resp . fax nr (om annat än tillståndshavarens) 

Vannaröds Slott, Sösdala 0451-600 31 I 0451-61431 
Lokaler inom vilka alkoholservering får ske 

Se ritning, 3 sidor 
Jämför markerad ritning betecknad 7~g~ta antal pers i serveringslokaler I Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal 

007-2022-00007 
Året runt Uteservering Pausservering Catering Provsmakning 

7 7 n n n 
Årligen under perioden (from - tom) Under perioden (fr o m - t o m) 

- 2022-05-14 - 2022-06-18 
Alkoholdrycker som fllr serveras Servering till 

~ Starköl Fl Vin Fl Spritdrycker Fl Andrajästa 
alkoholdrvcker 

Fl Allmänheten n Slutet sällskap 

Klockslag då servering får påbörjas respektive senast skall avslutas 

18:00-00:00 2022-05-14 
14:00 00:00 2022-06-18 

Serveringslokalema skall vara utrymda senast 30 min efter serveringstidens utgång. 

Beslutsfattare (nämnd/befattningshavare) Beslutsdatum (även föregående), ev § Nytt/ändrat 

Emma Noble 2022-05-10 tillstånd 
Utfllrdandedatum/dnr Namnfbrtydligande/befattning Underskrift 

2022-05-10 I -!Ml Emma Noble 
007-2022-00007 Tillståndsinspektör 

Webbplats 

www .hassleholm.se 
Besöksadress 

Järnvägsgatan 1 

E-post 

til lstand@hass leho lm. se 
Telefon 

0451-26 70 00 vx 

Organisationsnr 

212000-0985 
Fax Bankgiro 

866-3494 
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Hässleholms 
k.ommun 

Handläggare 
Emma Noble 
0451-26 87 07 
emma.noble@hassleholm.se 

BESLUT 

Datum 
2022-04-20 

TGEventAB 

Diarienummer 
007-2022-00007 

Anna och Markus Axelsson 
Grantinge 5200 
281 91 Hässleholm 

Beslut efter ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten 

Sökande 
TGEventAB 
Org.nr 559299-9675 
Grantinge 5200 
281 91 Hässleholm 

Serveringsställe 
Vannaröds Slottsrestaurang 
V annaröds Slott 
282 71 Sösdala 

Beslut 
TG Event AB. beviljas tillstånd att till allmänheten servera. spritdrycker, vin, starköl 
och andra jästa alkoholdrycker på Vannaröds Slottsrestaurang, Vannaröds Slott, 
282 71 Sösdala. Serveringstillståndet gäller 2022-05-14, kl 18:00-00:00 och 2022-
06-18, kl 14:00-00:00. 
(8 kap. 2 § Alkohollagen) 

Skäl för beslut 
Med hänvisning till nedanstående utredning, samtal med sökanden under 
utredningens gång, tidigare besök på Vannaröds Slottsrestaurang i Sösdala, 
bedöms sökanden ha visat att man uppfyller de högt ställda krav på 
lämplighet som ställs, enligt Alkohollagen, för att meddelas 
serveringstillstånd. 

Aktuella lagrum 
8 kapitlet 12 § Alkohollagen (Alk.L): Serveringstillstånd får endast meddelas den 
som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 
förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. 

8 kap 15 §, 2 st Alk.L: Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till 
lokalens storlek lämpligt antal sittplatser för matservering. 

Socialförvaltningen / Förebyggandecentrum 

Adress: Socialförvaltningen Hässleholms kommun, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Järnvägsgatan 1 Telefon: 0451-26 70 00 
E-post: tillstand@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
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Hässleholms 
kommun 

8 kap 15 §, 3 st AlkL: Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten får meddelas 
om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för 
servering i slutet sällskap. 

8 kapitlet 16 § AlkL: Serveringsstället skall även vara lämpligt för sitt ändamål ur 
brandsäkerhetssynpunkt. 

8 kapitlet 17 § AlkL: Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet 
eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och 
nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras, 
även om övriga krav som är uppställda i lagen är uppfyllda. 

Utredning i ärendet 

Ansökan avser 
TG Event AB har ansökt om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra 
jästa alkoholdrycker på Vannaröds Slottsrestaurang. Serveringstillståndet är avsett 
att användas vid två tillfällen; 2022-05-14 och 2022-06-18. 

Serveringstider 
_18:00 - 00:00, 2022-05-14 
14:00 - 00:00, 2022-06-18 

Verksamhetens inriktning 
Den 14 maj planeras en konsert, Kim Larsen-tribute, med början kl 18:00. 
Den 18 juni planeras två stand-up föreställningar med start kl 14:00 respektive 
kl 18:00. Vid bägge tillfällena kommer grillbuffä att serveras samt kaffe och 
dessert. Föranmälan är obligatorisk. 

Hyresavtal 
Sökanden har inkommit med ett avtal som visar att man disponerar serveringsstället 
under de aktuella serveringstidema. 

Finansiering 
Det finns inte behov av finansiering, då sökanden hyr serveringsstället inklusive 
inventarier och kök. 

Lokalernas utformning och verksamhetens inriktning 
Uppträdandena ska ske i Stora Salen i V annaröds Slott. Publiken sitter vid 
långbord och äter medan underhållningen pågår. Gästerna kommer att kunna 
vistas även på en inbyggd altan på samma våning som Salen samt på ytor en 
trappa upp i byggnaden. Där kommer även att finnas en bar under 
serveringstiden. All servering kommer att ske inomhus. 
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Adress: Socialförvaltningen Hässleholms kommun, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Järnvägsgatan 1 Telefon: 0451-26 70 00 
E-post: tillstand@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 



Hässleholms 
kommun 

Brandsäkerhet 
I remissvar som inkom 2022-04-28 efter att Räddningstjänsten gjort platsbesök 
samt i ändring som inkom 2022-05-04, framkommer att de lokaler som 
sökanden planerar att ha evenemangen i är lämpliga för upp till 150 personer. 
Räddningstjänsten har inga invändningar mot sökt tillstånd så länge antalet 
personer är högst 150. 

Meny 
Den mat som erbjuds bedöms vara tillräcklig för ett tillfälligt serveringstillstånd. 

Kassaregister 
Sökanden har inkommit med uppgift om att deras kassaregister/kontrollenheter 
är registrerade hos Skatteverket. 

Serveringsansvariga personer 
Serveringsansvariga är Anna och Markus Axelsson, se nedan. 

Sökandens kvalifikationer och lämplighet 

Kunskaps prov 
Anna och Markus Axelsson har i annat bolag haft stadigvarande 
serveringstillstånd för slutna sällskap sedan 2013-02-19 och bedöms därmed ha 
nödvändiga kunskaper för att servera alkohol. 

Personer med betydande inflytande i verksamheten (PBI) 
Anna Axelsson, 870518-3542, ägare 
Markus Axelsson, 771205-3516, ägare 

Bolagsengagemang 
PBierna har ytterligare bolagsengagemang: 
Tykarpsgrottan AB, 556870-1105 
Ge Fo Ekonomisk Förening, 769637-4987 
Dessa engagemang bedöms inte påverka sökandenas lämplighet, då inga 
negativa uppgifter om dessa företag framkommit i utredningen. 

Information inhämtad från Kronofogdemyndigheten 2022-04-07, visar att 
varken sökande, företrädare eller bolagsengagemang, förekommer i 
myndighetens register. Det finns heller inget skuldsaldon för sökanden 2022-04-
30. 
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Adress: Socialförvaltningen Hässleholms kommun, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Järnvägsgatan 1 Telefon: 0451-26 70 00 
E-post: tillstand@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 



Hässleholms 
kommun 

Information ur Bolagsverkets register hämtad via kreditupplysningsföretaget 
SYNA, visar att Anna och Markus Axelsson innehar det sökande bolaget TG 
Event AB, 559299-9675. 

Remissvar från Polismyndigheten 
I remissvar, som inkom från Polisen 2022-05-10, framkommer inga hinder för 
sökt tillstånd, vare sig när det gäller företrädarnas vandel eller risken för 
närboende-, trafik- eller ordningsstörningar. Polisen bedömer inte heller att det 
finns något behov av ordningsvakter. 

Remissvar från Skatteverket 
I remissvar som inkom 2022-04-09 från Skatteverket, framkommer ingen 
uppgift som hindrar att aktuell ansökan beviljas. Det framkommer även att 
sökanden innehar F-skattsedel, är registrerad för moms och som 
arbetsgivare. 

Alkoholpolitisk bedömning 
Sökanden har i flera år bedrivit både tillfällig och stadigvarande servering 
av alkohol utan anmärkningar. Aktuellt serveringsställe har under många 
år använts till restaurangverksamhet och sammankomster och är således 
anpassat för denna typ av arrangemang. Tillståndsverksamheten bedömer 
med stöd av Polisens remissvar, att det inte finns några alkoholpolitiska 
hinder för sökt tillstånd. 

Hässleholm 2022-05-10 

~~u_ 
Emma Noble 
Tillståndsinspektör 

Bilagor 
Ritning, 3 sidor 
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Adress: Socialförvaltningen Hässleholms kommun, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Järnvägsgatan 1 Telefon: 0451-26 70 00 
E-post: tillstand@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 



BEVIS 

~. Hässleholms 
kommun . 

om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010: 1622) 
för servering av alkoholdrycker 

Tillstånds-
havare 

Tillståndets 
giltighet 
Serverings-
ställe 

Serverings-
lokaler 

Serveringens 
omfattning 

Serverings-
tider 

Villkor 

Tillstånds-
beslut 

·utfärdare av 
detta bevis 

Hässleholms kommun 
Postadress 

281 80 Hässleholm 

Org. nr/Pnr Namn 

556956-5236 Lilla Torsjö AB 
Tel. nr Adress 

073-154 83 79 Vanneberga Bernstorp 3510 
Fax nr Postadress 

288 90 Vinslöv 
E-post 

louise. torsi oli ve(a),gmail. com, torsi oli ve(a),gmail.com 
Föreståndare/kontaktperson 

Louise Wallin 
Giltighetstid 

2022-07-01-2022-07-02 
Namn I Restaurangnummer 

Torsjö Live 
Gatuadress och ort Tel. nr. resp . fax nr (om annat än tillståndshavarens) 

3193 B, Västra Torup 073-592 69 19 I 
Lokaler inom vilka alkoholservering får ske 

Se ritning 
Jämför markerad ritning betecknad Högsta antal pers i serveringslokaler I Antal sittplatser i bordsavdelning/matsal 

022-2021-00024 
Året runt Uteservering Paus servering Catering Provsmakning 

n IXl 7 7 7 
Årligen under perioden (fr o m - tom) Under perioden (fr o m - t o m) 

- 22-07-01 - 22-07-02 
Alkoholdrycker som får serveras Servering till 

Fl Starköl Fl Vin n Spritdrycker ~ Andrajästa 
alkoholdrvcker 

~ Allmänheten n Slutet sällskap 

Klockslag då servering får påbörjas respektive senast skall avslutas 

15:30-01:00 Fredag 1 juli 2022 

14:30 01:00 Lördag 2juli 2022 

Serveringslokalema skall vara utrymda senast 30 min efter serveringstidens utgång. 

Trettio minuter innan serveringstiden börjar och fram till 30 minuter efter att 
serveringstiden slutar, ska minst sex (6) av Polisen förordnade ordningsvakter 
tjänstgöra under de båda festivaldagarna. 

Beslutsfattare (befattningshavare) Beslutsdatum 

Emma Noble 2022-05-10 
Utfärdandedatum/dnr Namnförtydligande/befattning Underskrift 

2022-05-10 I i;vt1Ml\4 Emma Noble 
022-2021-00024 Tillståndsinspektör 

Webbplats 

www.hassleholm.se 
Besöksadress 

Järnvägsgatan 1 

E-post 

tillstand@hassleholm.se 
Telefon 

0451-26 70 00 vx 
Fax 

Nytt tillstånd 

;(I~(;_ 

Organisationsnr 

212000-0985 
Bankgiro 

866-3494 





Hässleholms 
kommun 

Handläggare 
Emma Noble 
0451-26 87 07 
emma.noble@hass/eholm.se 

TJÄNSTEUTLATANDE 

Datum 
2022-03-22 

Diarienummer 
022-2021-00024 

Lilla Torsjö AB 
Vanneberga Bernstorp 3 510 
288 90 Vinslöv 

Beslut efter ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten 

Sökande 
Lilla Torsjö AB 
Org.nr 556956-5236 
Vanneberga Bernstorp 3510 
288 90 Vinslöv 

Serveringsställe 
Torsjö Live 
3193 B 
282 92 Västra Torup 

Beslut 
Lilla Törsjö AB beviljas tillstånd att till allmänheten servera vin, starköl och andra 
jästa alkoholdrycker på ett serveringsutrymme inom festivalområdet för Torsjö 
Live, Lilla Torsjö 3193B, 282 92 Västra Torup. Serveringstillståndet gäller 2022-
07-01 från klockan 15:30 till klockan 01 :00 påföljande dag och 2022-07-02 från 
klockan 14:30, till klockan 01:00 påföljande dag. 
(8 kap. 2 § Alkohollagen) 

Villkor: 
Trettio minuter innan serveringstiden börjar och fram till 30 minuter efter att 
serveringstiden slutar, ska minst sex (6) av Polisen förordnade ordningsvakter 
tjänstgöra under de båda festivaldagarna. 

Skäl för beslut 
Med hänvisning till nedanstående utredning, samtal med sökanden under 
utredningens gång och besök på Torsjö Live i Västra Torup, bedöms 
sökanden ha visat att man uppfyller de högt ställda krav på lämplighet som 
ställs, enligt Alkohollagen, för att meddelas serveringstillstånd. 

Socialförvaltningen / Förebyggandecentrum 

Adress: Socialförvaltningen Hässleholm_s kommun, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Järnvägsgatan 1 Telefon: 0451-26 70 00 . 
E-post: tillstand@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
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Hässleholms 
kommun 

Aktuella lagrum 
8 kapitlet 12 § Alkohollagen (AlkL): Serveringstillstånd får endast meddelas den 
som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 
förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. 

8 kap 14§ AlkL: Serveringsutrymmet ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som 
disponeras av tillståndshavaren. 

8 kap 15 §, 3 st AlkL: Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten får meddelas 
om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för 
servering i slutet sällskap. 

8 kapitlet 16 § AlkL: Serveringsstället skall även vara lämpligt för sitt ändamål ur 
brandsäkerhetssynpunkt. 

8 kapitlet 17§ AlkL: Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet 
eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och 
nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras, 
även om övriga krav som är uppställda i lagen är uppfyllda. 

8 kap 18 § 3 st AlkL: Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är 
inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller 
för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. (Gäller ej 
ordningsvakter) 

Utredning i ärendet 

Ansökan avser 
Lilla Torsjö AB har ansökt om tillstånd att servera vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker på Torsjö Live. Serveringstillståndet är avsett att gälla 2022-07-01 --
2022-07-02. 

Serveringstider 
2022-07-01--02 fredag : 15:30 - 01:00 
2022-07-02--03 lördag: 14:30 - 01 :00 

Dispositionsrätt 
Den mark där Torsjö Live äger rum, ägs av företrädarna för Lilla Torsjö AB. 
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Utredning i ärendet 

Festivalområdets utformning 
Området är inhägnat och ligger flera kilometer från närmaste tätort. 
Festivalområdet består av öppna gräsytor med en sluttning ner mot den större 
scenen, samt ett mindre område med byggnader och växtlighet. 
Serveringsutrymmet är delvis format som en naturlig amfiteater i terrängen; vilket 
innebär att man ser stora delar av området, var man än befinner sig. 
Serveringsutrymmet kommer att avgränsas med staket för att ta bort ytor där 
överblick saknas. Tält och toaletter placeras utmed områdets ytterkanter, med staket 
i bakkant. 

Verksamhetens inriktning 
Musikfestival med imiktning på soul, funk, pop och artister inom singer-songwriter 
gemen. Målgruppen är vuxna personer och familjer. Man kan ta emot uppåt 5 000 
besökare. Det kommer även att finnas andra aktiviteter som konstutställning och 
barnaktiviteter. Festivalen har ingen åldersgräns, men krav ställs på målsmans 
sällskap för barn upp till 14 år. Under festivalen kommer mat och dryck att serveras 
på olika sätt; allt från kaffe och kaka till förbeställd tre-rätters meny med vin. 

Personal 
Ett stort antal volontärer, ca 150 personer, engageras för evenemanget. Som 
framgår av 8 kapitlet 18 § Alkohollagen, ska den som anlitas i en serveringsrörelse 
vara anställd av tillståndshavaren. I praxis har ordet "anställd" bytts ut mot 
"underställd". Regeringsrätten har i RÅ 200 ref 12 förtydligat att bestämmelsen 
handlar om att förhindra att det i rörelsen anlitas personal som har en från 
tillståndshavaren fristående ställning och som tillståndshavaren till följd därav inte 
kan utöver kontroll över. 
Sökanden har informerats om att alla som ansvarar för serveringen (även av mat 
och alkoholfri dryck) inne på serveringsutrymmet måste ingå i Lilla Torsjö ABs 
organisation och vara underställda tillståndshavaren. All betalning kommer att ske 
genom sökandens kassasystem och all personal kommer att lyda under 
tillståndshavaren. 
Arrangören kommer, förutom ordningsvakter, att ha funktionärer som cirkulerar på 
området med uppgiften att uppmärksamma eventuella missförhållanden. 

Meny 
Sökanden har lämnat information om den mat som kommer att erbjudas under 
festivalen. Matutbudet bedöms vara mer än tillräckligt för att uppfylla 
Alkohollagens krav på att tillhandahålla tillredd mat vid ett tillfälligt 
serveringstillstånd. Nytt för i år är att besökarna även får ta med egen mat in på 
området. 
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Kassaregister 
Sökanden hyr in minst 35 kortläsare av märket Izettle, med tillhörande digitala 
kontrollenheter. 

Serveringsansvarig personal 
Sökanden har anmält serveringsansvarig personal och de uppgifterna är registrerade 
i Tillståndsverksamhetens datasystem. 

Sökandens kvalifikationer och lämplighet 

Personer med betydande inflytande i verksamheten (PBI) 
Mats Gunnarsson, 650125-3550, hälftenägare 
Jonas Johansson, 650712-3559, hälftenägare 

Övriga bolagsengagemang 
Mats Gunnarsson är styrelseledamot och ägare i Musmed AB, 556842-5200, i 
Citymottagningen i Hässleholm AB 559063-3870 samt innehar även Musmed HB, 
969729-5856. 
J_onas Johansson är sty~elseledamot och VD för bolaget KL Truck AB 556798-
6921, och styrelseledamot för bolaget Cor i Centrum AB 556623-5452. 
Inget av dessa engagemang utgör något hinder för sökt tillstånd. 

Kunskapsprov 
Mats Gunnarsson har skrivit Kunskapsprovet 2020-04-07 med godkänt resultat. 

Enligt uppgift från Bolagsverket (hämtad från SYNA) är Mats Gunnarsson 
650125-3550 och Jonas Johansson 650712-3559 innehavare av bolaget Lilla Torsjö 
AB, 556956-5236. 

Remissvar från Polismyndigheten 
Remissvar inkom 2022-03-01 från Polisen. Det finns inga invändningar mot 
sökandens företrädare och Polisen bedömer att risken för närboende- och 
ordningsstörningar är liten, men att trafikstörning kan förekomma. Polisen gör även 
bedömningen att det med anledning av servering still ståndet ska tjänstgöra minst sex 
(6) av Polisen förordnade ordningsvakter, trettio minuter innan serveringstiden 
börjar och fram till 30 minuter efter att serveringstiden slutar, under 
festi valdagarna. 
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Remissvar från Skatteverket 
Remissvar inkom från Skatteverket 2022-02-03. Det finns inga anmärkningar 
beträffande sökandebolaget eller delägaren Jonas Johansson och hans 
bolagsengagemang. Mats Gunnarsson har fått tre betalningsuppmaningar på mindre 
belopp under 2021, den senaste i april 2021. Mats Gunnarssons bolag Musmed AB 
har haft en betalningsuppmaning de senaste 3 åren, i augusti 2020. 
Citymottagningen i Hässleholm AB har fått tre betalningsuppmaningar under 2020. 
Samtliga belopp som betalningsuppmaningama gällt, har betalats innan de kunnat 
gå vidare till restföring hos Kronofogdemyndigheten. Av remissvaret framgår även 
att sökanden innehar F-skattsedel, är registrerad för moms och som arbetsgivare. 

Brandsäkerhet 
I remissvar som inkom 2022-02-03, har Räddningstjänsten inga invändningar 
mot sökt serveringstillstånd utifrån de handlingar som sökanden lämnat in och 
tidigare erfarenhet av hur sökanden skött brand- och säkerhetsarbete. 
Räddningstjänsten kommer att genomföra platsbesök inför evenemangets 
öppnande. 

Finansiering 
Av årsredovisningar för bolaget sedan 2016 och framåt, framgår att Lilla Torsjö AB 
totalt sett redovisar ett .underskott varje år, utom 2020, då man redovisade en vinst. 
Den ackumulerade förlusten uppgår till drygt 8 miljoner kr. Eftersom bolagets 
aktiekapital inte är intakt, så har sökanden har i enlighet med Aktiebolagslagen . 
upprättat en kontrollbalansräkning. I kontakt med Mats Gunnarsson, framkommer 
att man täckt upp förlusten med en checkkredit, samt med lån från företrädarnas 
andra bolag. 

Information från Kronofogdemyndigheten inhämtad via SYNA 2022-03-24 
visar att varken Lilla Torsjö AB,någon av företrädarna eller deras 
bolagsengagemang, förekommer i myndighetens register. 

Rättsläge och bedömning 

Rättsläge serveringsområdets storlek och överblickbarhet 
I Alkohollagen anges att serveringsområdet ska omfatta ett visst och avgränsat 
utrymme som disponeras av tillståndshavaren. (8 kap 14§). I lagens förarbeten 
(prop 1994/95:89 och prop. 2009/10:125) anges som grundkrav att 
serveringsutrymmet ska vara överblickbart, så att personalen kan kontrollera vilka 
som får tillgång till alkohol och upptäcka eventuella olägenheter. Hur stort ett 
serveringsutrymme kan vara, med bibehållen överblickbarhet finns inte specificerat 
i lagtext och förarbeten. Tillgången till domstolspraxis är begränsad. I den enda 
karnmarrättsdomen som berör ämnet, fastslog Kammarrätten i Sundsvall (2009-
2132), att den aktuella ytan (Nordichallen i Sundsvall) var "alltför stor för att kunna 
vara överblickbar och att en tydligt avgränsad serveringsyta ger betydligt bättre 
förutsättningar att kunna överblicka hanteringen av alkoholdrycker." 
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Man får utgå ifrån att begreppet överblickbarhet inte bara syftar till den aktuella 
ytans storlek. Precis som i vilken restauranglokal som helst bör andra parametrar, 
som t ex publiktäthet, belysning och områdets utformning, vägas in i bedömningen. 
Sveriges Länsstyrelser skriver i sin rapport "Festivaler 2014 - en kartläggning" att 
länsstyrelserna kommer att i dialog med framför allt kommunerna, verka för att 
servering på stora serveringsytor inte ska medges. Dock ges inga konkreta direktiv. 
Länsstyrelserna konstaterar att uppsikten och överblickbarheten var bättre på de 
arrangemang där det fanns separata serveringsområden inne på festivalområdet, 
vilket i sin tur ledde till en mer hanterbar berusningsnivå på serveringsytan. Det 
betonas också att överblicken på de stora serveringsområdena försvårats av att 
ytorna inte varit öppna. Placering av matvagnar, tält, contaimar, mm, omöjliggjorde 
i flera fall uppsikten och överblickbarheten. 
I rapporten påtalar Länsstyrelserna sambandet mellan oöverblickbara 
serveringsutrymmen och brister gällande ordning och nykterhet. Man nämner 
särskilt risken att ungdomar får tillgång till alkohol och att acceptansnivån för 
berusning ökar, när personalen har svårare att överblicka berusningsnivån. 

Bedömning serveringsutrymmets storlek 
Lilla Torsjö AB har i ansökan noggrant beskrivit hur man arbetar med 
överblickbarheten-ett stort antal personer i personalgruppen, placering av staket, 
tält och toaletter, belysning, mm. Sökanden betonar också att de vänder sig till en 
mognare målgrupp än de flesta andra festivaler. Man serverar endast starköl, vin 
o~h andra jästa alkoholdrycker, inte sprit. Till ~etta läggs att kommunen har gjort 
tillsyn på evenemanget under alla föregående åren med motsvarande 
serveringstillstånd och kunnat konstatera att tillställningen samtliga år varit 
exceptionellt lugn, avseende både ordning och nykterhet-en uppfattning som 
Polisen delar. Utredaren bedömer därför att Lilla Torsjö AB har visat, att de klarar 
att hantera alkoholserveringen i enlighet med Alkohollagens bestämmelser, trots det 
stora serveringsutrymmet på det område som gällt vid de tidigare festivalerna. 
Därmed finns här en möjlighet att göra undantag från den restriktiva hållning till 
stora serveringsområden som är normen. 

Bedömning sökandens lämplighet 
De betalningsuppmaningar som nämns i remissvaret från Skatteverket bedöms inte 
påverka sökandens lämplighet, eftersom de inte utgör ett systematiskt åsidosättande 
av sökandens skyldigheter gentemot det allmänna, utan är undantag från att man 
normalt betalar skatt i tid. 
Vad gäller Lilla Torsjö ABs ekonomiska situation, så har bolaget inte haft några 
skulder vare sig till allmänna eller enskilda fordringsägare. Bolagets sätt att lösa 
underskottet med lån från bank och från företrädarnas övriga bolag tyder inte i sig 
på ekonomisk olämplighet och sökandens förklaring bedöms tillfredsställande, i 
vart fall i förhållande till ett tillfälligt serveringstillstånd. 
Vad gäller företrädarnas personliga lämplighet finns inget att anmärka på -vare sig 
gällande vandel eller i fråga om sökandens tidigare serveringstillstånd. 
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Alkoholpolitisk bedömning 
Festivalområdet ligger avsides och det är låg risk för att evenemanget ska dra till 
sig ungdomar. Utifrån vad som framkommit i utredningen, tidigare års erfarenheter 
samt med stöd av Polisens remissvar, bedöms evenemanget inte medföra någon 
särskild risk för människors hälsa. 

Kommunicering 
Eftersom tillståndet förenas med villkor, har utredningen kommunicerats sökanden 
2022-05-09. · 

Hässleholm 2022-05-10 

MUM!,UJ 
Emma Noble 
Tillståndsinspektör 

Bilagor 
Ritning 

Information om hur man överklagar 

Om Ni inte är nöjd med detta beslut kan Ni skriftligen överklaga det. Ange i skrivelsen vilket beslut 
Ni överklagar; till exempel genom att ange beslutsdatum och diarienummer, vilken ändring av 
beslutet som Ni önskar samt motivering till Ert yrkande. 

Skrivelsen skall vara undertecknad av Er och bör vara ställd till Förvaltningsrätten i Malmö. 
Skrivelsen skall dock lämnas in eller sändas till Tillståndsverksamheten, Socialförvaltningen, 
Hässleholms kommun, 281 80 Hässleholm, för att uppenbara felaktigheter i beslutet skall kunna 
rättas . Om socialnämnden inte ändrar beslutet som Ni vill, kommer handlingarna att översändas till 
Förvaltningsrätten för prövning. 

Tillståndsverksamheten måste ha mottagit skrivelsen inom tre veckor från den dag Ni fick del av 
beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Ordföranderummet, Tingshusgatan, 2022-05-24, kl. 08:30-09:30; 09:49-11 :00 

Robin Gustavsson (KD) ordförande 
Sven Lundh (SD) vice ordförande 
Lena Nilsson (S) 

Anders !versen, tf. socialchef §§ 35-37 
Elin Hesslefors, nämndsekreterare §§ 35-37 
Petter Hector, verksamhetschef §§ 35-37 
Sofie Larsson, juriststudent §§ 35-37 
Fredrik Olofsson, enhetschef §§ 37-37 

Lena Nilsson (S) 
Sven Lundh (SD) 

Socialförvaltningen, den 24 maj 2022 

§§ 35 -37 

Sekreterare 
Elin H ~sslefors / 

Ordförande ~4~~~...$-~ 
Justerare 

Robin Gustavsson (KD) 

~ l~ 
Lena Nilsson (S) 

------, 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämndens arbetsutskott 

2022-05-24 

2022-05-24 

2022-06-14 

Socialförvaltningen 

2022-06-21 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Socialnämndens arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

Anmälan av delegationsbeslut 

övriga anmäln ingar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

Ansökan om verksamhetsbidrag till brottsofferjouren 2023 

§ 35 

§ 36 

§ 37 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 

){ 
Utdraget bestyrkes 
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Socialnämndens arbetsutskott 

§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/325-1 
Socialförvaltningen - Tillfälligt alkoholtillstånd, Vannaröds Slottsrestaurang 

SF 2022/326-1 
Socialförvaltningen - Tillfälligt alkoholtillstånd, Torsjö Live 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 

7? J[ 
Utdraget bestyrkes 
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Socialnämndens arbetsutskott 

§ 36 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/323-1 
Socialförvaltningen - Målreflektioner MPS Tl 2022 

SF 2022/323-2 
Socialförvaltningen - Målreflektioner BoU Tl 2022 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 

J[ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

H ·· ssleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 37 

Ansökan om verksamhetsbidrag till brottsofferjouren 
2023 
Dnr: SF 2022/311 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

Brottsofferjouren i Hässleholm, Osby och Perstorp beviljas verksamhetsbidrag med 
300 000 kronor för år 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Brottsofferjouren ansöker för 2023 om verksamhetsbidrag motsvarande 6 
kr/invånare. 

Verksamheten har en anställd brottsoffersamordnare som möjliggör tillgängligheten 
för brottsutsatta personer, vittnet och anhöriga samt ansvarar för administråtiva 
uppgifter och utbildningar. Stödpersoner och vittnesstöd kompletterar med 
stödjande insatser. Brottsoffersamordnaren har tjänstgjort 60 % under 2021. Då 
behovet har ökat kommer nya stödpersoner och vittnesstöd rekryteras och utbildas 
under våren. 

Socialnämnden har enligt 5 kap 11 § SoL ansvar för att brottsoffer får det stöd och 
den hjälp de behöver. En stor del av detta arbete utförs i praktiken av 
brottsofferjouren, även vad gäller unga brottsoffer och deras anhöriga samt 
personer som utsatts för egendomsbrott och misshandel av andra än i nära 
relationer. Brottsofferjouren är beroende av ideella krafter eller bidrag för sin 
fortlevnad. 

Sänt till: 
Brottsofferjouren Hässleholm 

Fredrik Olofsson 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 

J( 
Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Tjänstemän 

Utses att justera 
Ersättare 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Ordföranderummet, Tingshusgatan, 2022-06-07, kl. 08:30-08:33; 09:49-11:15

Robin Gustavsson (KD) ordförande
Sven Lundh (SD) vice ordförande
Lena Nilsson (S)

Anders I versen, tf. socialchef§§ 38-39
Elin Hesslefors, nämndsekreterare §§ 38-39
Petter Hector, verksamhetschef §§ 38-39
Katarina Borg, HR-specialist §§ 39-39
Karin Bertilsson, budget- och skuldrådgivare§§ 40-40 - river Teams

Omid Ismail, ekonomichef§§ 40-40- river Teams

Sven Lundh (SD)
Lena Nilsson (S)

Socialförvaltningen, den 7 juni 2022

§§ 38-40

Sekreterare

Ordförande

E� Hes�-

/U; &��s� 
Robin Gustavsson (KD)

Justerare �� l �\� 
Sven Lundh (SD)
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Socialnämndens arbetsutskott 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämndens arbetsutskott 

2022-06-07 

2022-06-07 

2022-06-28 

Socialförvaltningen 

2022-07-05 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

övriga anmälningar 

Förslag revidering delegationsordning 

Information: Budget och skuld 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Utdraget bestyrkes 

§ 38 

§ 39 

§ 40 
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H··ssl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 38 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SF 2022/337-4 
Socialförvaltningen - Minnesanteckningar tre förvaltningar 2022-05-06 

SF 2022/117-4 
Socialförvaltningen - Minnesanteckningar Brå 2022-05-19 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering /4 5.L I 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 39 

Förslag revidering delegationsordning 
Dnr: SF 2022/370 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 
Revidering av delegationsordningen godkänns, förutsatt att lydelse för 8.4.1, 8.4.2 
och 8.4.3 ändras att delegeras till överordnad chef och att förslag om ändring av 
8.10.3 tas bort. 

Beskrivning av ärendet 
I nuvarande delegationsordning finns flera punkter som inte är delegationsärende 
utan ingår i chefernas VEPA- ansvar, dvs ansvar för verksamhet, ekonomi, personal 
samt arbetsmiljö. Ny reviderad delegationsordning är framtagen. Bilägger nytt 
förslag samt föregående delegationsordning med tydliga förklaringar i rött om 
varför punkten tas bort. Grön text är förändring i befintlig text. 

Sänt till: 
Katarina Borg 
HR-specialist 
Socialförvaltningen 

Kommunlednings förvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Redovisning av målreflektioner för verksamhetsområde 
Mottag, stöd och prevention enligt verksamhetsplanen 

tertial 1  
2022 

 

 

 

Mål  Mätetal /riktning Utfall   Kommentar  

Vår myndighet ska 

erbjuda hög service 

med god kvalitet.  

 

 

Vi gör våra 

förhandsbedömningar i 

tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Vi säkerställer 

vårdnadshavarnas och 

barnens delaktighet i 

bedömningarna.  

 

100% av 

förhandsbedömningar 

ska vara bedömda i 

tid.  

 

 

Alla 

förhandsbedömningar 

ska vara gjorda inom 

lagstadgad tid d v s 

14 dagar. Det finns 

undantag från 14-

dagarsregeln när det 

finns en i lagens 

mening godkänd 

anledning till att 

förhandsbedömningen 

tar längre tid.  

 

Vi mäter därför både 

antal 

förhandsbedömningar 

inom 14 dagar och 

antal 

förhandsbedömningar 

som är utförda inom 

lagstadgad tid. 

Detta kan innebära att 

de med godkända 

anledningar tar mer 

än 14 dagar att 

genomföra.  

 

 

 

Inom 14 dagar:  

Tertial 1: 

83%  

 

 

Med giltligt skäl över 

tid: 

Januari: 95% 

Februari: 98% 

Mars: 91% 

April: 41% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutin finns och följs upp 

genom genomgång av 

tjänst chef/medarbetare 

varje vecka. 

 

När arbetsbelastningen 

och inflödet är högt 

fokuseras resurserna 

på att göra den första 

inledande 

skyddsbedömningen 

för alla barn och 

vuxna vilket innebär 

att andra 

arbetsuppgifter 

kommer längre ner i 

prioriteringen.  

 

 

Inflödet har varit högt 

under framförallt mars 

och april månad samt 

personalgruppen har 

endast bestått av 3 

socialsekreterare fram 

till 15 april, vilket 

medfört ett sämre 

resultat av 

förhandsbedömningar 

inom 14 dagar. 



2. Vi säkerställer att vi 

återkopplar om 

utredning inleds eller 

inte till anmälare.  

  

 

  

Rutin finns och följs upp 

genom genomgång av 

tjänst chef/medarbetare 

varje vecka. 

 

  
   

 

 

 

 

 

    

    

  

 



 

Redovisning av målreflektioner för verksamhetsområde 
Barn och unga enligt verksamhetsplanen tertial 1 

2022 

 

Det finns inte några mål inom verksamhetsområde Barn och unga som följs upp tertial 1. 



 

 

Minnesanteckningar 

Styrgrupp 
Sida 
1 

Sammankallande 
Robin Gustavsson (KD) (ordf.) 

Sekreterare 

Petter Hector 
Mötesdatum 
2022-05-06 

Klockslag 
13:00-16:00 

 

Närvarande:  

Robin Gustafsson (KD)(ordf), Lena Nilsson (S), Christer Welinder (S) och 
Joachim Fors (S).  
 
Tjänstepersoner: 
Niklas Person (BUF), Åsa Ollerstam Lundh (OF) och Petter Hector (SF) 
 
Adjungerade: Stina Linden och Anna Sjödin 

Frånvarande: 
Stefan Larsson (M), Karin Axelsson (M), Susanne Lottsfeldt (SD), Jens 
Lindholm (SD) och Sven Lundh (SD). 
 

Tjänsteperson: Sus Lantz (SF) 

 

 
Punkt Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut 

§ 1 Godkännande av 
dagordning. 

 Styrgruppen godkänner 
dagordningen.  

§ 2 Godkännande av 
minnesanteckningar 
från 2022-02-11. 

 Minnesanteckningarna 
godkänns. 

§ 3 Anhörigstrateg Stina 
Lindén informerar om 
nationell 
anhörigstrategi. 

Se bilaga Styrgruppen tackar för 
informationen.  

§4 Ledningsgruppen          

informerar. 

Ny processledare Ulrika 
Karlsson börjar den 15 
augusti. 
 
Aktuell info från 
arbetsgrupperna YAM, Utökat 
barnstödsteam, 
Föräldrautbildningarna, ELOF 
och Team 3.  

Styrgruppen tackar för 
informationen.  

§5 Arbetssätt i bemötandet 

av barn med 

neuropsykiatriska 

funktionshinder. 

 Beslöt att bordlägga frågan till 
nästa styrgruppsmöte utifrån 
lågt deltagande vid dagens 
styrgrupp.  

§6 Framtagande av 
handlingsplan för 
förebyggande av suicid. 

Region Skåne har tagit fram en 
handlingsplan för suicidpreventionen 
i Skåne och tillsatt en regional 
samordnare. I Hässleholm saknas 
handlingsplaner, riktlinjer, rutiner 
och processer för det 
suicidpreventiva arbetet. För att 
uppnå detta finns det behov av en 
sammanhållande och övergripande 
funktion i det suicidpreventiva 
arbetet. En suicidpreventiv-

Styrgruppen tackar för 
informationen.  

Hässleholms 
kommun 



samordnare för Hässleholm kommun 
kan hålla ihop arbetet och driva det 
framåt tillsammans med Region 
Skåne.  
 

§7 Aktuell information 

kring hur situationen i 

Ukraina påverkar 

Hässleholm, 

förväntningar på 

kommunen och 

utmaningar framåt.  

Muntlig information från 
förvaltningscheferna om 
nuläget i de olika nämnderna.  

Styrgruppen tackar för 
informationen.  

§8 Övrigt. Inga övriga frågor.  

§9 Nästa sammanträde.  23/9 kl. 13-16. 
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Handläggare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
0451-26 74 60   
johanna.flogstam@hassleholm.se 
 

 
 
Minnesanteckningar Brå 2022-05-19 

Närvarande:  

Lena Nilsson, Robin Gustavsson, Susanne Lottsfeldt, Gunnel Nordin, Fredrik Olofsson, Agneta Olsson 

Enochsson, Kajsa Hermansson, Maria Roos Brostedt, Johan Wendt, Johanna Flogstam 

Ej närvarande: Veronica Haagen, Torsten Nilsson, Niklas Persson 

 

 

1. Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat  

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Inget finns att tillägga. Föregående minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna. 

 

3. Ermina Ström, Kultur- och fritidsförvaltningen -ungas delaktighet 

Ermina Ström som arbetar som projektledare på kultur- och fritidsförvaltningen presenterar i 

korthet sitt uppdrag med fokus på ungas delaktighet. Ermina poängterar att trygghetsfrågor är av 

stor betydelse för ungas välmående, och planerar att hålla en trygghetsvandring i centrala 

Hässleholm för målgruppen 13–25 år. Det framhålls en önskan om att detta ska genomföras på 

ett kommunövergripande plan där flera aktörer samarbetar i frågan, och med politiken som 

avsändare för inbjudan. Brå beslutar om att Förebyggandecentrum fortsätter dialogen avseende 

formen för ett samarbete framåt. 

 

4. Återkoppling förebyggande arbete -ungas delaktighet 

Fredrik Olofsson informerar om att Förebyggandecentrum bedriver ett värdegrundsarbete i 

skolan, Spela roll, som är tillgängligt för alla och riktar sig både till elever, pedagoger samt viss del 

till vårdnadshavare. I arbetet berörs frågor som värderingar, normer och attityder gentemot våld 

och att sätta gränser. Konceptet har fått ett stort intresse och efterfrågan i skolan.  

 

5. Kommunikation -sprida positiv information 

Johanna Flogstam återkopplar till en punkt från föregående möte där det diskuterades huruvida 

det positiva arbete som görs kan kommuniceras ut till medborgare. Ett exempel som lyftes var 

uppföljningen av 2021 års medborgarlöften som i princip uppfyllts i sin helhet. I samråd med 

kommunikatörer publicerades en nyhet på kommunens hemsida, se bilaga 1. Brå anser att detta 

är ett bra sätt att kommunicera ut information till medborgare. 
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Handläggare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
0451-26 74 60   
johanna.flogstam@hassleholm.se 
 

 
 

6. Nuläge nattvandring/trygghetsvandring 

Johanna Flogstam informerar om att samarbetet med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har 

skett stegvis. I utgångspunkt i den lokala lägesbilden har det förts en dialog med olika aktörer 

vilka platser och tidpunkt som ska prioriteras att vandra på, vilket kommer att justeras utefter 

behov. I dagsläget har 13 föreningar anslutit till det nya konceptet ”trygghetsvandring”, och 

nyligen hölls det också utbildning för samtliga. Första vandringstillfället inleds den 10 juni. Robin 

Gustavsson påvisar att det är viktigt att det framåt sker en ombudgetering gällande nuvarande 

föreningsdriven nattvandring.  

 

Fredrik Olofsson informerar om att implementeringen av det nya systemverktyget EMBRACE 

går framåt. I nuläget avvaktas svar från polisen avseende att dela information till lägesbilden och 

inom kort förväntas rapportering komma i gång. Däribland blir Länsförsäkringar en aktör som 

kommer att rapportera in, och det kommer även att föras dialog med Hässlehem i denna sak. 

 

7. Stormöte i höst -kunskapshöjning trafficking 

Johanna Flogstam informerar om att det i dagsläget är preliminärt planerat för ett tillfälle med 

kunskapshöjning i ämnet trafficking den 22 september, 13.00-16.00. Så snart alla detaljer är 

klarlagda kommer det att skickas ut en formell inbjudan. Lena Nilsson lyfter att varje förvaltning 

får ombesörja sin ekonomi för deltagande vid detta tillfälle, liksom politiker hanterar sin del. 

 

8. Trygghetsvandring T4 -området 2022 

Johanna Flogstam informerar om att en trygghetsvandring kommer att genomföras på T4-

området i Hässleholm den 1 juni, 17.00-19.00. Vandringen startar och avslutas vid Markan. Detta 

tillfälle har även fokus på ungas delaktighet och inbjudan har även riktats till målgruppen unga i 

strävan om att väga in deras perspektiv i trygghetsfrågor. Gruppen unga deltagare kommer under 

vandringen att samordnas av socialrådgivare från Förebyggandecentrum. 

 

9. Uppföljning protokoll trygghetsvandring Hästveda 2021 

Brå går återigen igenom ”Problem och åtgärdslistan” från trygghetsvandringen i Hästveda 2021 

för att se vilka och om några ytterligare åtgärdsförslag genomförts. Se bilaga 2. 

 

10. Uppföljning protokoll trygghetsvandring Vinslöv 2020 

Brå går återigen igenom ”Problem och åtgärdslistan” från trygghetsvandringen i Vinslöv 2020 för 

att se vilka och om några ytterligare åtgärdsförslag har genomförts. Se bilaga 3. Det finns inget 

nytt att tillägga och Brå beslutar om att avsluta uppföljningen. 

11. Återkoppling om aktuella säkerhets -och trygghetsåtgärder 

Kajsa Hermansson informerar om de säkerhets- och trygghetsåtgärder som under rådande 

omvärldsläge har prioriterats och arbetats på i kommunen. Kajsa går bland annat igenom vikten 

av IT-säkerhet, stöd för att hantera oro, skyddsrum och hur anläggningarna för VMA-signal ses 

'11 '11 '11 '11 '11 
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Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
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johanna.flogstam@hassleholm.se 
 

 
 

över. Se bilaga 4 för mer information. Arbetet sker i en rask takt och det förs även en 

kontinuerlig återrapportering varannan vecka mellan olika förvaltningar och kommunala bolag i 

dessa frågor. 

 

12. HSB ägarträff 

Lena Nilsson informerar om att HSB Skånes styrelse bjöd in politiker och tjänstepersoner till en 

ägarträff den 4 april i Kristianstad. Representanter för Hässleholm var Lena Nilsson och Johanna 

Flogstam, och träffen anordnades under temat trygghetsfrågor. Frågor som lyftes var bland annat 

vad trygghetsskapande arbete innebär, vem som arbetar med dessa frågor, hur samarbeten ser ut 

och vad var och en själv kan göra/bidra med. Framöver kommer det även att inledas ett 

samarbete med HSB avseende trygghetsvandringar för att bidra till engagemang för 

trygghetsfrågor bland de boende. 

 

13. Elisabeth Jacobsson, Barn -och utbildningsförvaltningen -projekt Lions 

Elisabeth Jacobsson som arbetar som skolsköterska på Vittsjö skola berättar om ett pilotprojekt 

som inletts i samarbete med Lions i syfte att stärka barn och ungas självförtroende/självkänsla. 

Detta i relation till psykisk hälsa och drogförebyggande arbete. Arbetet utformas som en 

handlingsplan och målgruppsanpassas och initieras redan i förskoleåldern. Elisabeth belyser 

vikten av det drogpreventiva arbetet och betydelsen av samarbete mellan olika aktörer och hur det 

tidigare fanns ett väl fungerande ANDT-nätverk i kommunen. Robin Gustavsson påvisar att ett 

nätverk/arbetsgrupp sannolikt blir aktuellt att se över med anledning av revideringen av den 

lokala ANDTS-strategin. Elisabeth lyfter även fram kommunen som ett gott exempel avseende 

tobaksfri skola, men ser det samtidigt som önskvärt att policyn uppdateras utefter utvecklingen av 

tobaksfria produkter och den problematiska användningen hos unga. För övrigt informerar 

Elisabeth även om Kontraktsmetoden där hon är ordförande, och den lokala metoden som går 

under benämningen Avstod. 

 

14. Laget runt 

 

 

Agneta Olsson Enochsson: Lyfter att det är en återkommande problematik på 

kulturhuset/biblioteket med vuxna individer med missbruksproblematik, ungdomsgäng, 

försäljning av sexuella tjänster, skadegörelse, nedskräpning och bränder i parkeringsgaraget. 

Fredrik Olofsson informerar om att det finns en pågående samverkan som berör denna 

problematik och poängterar att problematiken kräver olika förhållningssätt. Det är svårt att 

komma till rätta med de vuxna individer som inte är mottagliga för hjälpande insatser. Kajsa 

Hermansson lyfter att tekniska förvaltningen arbetar på ett flertal åtgärder i syfte att begränsa 

tillgången till delar av kulturhuset, vilket sannolikt kan göra skillnad framåt.  
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Gunnel Nordin: Informerar om att det är ett högt inflöde av ärenden till socialförvaltningen. 

Orosanmälningar och ansökningar barn- och vuxna har ökat markant under april månad och det 

är betydligt högre nivåer att hantera. Det rådande omvärldsläget anses sannolikt bidra till denna 

ökade oro. 

 

Robin Gustavsson: Informerar om att nämnden beslutat om en kommunikatörtjänst med 

avsikt att förstärka arbetet med utannonseringar, söka familjehem samt förstärka staben och 

avlasta socialsekreterare, enhetschefer och verksamhetschefer. 

 

Maria Roos Brostedt: Informerar om att det förekommer en del social oro just nu. Bland 

annat följer polisen händelseutvecklingen kring Rasmus Paludan och bevakar att det finns en plan 

för om det skulle bli aktuellt att hen ansöker om tillstånd för sina aktiviteter i Hässleholm. 

 

Susanne Lottsfeldt: - 

 

Fredrik Olofsson: Återkopplar till diskussionen om samverkan och problematiken med 

individer som stör ordningen på olika sätt. Det är få individer som stör och det är svårt att få en 

samlad bild och veta hur det är möjligt att möta dessa individer som inte vill ta emot hjälp. Detta 

är en fråga som behöver redas i ytterligare. Lyfter även att EMBRACE sannolikt kommer att 

utgöra en viktig del i sammanhanget.  

 

Johan Wendt: - 

 

Kajsa Hermansson: Informerar om att det genomförts utbildning i Pågående Dödligt Våld 

(PDV) ute i skolor. Utbildningen innefattar bland annat inrymningsmetodik. 

 

Johanna Flogstam: Informerar att kommunen återupptagit samarbetet med Svenska kyrkan 

avseende nätverket Se de unga som startades av Urban Hagberg. Detta är ett forum där olika 

föreningar, organisationer och verksamheter som verkar för barn- och unga möts och lär känna 

varandras verksamheter. Det hålls nätverksträffar 2 gånger/år och det planeras nu för en träff till 

hösten. Inbjudan kommer att skickas ut framöver. 

 

Lena Nilsson: Informerar om att BRIS ansökt om ekonomiskt stöd och att nämnden beslutade 

om att öka detta till 10.000 kronor. Lena återkopplar till diskussionen om individer som stör 

ordningen och lyfter i relation till detta att det kommit till hennes kännedom att det finns en 

vuxen individ vid resecentrum som återkommande tar kontakt med minderåriga. Informerar även 

om att kommande Brå-möte i augusti månad flyttas framåt en vecka då det annars riskerar att 

hamna i semesterperioden. Nytt datum för kommande möte blir därmed 25 augusti, 13.30-16.00. 
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15. Övrigt  

Fredrik Olofsson lyfter att det under 2023 kommer en ny lagstiftning om brottsförebyggande 

arbete i kommuner. Fredrik och Johanna Flogstam kommer att se över lagförslaget och vad det 

innebär. Återkoppling om detta sker på nästa möte. 

 

 

16. Kommande möten 

Möten 2022: 

17/2 klockan 13.30-16.00 

19/5 klockan 13.30-16.00 

25/8 klockan 13.30-16.00 

17/11 klockan 13.30-16.00 

 

 

Nästa möte:  

25/8 klockan 13.30-16.00 

 

Ordförande 

Lena Nilsson 

Sekreterare  

Johanna Flogstam
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Handläggare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
0451-26 74 60   
johanna.flogstam@hassleholm.se 
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Handläggare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
0451-26 74 60   
johanna.flogstam@hassleholm.se 
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Handläggare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
0451-26 74 60   
johanna.flogstam@hassleholm.se 
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Handläggare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
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Handläggare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
0451-26 74 60   
johanna.flogstam@hassleholm.se 
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Handläggare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
0451-26 74 60   
johanna.flogstam@hassleholm.se 
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Handläggare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
0451-26 74 60   
johanna.flogstam@hassleholm.se 
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Handläggare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
0451-26 74 60   
johanna.flogstam@hassleholm.se 
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Handläggare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
0451-26 74 60   
johanna.flogstam@hassleholm.se 
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Handläggare 
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen 
0451-26 74 60   
johanna.flogstam@hassleholm.se 
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Hässleholms 
kommun 



Publicerad 2022-04-05 15.37 

Nästan alla medborgarlöften för 2021 är 

uppfyllda 

En uppföljning av medborgarlöfte mellan Hässleholms kommun och polisen visar 

att nästan alla löften för 2021 har blivit uppfyllda. Detta trots att coronapandemin 

påverkade förutsättningarna för de planerade aktiviteterna. 

-Detta känns väldigt roligt och positivt, speciellt med tanke på att vi samtidigt brottats 

med en pandemi och fått anpassa och ställa om verksamheten utifrån givna 

förutsättningar, säger Johanna Flogstam, drog- och brottsförebyggande samordnare på 

Hässleholms kommun. 

Fortsatt samarbete kring brottsförebyggande 

arbete och tidiga insatser 

Kommunen samarbetar med flera förvaltningar samt polisen för att trygga barn- och 

ungdomars framtid. Det här arbetet har fortsatt under pandemin. Hässleholms 

kommun och polisen arrangerar bland annat trygghetsvandringar tillsammans på 

prioriterade platser, och kommer att genomföra två vandringar under 2022. Med 

förhoppningen att öka delaktigheten för unga i vår kommun bjuds även denna 

målgrupp in att delta. 

Utvecklar samarbetet 

Under 2021 var flera föreningar aktiva i den föreningsdrivna nattvandringen och bidrog 

till att fler trygga vuxna rörde sig ute på platser där unga befinner sig. 

Det här är mycket viktigt för att öka den upplevda tryggheten och minska att otrygga 

situationer uppstår. Dessutom utvecklas nuvarande form av nattvandring och blir 

trygghetsvandring i ett nytt samarbete med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. 



 

Nya tag kring de aktiviteter som fick ställas in 

under pandemin 

De delar av löftena som inte kunde genomföras kan kopplas till direkta konsekvenser av 

pandemin och rådande restriktioner som utgjorde begränsningar. 

Polisen och Hässleholms kommun planerar nu för fullt för ett nytt utbildningstillfälle och 

kontaktombudsträff för grannsamverkan, och samarbetet med Människan bakom 

uniformen (MBU) återupptas. Hässleholms kommun och polisen siktar även på att 

genomföra gemensamma myndighetstillsyner och Maria Skåne nordost arbetar vidare 

med att bland annat sprida information för anhöriga till unga med drogproblematik. 

Därför medborgarlöften 

Genom medborgarlöften ska polisen och kommunen tillsammans utföra insatser som 

direkt riktar sig till medborgarna och deras upplevda trygghet. Det handlar om konkreta 

aktiviteter som kan öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten. 

Medborgarlöftena är en förlängning av polisens och Hässleholms kommuns ordinarie 

brottsförebyggande- och trygghetsskapande verksamhet. 

Mer information 

• Hässleholms kommuns brottsförebyggande arbete  

 

______________(!;] 

https://www.hassleholm.se/4.3eaf87eb175926eafc7dcad0.html
https://www.hassleholm.se/4.3eaf87eb175926eafc7dcad0.html
https://www.hassleholm.se/4.3eaf87eb175926eafc7dcad0.html


Problem och åtgärdslista 
Trygghetsvandring Hästveda 2021-10-20 

Röd=Har inte genomförts/kommer ej genomföras, Gul=Ska ses över ytterligare/planeras att genomföras, Grön=har genomförts/genomförs 
Vart? Problem Orsak Åtgärd Ansvarig Uppföljning/ 

kommentar 
 

Hantverksgården (tidigare 

fritidsgårdsverksamhet) 

 

Samlingsplats där 

ungdomar uppehåller 

sig på verandan, sker 

spring i spiraltrappan 

samt även tak- spring. 

 

 

 

 

Området som helhet 

dåligt belyst, upplevs 

mörkt. 

 

 

Vegetation på området 

upplevs besvärande 

och skymmande. 

 

 

 

 

 

Sedan tidigare en 

aktiv 

fritidsverksamhet i 

byggnaden, 

ungdomar drar sig 

dit sannolikt utifrån 

tidigare vanor. 

 

 

Finns behov av 

bättre belysning. 

 

 

 

Finns behov av att 

beskära vegetation, 

skapa en bättre 

överblick och 

genomsynlighet. 

 

Återställa/sanera 

lokalen mögel-

angrepp. Se över 

spiraltrappan- 

förhindra att ta sig 

upp på taket. 

 

 

 

Översyn av 

belysningen, 

förbättringsåtgärder 

 

 

Beskära 

vegetationen. 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska/ 

Fastighetsförvaltning. 

 

 

 

Tekniska/ 

Fastighetsförvaltning. 

 

Lokalen ska 

saneras och 

beräknas vara 

återställd ht-22. 

 

 

 

 

 

Är under 

utredning. 

 

 

 

 

Avvaktar svar. 



 

Boulebana 

 

 

 

 

Grusplan 

 

 

 

 

 

 

Större 

grusplansområde/parkerin

g (?) 

 

Varit utsatt för 

vandalisering, 

sönderkörd av 

motorfordon. 

 

Sker återkommande 

bus-körning med epa-

traktorer samt 

mopeder. 

 

 

 

 

Återkommande 

samma problem som 

nämnt ovan. 

 

 

 

 

 

Området är ett 

tillhåll för 

buskörning. 

 

 

Området är ett 

tillhåll för 

buskörning, svårt 

att spärra av helt då 

det samtidigt finns 

ett behov för 

genomfart. 

 

Samma som enligt 

ovanstående. 

 

Är polisanmält. 

Tillsyn av polis. 

 

 

 

Tillsyn av polis. 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsyn av polis. 

 

 

Polisen. 

 

 

 

 

Polisen. 

 

 

 

 

 

 

 

Polisen. 

 

Polisen är 

informerad. 

 

 

 

Polisen är 

informerad. 

 

 

 

 

 

Polisen är 

informerad. 

 

Ödehus, Backgatan 

(kommunal fastighet- 

gammalt snickeri). 

 

Upplevs vara ett 

tillhåll för bland annat 

ungdomar, drar även 

till sig missbrukare. 

 

 

 

 

 

 

 

Är i dagsläget helt 

öppet och 

tillgängligt för 

allmänheten. 

 

Finns planer på 

rivning. Ev. bomma 

igen och göra det 

otillgängligt under 

tiden. 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk fråga 

när rivning sker, 

avvaktar besked. 



 

Hästhovens förskola, Östra 

tvärgatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästveda skola, Östergatan 

 

Händelser för 1–1/2 år 

tillbaka: krossat glas i 

sanden i sandlåda, 

mopedkörning inne på 

förskolans område. Ett 

ställe där ungdomar 

uppehåller sig på 

kvällar, främst helgen, 

körs mycket moped i 

området. 

 

 

Skolans område är ett 

tillhåll för ungdomar 

på kvällar/helger. 

Skett skadegörelse, 

eldats. 

 

 

 

 

 

 

Ungdomar saknar 

en naturlig plats att 

uppehålla sig på. 

Brist på aktiviteter 

för unga, uttråkade. 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomar saknar 

en naturlig plats att 

uppehålla sig på. 

Brist på aktiviteter 

för unga, uttråkade. 

 

Satsa på aktiviteter 

för barn- och unga i 

området.  

 

 

 

 

 

Kameraövervakning 

av området. 

 

 

Satsa på aktiviteter 

för barn- och unga i 

området. 

 

Kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

Säkerhetsavdelningen. 

 

 

 

Kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

 
Planerar för 

satsningar av 

områdesarbete, 

föreningssamarbete 

samt återgå till 

fritidsverksamhet i 

Hantverksgården. 

 

Uppsatt efter 

händelserna med 

skadegörelse. 

 
 

Planerar för 

satsningar av 

områdesarbete, 

föreningssamarbete 

samt återgå till 

fritidsverksamhet i 

Hantverksgården. 

 

 

Tennisklubben, Östergatan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tennisbanan utsatt för 

skadegörelse. 
(sönderslagen 

informationspärm, 

uppbrutna lås, bänkar 

sönderslagna, 

vattentillförsel- 

dricksvatten sönderslagen). 

Plats där ungdomar 

uppehåller sig. 

 

Ungdomar saknar 

en naturlig plats att 

uppehålla sig på. 

Brist på aktiviteter 

för unga, uttråkade. 

 

 

 

 

Skadegörelsen är 

sedan tidigare 

polisanmäld.  

Satsa på aktiviteter 

för barn- och unga i 

området. 

 

 

Kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 
Planerar för 

satsningar av 

områdesarbete, 

föreningssamarbete 

samt återgå till 

fritidsverksamhet i 

Hantverksgården. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Belysning trasig/ur 

funktion.  

 

 

Belysning behöver 

åtgärdas. 

 

Trasig belysning är 

felanmält, avvaktar 

åtgärd. 

 

 

Förvaltning/ansvarig? 

 

 

 

 

Avvaktar åtgärd. 

 

Karlavägen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Södra sidan Karlavägen-

trottoar. 

-Korsning Östra 

Järnvägsgatan/Karlavägen 

 

Upplevs över lag 

mörk, dåligt upplyst, 

försvårar sikt och 

uppmärksamhet. 

Otryggt för de många 

skolbarn som cyklar 

på denna väg till- och 

från skolan. 

 

Stora 

vattenansamlingar vid 

korsningen 

Karlavägen/Östergatan 

 

Otydligt vad gäller 

företrädesrätt, saknas 

trafikskylt. 

 

 

 

Undermålig belysning 

 

 

 

 

Behövs bättre 

belysning. 

 

 

 

 

 

 

 

Brunn för 

vattenavrinning 

igentäppt/ eller 

saknas helt. 

 

Tydliggöra 

trafikregler 

 

 

 

 

Belysning i behov 

av 

förbättringsåtgärder. 

 

 

 

 

Förbättra/åtgärda 

belysningen. 

 

 

 

 

 

Åtgärda brunn för 

avrinning, motverka 

översvämning. 

 

 

Sätta upp trafikskylt 

 

 

 

 

Förbättra 

belysningen. 

 

 

 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

Trafikverket/Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

Kommer att ses 

över under vt-22. 

 

 

 

 

 

 

 

Kommer att ses 

över under vt-22. 

 

 

 

Generell regel 

vid huvudled, 

ingen skylt krävs. 

 

 

 

Avvaktar svar. 



 

 

 

 

 

-Bygatan/Östra 

Järnvägsgatan 

-Östra Järnvägsgatan 

-Korsning Östra 

Storgatan/Bygatan 

 

 

Östra Storgatan (vid Ica) 

 

 

 

 

Bygatan-Sjörröd 

 

 

 

 

 

 

 

-Östra Tvärgatan 

/Högabergsvägen 

-Bygatan (längs med) 

 

 

Flera gatlampor skyms 

av vegetation. 

 

 

 

 

 

Övergångsställe 

saknas 

 

 

 

Smal passage för 

gång-/cykelväg i 

viadukten. 

 

 

 

 

 

Gång-/cykelväg 

undermålig 

asfaltbeläggning, 

otydlig avskiljning till 

fordonstrafik. 

 

 

 

Behov av att 

beskära 

vegetationen. 

 

 

 

 

Se över (säker) 

övergång för 

fotgängare.  

 

 

Se över passagen 

för gång-/cykelväg. 

 

 

 

 

 

 

Behov av översyn. 

 

 

 

 

 

 

 

Undanröja 

vegetation som 

skymmer 

belysningen. 

 

 

 

Utreda om 

övergångsställe bör 

finnas. 

 

 

Vidga passagen för 

gång-/cykelväg. 

 

 

 

 

 

 

Åtgärda asfalt och 

avskiljning till 

fordonstrafik. 

 

 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

 

Trafikverket. 

 

 

 

 

Trafikverket/Tekniska 

förvaltningen, 

 

 

 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

Kommer att ses 

över under vt-22. 

 

 

 

 
 

Pågående projekt, 

flera åtgärder 

planeras. 

 

 
 

Viadukt-

Trafikverket, 

avvaktar svar. 

Tekniska 

förvaltningen- 

drift/underhåll av 

gång-och cykelväg, 

avvaktar svar. 

 
Asfaltering är 

under pågående 

arbete. 

 

 

 

 

 



 

Korsande vägar 

otrygga, mycket 

skolbarn som passerar 

här. 

 

 

Behov av översyn. 

 

Sätta in lämpliga 

åtgärder för att 

åstadkomma 

säkrare korsande 

skolvägar. 

 

Trafikverket. 

 

 

 

 

 

Översyn planerad 

under vt-22. 

 

Torget 

 

 

 

 

 

 

 

 

-”Hotellet” 

-Pizzeria Allegra 

-Gamla Livs 

 

 

Undermålig belysning 

vid bänkarna. 

 

 

Skymmande/vildvuxen 

vegetation vid 

bänkarna. 

 

 

Sker öppen droghandel 

i anslutning till dessa 

platser, främst 

kvällstid men även 

dagtid. Skapar 

upplevelse av 

otrygghet. 

 

 

 

 

 

Behov av översyn. 

 

 

 

Behov av översyn. 

 

 

 

 

Tillhåll under 

kvällstid 

 

Förbättra 

belysningen/byta ut. 

 

 

Beskära vegetation. 

 

 

 

 

Ökad tillsyn av 

Polis. 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

Polisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfört, belysning 

utbytt. 

 

 

Utfört. 

 

 

 

 

Polisen är 

informerad. 

 

Bankomat (gamla banken) 

 

 

 

 

Undermålig belysning, 

upplevs mörkt och 

otryggt att ta ut 

pengar. 

 

Behov av översyn 

av belysning. 

 

Förbättra/byta ut 

belysning runt 

bankomaten. 

 

Privat fastighetsägare. 

 

 

 

 

Ny belysning 

både in-och 

utvändigt i 

lokalen har 



 

 

 

 

 

 

 

 

(Enligt uppgift från 

deltagare även skett 

personrån i området 

nyligen). 

 

 

monterats, tänds 

när det är mörkt 

och lyser även 

nattetid. 

 

Stationen, Östra 

Järnvägsgatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belysningen över lag 

undermålig längs med 

gatan och in på ett 

antal tvärgator i 

närheten. 

 

Tre trasiga gatlampor 

cykelställ/parkering 

vid järnvägsstationen. 

 

 

Saknas 

övergångsställe för 

säker övergång till 

järnvägsstationen. 

 

Finns önskemål om 

bättre och säkrare 

cykelställ/cykelhus, 

skett skadegörelse av 

lås på parkerade 

cyklar. 

 

 

Behov av översyn 

av belysningen. 

 

 

 

 

Behov av översyn 

av belysningen. 

 

 

 

Utvärdera behov av 

att upprätta ett 

övergångsställe. 

 

 

Undersöka om det 

är möjligt att byta ut 

till säkrare 

cykelställ/cykelhus. 

 

 

 

 

Förbättra/byta ut 

belysning i 

området. 

 

 

Återställa/reparera 

belysningen. 

 

 

 

Utreda om 

övergångsställe bör 

finnas. 

 

 

Byta ut till säkrare 

cykelställ med 

byglar och tak. 

 

 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

Trafikverket. 

 

 

 

 

Tekniska 

förvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

Är under 

utredning. 

 

 

 

 

Pågående 

reparation. 

 

 

 

Under utredning. 

 

 

 

 

Inventering av 

cykelställ har 

gjorts på platsen. 

Avvaktar åtgärd. 

 

 

 



 

Finns önskemål om 

kameraövervakning då 

det skett skadegörelse 

(klotter, eldat, sparkat 

sönder hissen, urinerat. 

Upplevelse om 

otrygghet, främst på 

kvällstid. 

Rörelsehindrade kan 

inte förlita sig på att 

hissen är fungerande, 

uppenbart hinder för 

att kunna resa 

kommunalt. 

 

 

Undersöka 

möjlighet till 

kameraövervakning 

och eventuellt 

påverka 

omfattningen av 

skadegörelse. 

Översyn av hiss – 

om den fungerar i 

dagsläget. 

 

Eventuellt upprätta 

kameraövervakning 

så att skadegörelsen 

minskar. 

 

 

 

Se till att hissen är 

fungerande så att 

rörelsehindrade kan 

bruka denna. 

 

Trafikverket. 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket. 

 

 
Frågan om kamera- 

övervakning har 

lyfts, avvaktar svar 

framåt. 

 

 

 

Hiss fungerar i 

dagsläget. Ses över 

kontinuerligt. 

 

 



Problem och åtgärdslista 
Trygghetsvandring Vinslöv 2020-11-05.  
Röd=Har inte genomförts/kommer ej genomföras, Gul=Ska ses över ytterligare/planeras att genomföras, Grön=har genomförts/genomförs 

 
Vart? Problem Orsak Åtgärd Ansvarig Uppföljning 

/kommentar 
Järnvägsstationen Cykelstölder. 

 

 

 

 

 

Gångtrafikanter genar över 

vägen från stationen till 

torget. 

 

 

 

Stenar kastas ut på vägen 

under tunneln i anslutning till 

stationen. 

Cyklar står öppet/obevakade 

i cykelställ. Det finns inget 

ställe där man kan ställa in 

dem. 

 

 

Det finns inget 

övergångsställe i direkt 

anslutning till stationen. 

 

 

 

Stenbeläggning med lösa 

stenar. 

-Cykelförråd. 

-Kamerabevakning. 

 

 

 

 

-Övergångsställe från 

Järnvägsstationens västra 

del till torget. 

 

 

 

-Annan form av 

beläggning/stenar. 

Tekniska förvaltningen/ 

/kommunledningen 

 

 

 

 

Tekniska förvaltningen. 

 

 

 

 

 

Tekniska förvaltningen/ 

Trafikverket. 

Rensning av cyklar 

görs efter en viss tid. 

Åtgärdsförslagen 

kommer ej att 

genomföras. 

 

Ev. Omgestaltning 

2022 (Leader-

projekt). 

 

Tekniska 

förvaltningen har 

varit på plats och 

rensat vägen från 

stenar. Trafikverket 

har inte gett någon 

kommentar. 

Torget Mörkt/otryggt under 

kvällstid. 

 

 

 

Buskörning med moped/bil. 

Trasig belysning/svag 

belysning. 

 

 

 

Torget är en central och 

öppen plats som bjuder in 

till att köra runt. 

-Se över 

belysningen/byta ut den 

trasiga. 

 

-Någon form av 

farthinder/ombyggnad. 

Tekniska förvaltningen. 

 

 

 

 

Tekniska förvaltningen. 

Belysningen har 

bytts ut, ny armatur. 

 

 

 

Ev. Omgestaltning 

2022 (Leader-

projekt) 



Trädgårdsgatan Överhäng av växtlighet på 

trottoaren. 

 

 

 

Fastigheter underhåller inte 

träd/buskage. 

-Prata med 

fastighetsägarna 

 

-Gör en felanmälan på 

kommunens hemsida. 

Fastighetsägarna. ”Eget ansvar” 

Parkeringen vid 

förskolan Frö & 

Freja 

 

 

 

Drogförsäljning på 

parkeringen utanför 

förskolan. 

Dold plats/tillhåll under 

kvällstid. 

-Ökad tillsyn av Polis. Polisen. Polisen har ökat sin 

närvaro. 

 

 

Det ska även hållas 

ett möte kring bl.a. 

kamerabevakning. 

Korsning 

Trädgårdsgatan/ 

Föreningsgatan 

 

Hög hastighet i förhållande 

till omgivningen/ 

trafiksituationen. 

 

 

 

Risk för olyckor mellan 

gång/cykeltrafikanter och 

bil/lastbil. 

Hastighet 50km/h på 

Trädgårdsgatan precis innan 

korsningen. 

 

 

 

Gång/cykelbanan tar slut 

mitt i korsningen. 

-Ändra hastigheten till 

30km/h. 

 

-Förlänga 

gång/cykelbanan eller  

åtgärda med 

övergångsställe och/eller 

cykelöverfart. 

Tekniska förvaltningen. 

 

 

 

 

 

Tekniska förvaltningen. 

Sett över hastigheten 

men kommer inte att 

ändra den. 

 

 

Ev. Omgestaltning 

2022 (Leader-

projekt) Måla 

gång/cykelbana. 

 

Korsning 

Föreningsgatan/ 

Storgatan 

Övergångsstället känns 

otryggt att gå över. 

 

 

På ena sidan av 

övergångsstället är det en 

mycket liten yta att gå på och 

extra svårt för t.ex. 

rollatorer/rullstol att ta sig 

fram.  

Mörkt vid övergångsstället 

kvällstid. Det är inte 

tillräckligt uppmärksammat 

att det är ett övergångsställe. 

 

 

Smal trottoar samt 

lyktstolpar mitt i trottoaren. 

-Ökad belysning och 

bättre skyltning för 

övergångstället t.ex. med 

hjälp av ”blinkande 

vägmärken”. 

-Bredda trottoaren samt 

ändra placeringen av 

stolparna. 

Trafikverket. 

 

 

 

 

 

Trafikverket. 

Anser inte att 

detekteringen på de 

digitala skyltarna är 

tillräckligt säker. 

Kan ge en falsk 

trygghet. 

 

Kommer att ses över 

ytterligare för en 

eventuell åtgärd. 



Korsning 

Storgatan/ 

Ljunggatan 

Mörkt/upplevs otryggt under 

kvällstid. 

 

 

Trasig belysning. -Åtgärda belysningen. Trafikverket. Ingen kommentar 

kring detta. 

Parkallén mot 

Badhusparken 

Mörkt/upplevs otryggt under 

kvällstid. 

 

 

Vägmärket för 

återvändsgränd otydligt/slitet. 

 

 

Vid badhusparkens västra 

ingång sitter två gamla 

vägmärken som anger att det 

är förbud mot hundar och 

cyklar i parken. 

Ej tillräcklig belysning. 

 

 

 

Vägmärket är gammalt och 

inte underhållet. 

 

 

Otydligt vad som gäller. 

Vägmärkena är 

slitna/blekta. 

-Ökad belysning. 

 

-Byta ut vägmärket. 

 

-Ta ned vägmärken. 

Tekniska förvaltningen. 

 

 

 

Tekniska förvaltningen. 

 

 

 

Tekniska förvaltningen. 

Ev. Omgestaltning 

2022 (Leader-

projekt). 

 

Kommer att bytas ut. 

 

 

 

Kommer tas ned. 

Badhusparken Mörkt/ upplevs otryggt under 

kvällstid. 

 

 

Belysning saknas i stora 

delar av parken. 

-Ökad belysning, särskilt 

efter det naturliga 

gångstråk som kommit 

att uppstå i parken. 

Tekniska förvaltningen. Kommer i nuläget ej 

öka belysningen i 

parken med 

anledning av det 

naturliga växt-

/djurlivet. 

 

Ev. Omgestaltning 

2022 (Leader-

projekt). 

Lagerlokal/ 

silosar 

Blivit ett tillhåll för barn och 

ungdomar. En farlig plats 

med risk för olyckor. 

 

Ingen har tagit ansvar för att 

underhålla 

byggnaden/området. Det har 

förfallit. 

-Se över vad som kan 

göras/ vem som har 

ansvar för vad. 

Miljö- och 

stadsbyggnadsförvaltninge

n/ Trafikverket. 

Kommer inte göra 

något kring detta i 

nuläget. Finns ej 

resurser.  



Storgatan vid 

gamla mejeriet 

Mörkt/upplevs otryggt under 

kvällstid. 

 

 

Svårt att gå över vägen på ett 

säkert sätt. 

Ingen belysning. 

 

 

 

Inget övergångsställe på den 

sidan av Storgatan. 

-Ökad belysning. 

 

 

 

-Övergångsställe. 

Trafikverket. 

 

 

 

Trafikverket. 

Ingen kommentar 

kring detta. 

 

 

Kommer inte att 

anlägga ett 

övergångsställe då 

vägen inte är 

tillräckligt 

trafikerad. 

 



Februari / mars 2022

Vad gör kommunen? 
Med anledning av det förändrade omvärldsläget har 

kommundirektören i samråd med kommunalråden 

uppdragit åt verksa mheterna i Hässleholms komm un 

att stärka sin förmåga inom det civila försvaret. Det 

hand lar om att öka tempot i det arbete som redan 

pågår för att ha en god beredskap inom bland annat 

värme- och elförsörjn ing, livsmedel, dricksvatten, 

drivmedel, kommunikation, skyddsrum och 

flyktingmottagande. Syftet är att skydda 

Kom muninvanarna ocn saKersta11 a att sa m na11sv1Kt1g 

verksamhet kan fungera även om förutsättn ingarna 

sku lle föränd ras. 

Varje förva ltning och bolag ansvarar för att se över 

beredskapen inom sina verksamheter. Arbetet leds 

och samordnas av kommund irektören, med hjälp av 

säkerhetsfunktionen. 

Stöd för att hante ra din oro 
Det är van ligt att bli orol ig vid allvarliga händelser och 
av rapporte ringen om det spända säkerhetsläget. Du 
är inte ensam och det fi nns stöd ti ll din hjälp. 
<P Stöd vid oro - Krisinformation.se11 

Att prata med ba rn och unga 
Det kan vara svårt att prata med barn och unga om 
det som händer just nu. Bris har t illsammans med 
Försvarsmakten tagit fram råd för hur du som 
vårdnadshavare eller pedagog kan prata med barn om 
deras oro. 
<P Oro för omvärldsläget - frågor och svar för barn, 
krisinformation.se 11 
tP Att prata med barn om oro för omvärldsläget, 
forsvarsmakten.se 11 

Så hjälper vi flyktingar från 
Ukraina 
Häss leho lms komm un a rbetar med förb e redelserna 

för att mottagand et av fly ktingar från Ukra ina ska bl i 

så bra och säke rt so m möjligt. Migrationsve rket har 

huvuda nsvaret för flykt ingmottagandet i Sve rig ... Läs 
mer» 

Säker IT - några bra tips! 
Ingen har nog missat att det i dagsläget råder ett ökat 

cyberhot mot Sverige, våra myndigheter och 

verksamheter. Vi på IT-avdelningen vill därför i 

förebyggande syfte betona några viktiga saker att 

tänka på. Bidra med en god beredskap 
Alla som bor i Sverige kan bid ra ti ll vår gemensamma 

beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se 

över din hemberedska p eller engagera dig på o lika 

sätt. 

<P Vad kan jag som privatperson göra? msb.seg• 

Engagera dig 
Fr ivi lliga Resursgruppen (FRG) är en fr ivi llig 

organisation där du kan engagera dig. FRG är ett 

sa marbete mellan kommunen och de friv ill iga 

försvarsorga nisa t ionerna med stöd från Mynd igheten 

för sa m hä llsskydd och beredskap. 

<P Frivilliga Resursgruppen 111 



Skyddsrum

• I Sverige finns ca 64 000 skyddsrum

• Plats för ca 7 miljoner människor

• Finns i olika typer av byggnader (bostadshus, 

industrifastigheter, kommunala byggnader 

etc.)

• I fredstid får fastighetsägarna använda 

skyddsrummen som helt vanliga lokaler. 

• Ansvar:

• MSB tillsynar och kontrollerar bestånd etc.

• Fastighetsägaren underhåller 

skyddsrummet och åtgärdar brister

www.msb.se/skyddsrum

► Hässleholm nästa. 

http://www.msb.se/skyddsrum


Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

• Ett varningssystem till allmänheten vid allvarliga 
händelser. Systemet testas fyra gånger om året. 

• Används för att varna

• När du hör signalen ska du:

– Gå inomhus

– Stänga alla dörrar, fönster och ventilation

– Lyssna på radio eller se på TV eller Text-TV

– Du kan också gå in på myndigheternas 
webbplats

• 113 13 - Sveriges nationella informationsnummer hit 
ringer du för att få verifierad information samt för att 
ge information

► Hässleholm nästa. 



Kamerabevakning

• Värmekameror - ett alternativ när andra förebyggande åtgärder inte gett 

effekt.

• Larmzoner

• Kan kopplas till talat meddelande

• Kräver underhåll/service
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Minnesanteckningar Brå 2022-02-17 

Närvarande:  

Lena Nilsson, Robin Gustavsson, Susanne Lottsfeldt, Niklas Persson, Agneta Olsson Enochsson, Maria 

Roos Brostedt, Kajsa Hermansson, Veronica Haagen, Fredrik Olofsson, Gunnel Nordin, Johan Wendt, 

Johanna Flogstam 

Ej närvarande: Torsten Nilsson 

 

1. Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat  

 

2. Presentation av nya representanter 

Ordförande hälsar Maria Roos Brostedt, kommunpolis och Johan Wendt, räddningschef 

välkomna.  

 

3. Föregående minnesanteckningar 

Inget finns att tillägga. Föregående minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna. 

 

4. Nattvandring, Frida Borgström representant från Länsförsäkringar 

Frida Borgström ger en allmän info om hur Länsförsäkringar är organiserade samt hur upplägget 

kring nattvandring/trygghetsvandring ser ut. Det lämnas även utrymme att ställa frågor. 

Efter presentationen diskuterar rådet om det finns något som hindrar att ett samarbete med 

Länsförsäkringar kan inledas. Den allmänna uppfattningen är att ett samarbete med näringslivet 

betraktas som något positivt. Johanna Flogstam och Fredrik Olofsson får i uppdrag att planera 

för och initiera ett samarbete med Länsförsäkringar. 

 

5. Uppföljning trafficking 

Johanna Flogstam återkopplar till frågan om trafficking som lyftes på föregående möte. Utifrån 

initierad kontakt med regionskoordinatorer inom området återges en kort information till rådet. 

Baserat på dessa uppgifter föreslår ordförande att det planeras för ett stormöte hösten -2022 där 

regionskoordinatorer bjuds in för att kunskapshöja i ämnet. Johanna Flogstam kommer i samråd 

med ordförande planera för detta framåt. 

 

6. Handlingsplan för våldsbejakande extremism 

Johanna Flogstam informerar om att handlingsplanen nu varit ute på remiss till arbetsgruppen för 

våldsbejakande extremism, som polisen sammankallar. Efter mindre justeringar är den nu 

granskad och godkänd i sin helhet. Nästa steg i processen blir en uppföljning i kommunstyrelsen. 

'11 '11 '11 '11 '11 
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7. Information om EMBRACE 

Fredrik Olofsson ger en uppdatering om nuläget med systemverktyget EMBRACE där 

implementeringsprocessen nu inletts. EMRACE syftar till att tydliggöra och systematisera 

lägesbildsarbetet än mer. Johan Wendt lyfter att räddningstjänsten även kan utgöra en del av 

rapporteringen. 

 

8. Samverkansgrupp med aktörer kring resecentrum och kulturhuset 

Fredrik Olofsson informerar om att det sedan hösten- 2021 inletts en samverkan mellan 

kommunen, Trafikverket, Jernhusen, Securitas, Awarn och kulturhuset. Möten sker med 

uppföljning varannan vecka där aktörer utbyter veckovisa lägesbilder. Denna information vägs 

även in i den månadsvisa lägesbilden i EST (Effektiv samordning för trygghet). Samverkan har 

redan nu påvisat flera positiva effekter och framför allt har vägarna till åtgärd blivit kortare. 

 

9. Aktuella åtgärder säkerhets- och trygghetsfrågor/trygghetsvandring 

Veronica Haagen informerar om aktuella åtgärder som genomförts i kommunen där bland annat 

belysning och besvärande vegetation ombesörjts. Det är även en del planerade projekt kring dessa 

frågor som kommer att följas upp framåt, och åtgärdslistan från trygghetsvandringen i Hästveda -

2021 kommer att ses över kontinuerligt. Robin Gustavsson påvisar att det är av stor vikt att 

återrapportera genomförda åtgärder tillbaka till medborgarna. Robin Gustavsson efterfrågar en 

återrapportering av planerade åtgärder från tekniska förvaltningen vid kommande möte. Veronica 

Haagen kommer att återkoppla om detta. Maria Roos Brostedt informerar om att det även är en 

del trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder som planeras i kulturhuset framåt. 

 

Brå beslutar om att under 2022 genomföra två trygghetsvandringar, dels en i centralort, dels en i 

tätort. Förslag på områden som uppkommer är T4-området under våren och Tyringe under 

hösten. Johanna Flogstam och Maria Roos Brostedt planerar för detta och återkopplar framåt. 

 

10. Medborgarlöften 2022/uppföljning 2021 

Johanna Flogstam informerar om att mindre förändringar gjorts i de nya medborgarlöftena för 

2022; polisen ska fortsätta samverkan med aktörer kring resecentrum och kulturhuset och öka 

antalet trafikkontroller. Kommunen ska arbeta vidare med tidiga insatser för att trygga barn och 

ungas framtid och göra unga mer delaktiga i arbetet med säkerhet och trygghet. Polis och 

kommun ska tillsammans följa upp åtgärdsprotokoll från trygghetsvandringar. 

 

Avseende uppföljning av medborgarlöften för 2021 kan konstateras att i princip samtliga löften 

uppfyllts i sin helhet med några få undantag. Detta med hänvisning till konsekvenser utifrån 

rådande restriktioner och pandemi. Veronica Haagen framhåller att det är av betydelse att lyfta 

fram och kommunicera ut positiv information likt uppföljningen av löftena till medborgarna. 

Flera ledamöter instämmer i att detta är betydelsefullt och att det bör undersökas vilka kanaler 

'11 '11 '11 '11 '11 
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som skulle kunna vara lämpliga att tillgå. Johanna Flogstam tilldelas uppdraget att undersöka detta 

och återkopplar framåt. 

 

11. Verksamhetsberättelse/verksamhetsplan Brå 

Johanna Flogstam har reviderat ovanstående två dokument och informerar i korta drag om de 

förändringar och uppdateringar som gjorts. Med önskemål om en mindre justering godkänner 

rådet dokumenten i sin helhet. Verksamhetsplanen ska även skickas till socialnämnden för 

godkännande. 

 

12. Brottslighet mot företag 

Robin Gustavsson återkopplar angående seminariet i december 2021, om brottslighet mot 

näringslivet, och det diskuteras hur det är möjligt att arbeta med säkerhets- och trygghetsfrågor. 

Robin Gustavsson lyfter även möjligheten att adjungera representanter från näringslivet till Brå. 

Flera instämmer i att det är värdefullt med perspektiv och input från näringslivet i det 

brottsförebyggande arbetet. Kajsa Hermansson påpekar att arbetet inkluderar dels det 

brottsförebyggande arbetet, dels krisberedskap. Kajsa lyfter även frågan om näringslivet kan 

inkluderas i den nationella trygghetsmätningen, Maria Roos Brostedt ser över detta och 

återkopplar framåt. Johanna Flogstam lyfter att näringslivet kan vara en viktig aktör att inkludera 

som rapportör i lägesbildsarbetet i EST. 

 

13. Uppföljning av resultatet Folkhälsorapporten barn- och unga 2021 

Johanna Flogstam refererar till dragningen med fokus på resultatet av Folkhälsorapporten barn- 

och unga 2021 som nyligen presenterades i samarbete med Länsstyrelsen. Utifrån en kort 

sammanfattning av resultatet som utmärkte sig i både negativ och positiv bemärkelse, förs en 

diskussion kring dessa aspekter. Resultatet kan betraktas som ett underlag som utgör riktning för 

det förebyggande arbetet, samt vikten av tidiga insatser för barn- och unga. Gunnel Nordin lyfter 

att i relation till den ökade psykiska ohälsan hos unga kan arbetsgruppen under ReAgera som 

fokuserar på ungas delaktighet, förslagsvis se över möjliga orsaker till utvecklingen. Robin 

Gustavsson poängterar även vikten av dialog med de unga och att de får ta del av resultatet. 

Agneta Olsson Enochsson framhåller att skolan utgör en viktig del i sammanhanget och påpekar 

att det är betydelsefullt att använda resultatet av rapporten, inte minst att skolan bearbetar det på 

lokal nivå. Johanna Flogstam påpekar att en viktig slutsats utifrån resultatet är att det skett en 

tydlig åldersförskjutning i mående, och att det tyder på att förebyggande insatser måste ske på ett 

tidigt stadie. 
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14. Laget runt 

 

Robin Gustavsson: Framhåller att verksamhetsplanen innefattar trygghetsfrågor vilka är 

viktiga att beakta fortsättningsvis. Informerar även om internbudgeten och att bemanningen på 

härbärget kommer att ökas upp samt att det tilldelats extra medel avseende kostnader för 

placering av barn- och unga. 

 

Gunnel Nordin: - 

 

Kajsa Hermansson: Informerar om att det sker en del förberedelser inför valet i flera 

samverkansforum. 

 

Susanne Lottsfeldt: Lyfter frågan om hur uppföljningen sett ut angående språkbruk ute i 

skolan. Fredrik Olofsson informerar om att frågan ingår under konceptet ”Spelar roll” som 

inkluderar språkbruk och normer. Fredrik kommer att återkoppla om hur arbetet sett ut och vilka 

effekter som uppmärksammats under kommande möte. 

 

Agneta Olsson Enochsson: Anser att det är många viktiga frågor som lyfts fram på rådet och 

att det är tydligt att det finns en åldersförskjutning som påvisar att det förebyggande arbetet bör 

inledas ännu tidigare. 

 

Maria Roos Brostedt: Informerar om att det planeras för kameraövervakning på Stortorget 

och eventuellt på Norra station.  

 

Fredrik Olofsson: Informerar om att det inletts en dialog om samarbete med HSB och 

Hesslehem avseende förebyggande arbete/åtgärder. Lyfter även frågan om gängkriminalitet och 

att det idag inte finns något som tyder på att den typ av problematik råder i Hässleholm. Även 

polisen delar denna bild. Fredrik framhåller även att det sker förebyggande arbete i flera led, dels 

att uppmärksamma individer i riskbeteende på ett tidigt stadie, dels ett ökat samarbete mellan 

socialtjänst och polis i syfte att förebygga en negativ utveckling. 

 

Niklas Persson: -  

 

Johan Wendt: -   

 

Johanna Flogstam: Informerar i korthet om hur kommunen arbetar när det kommer till det 

förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Det sker ett kontinuerligt utbyte i olika 
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samverkansforum och vid nätverksträffar med aktörer som CVE (Center mot våldsbejakande 

extremism). Kommun och polis samarbetar också i flera forum i dessa frågor i allt från 

informationsinhämtning från generell samhällsnivå, selektiv gruppnivå och som slutligen 

bearbetas i en samordningsgrupp och vägs in i den månadsvisa lägesbilden i EST.   

 

Lena Nilsson: Informerar om att Familjens hus utvecklar sin verksamhet vilken innefattar en 

hel del förebyggande arbete, och att de tidiga insatserna kommer att stärkas upp.  

 

 

15. Övrigt - 

 

 

16. Kommande möten 

Möten 2022: 

17/2 klockan 13.30-16.00 

19/5 klockan 13.30-16.00 

18/8 klockan 13.30-16.00 

17/11 klockan 13.30-16.00 

 

Nästa möte:  

19/5 klockan 13.30-16.00 

 

 

Ordförande 

Lena Nilsson 

Sekreterare  

Johanna Flogstam
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Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot våldsbe-

jakande extremism i Hässleholms kommun 
Det moderna svenska samhället är byggt på fri åsiktsbildning och en allmän och lika rösträtt. Det 
är utifrån denna princip vi bygger vår tilltro till demokratiska system och respekt för allas lika 
värde. Att värna demokratin mot våldsbejakande extremism är utgångspunkten i det framtida ar-
betet. 

Bakgrund och definition 

Med våldsbejakande extremism avses bland annat den våldsbejakande islamistiska miljön, den 
våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön och den våldsbejakande vänsterextremistiska 
autonoma miljön. Information om respektive extremistmiljö går att finna i Våldsbejakande extrem-
ism i Sverige – nuläge och tendenser 1 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 

inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett 

ideologiskt mål 2 

Begreppet handlar med andra ord om personer och/eller grupper som vill skada eller sätta det 
demokratiska systemet ur spel och som inte drar sig för att använda våld för att uppnå sina syf-
ten.  

Kontaktuppgifter till relevanta aktörer finns längst ner i dokumentet. Vid akut situation 
ring alltid 112. 
 

Syfte 

Syftet med handlingsplanen är: 

- att genom förebyggande arbete värna demokratin i Hässleholms kommun mot våldsbeja-
kande extremism, 

- att minimera risker för att individer ansluter sig till våldsbejakande extremism och på ett ti-
digt stadie identifiera/upptäcka tecken och trender hos individer som tyder på våldsbeja-
kande extremism samt 

- att fortsätta med den långsiktiga samverkan i kommunen i arbetet mot våldsbejakande extr-
emism  
 

Mål 

Att Hässleholms kommun i görligaste mån blir en kommun fri från våld, våldsbejakande extrem-
ism, rasism, intolerans och andra inslag som riskerar att hota demokratin och mellanmänskliga 
relationer. 
 

Uppföljning och revidering av handlingsplan 

En tillsatt arbetsgrupp följer kontinuerligt arbetet mot våldsbejakande extremism på lokal, reg-
ional samt nationell nivå. Den tillsatta arbetsgruppen avrapporterar till Brottsförebyggande rådet 

 
1 Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser. Ds 2014:4. Regeringskansliet: Justitiedepartementet.  
2 Socialstyrelsen (2020). Våldsbejakande extremism. Socialstyrelsen, Våldsbejakande extremism (2020) 

http://www.regeringen.se/sb/d/13872/a/232873
http://www.regeringen.se/sb/d/13872/a/232873
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-12-7073.pdf#:~:text=V%C3%A5ldsbejakande%20extremism%20%E2%80%93%20st%C3%B6d%20till%20eller%20ut%C3%B6vande%20av,s%C3%A4tt%20riskerar%20att%20drabbas%20av%20extrem-%20ismens%20konsekvenser.


 

 

(Brå) som i sin tur avrapporterar vid behov till kommunstyrelsen. Vid behov, eller årligen, beslu-
tar Brå om revidering av handlingsplanen. Information om våldsbejakande extremistiska gruppe-
ringar ska alltid förmedlas till polisen. 
 
 

Organisationsstruktur för förebyggande arbete i samverkan mellan  
Hässleholms kommun och polismyndigheten 
Hässleholms kommun och polismyndigheten samverkar i framför allt tre olika forum gällande 

frågor som rör/kan röra våldsbejakande extremism. Arbetet är indelat utifrån informationsin-

hämtning från generell samhällsnivå, selektiv gruppnivå och slutligen en samordningsgrupp som 

hanterar samtlig information.  

1. Effektiv samordning för trygghet (EST) är en metod som syftar till att systematisera och 

strukturera faktorer som främst påverkar trygghet i offentlig miljö. Information om om-

ständigheter som påverkar trygghet i den offentliga miljön hämtas in och bearbetas må-

natligen av tjänstepersoner inom kommun och polis. En av indikatorerna som samlas in 

är tecken på våldsbejakande extremism.  

 

2. SSP är ett lokalt drog- och brottsförebyggande samverkansforum mellan skola, social-

tjänst och polis. Verksamheten bygger på ett arbete som utgår från lokala behov och syf-

tar till att skapa en strukturerad lokal samverkan kring kommunens barn och unga. Dag-

ordningen innehåller ett par återkommande punkter där bland annat våldsbejakande extr-

emism är en av dem. 

 

3. Arbetsgrupp mot våldsbejakande extremism. Polisen sammankallar en arbetsgrupp på 

uppdrag av ReAgera vars huvudfokus är våldsbejakande extremism. I gruppen lyfts hän-

delser i omvärlden som eventuellt kan påverka Hässleholm. Information från både EST 

och SSP bearbetas i den här gruppen. 

Figur 1 Illustration över samverkansstruktur i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 

1. EST (Effektiv samordning 
för trygghet)

2. SSP (samverkan 
skola, socialtjänst & 

polis)

3. Polisen: 

arbetsgrupp mot 
våldsbejakande 

extremism

---



 

 

Genomförande 

För att nå ett verksamt och långsiktigt hållbart demokratiarbete i kommunen delas handlingspla-
nen främst in i fyra områden;  

- generella och övergripande förebyggande insatser 

- selektiva och specifika förebyggande insatser 

- det indikerade och individinriktade arbetet 

- det akuta arbetet 
 

Generella och övergripande förebyggande insatser 

Det generella arbetet riktas till samtliga invånare i Hässleholms kommun. Professioner som utför 
de generella förebyggande insatserna arbetar framför allt inom förskola, grundskola, gymnasium, 
särskola, fritidshem, vuxenutbildning, hälso- och sjukvård, fritids- och ungdomsverksamhet samt 
andra föreningar. Det generella arbetet fokuseras kring att stärka skydds- och friskfaktorer i det 
förebyggande arbetet.  

Tidigare erfarenheter presenterade av Säkerhetspolisen3 och Försvarshögskolan4 visar entydigt att 
familjen eller andra anhöriga spelar en central roll i både det förebyggande samt det akuta arbetet 
gällande avhopp. Det är därför av stor vikt att inom kommunen erbjuda föräldrastöd utifrån pre-
missen att rådgivande och stödjande samtal i föräldrarollen utgör ett grundläggande förebyggande 
arbete oavsett vad vi syftar till att förebygga.  
 

Åtgärder:  

- Hässleholms kommun ska upprätthålla en aktuell lägesbild som följs upp månadsvis, arbe-
tet utgår från EST och följs upp i ReAgeras ledningsgrupp. 

- Personal som kan komma i kontakt med aktuella målgrupper ska erbjudas föreläsning om 
våldsbejakande extremism med syftet att öka medvetenhet och framför allt möjlighet att 
fånga upp individer i riskzonen att utveckla ett destruktivt våldsbejakande beteende.  

- Information om tecken, symboler samt riskfaktorer ska erbjudas personal som kan komma 
i kontakt med aktuella målgrupper med syfte att öka möjligheten att upptäcka grupperingar 
och försök till rekrytering. Detta görs av samordnaren för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism.  

- Hässleholms kommun ska fortsätta erbjuda föräldrastöd och social rådgivning. I dagsläget 
erbjuds föräldrastöd via Individ- och familjesupporten och Familjens hus. Individ- och fa-
miljesupporten erbjuder hjälp och stöd till familjer och enskilda som upplever eller har 
upplevt våld i en nära relation, samt till våldsutövare.  

- Hässleholms kommun bör fortsätta att erbjuda föräldrakurser och utbildning för föräldrar i 
ett nytt land och detta även på andra språk.  

 

Selektiva och specifika förebyggande insatser 

De selektiva insatserna kan beskrivas som målinriktade insatser riktade mot riskgrupper eller spe-
cifika problem. Professioner som kan komma att beröras av selektiva förebyggande insatser är 

 
3 Säkerhetspolisen (Säpo) (2010). Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. Säkerhetspolisen. Extremistmiljöerna - Säkerhetspolisen 
(sakerhetspolisen.se) [Hämtat 21-11-17]. 
4 Försvarshögskolan (2013). Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland. Centrum för Asymmetriska Hot- och TerrorismStudier 

(CATS). 
 

https://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/extremistmiljoerna.html
https://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/extremistmiljoerna.html


 

 

exempelvis poliser, skolpersonal samt socialarbetare. Hässleholms kommun ska beakta genusper-
spektivet i den bemärkelsen att det är som absolut vanligast att män involverar sig på ett fysiskt 
plan medan kvinnor oftast involveras som en stödjande funktion för de extremistiska miljöerna. 
 

Åtgärder:  

- Under SSP-möten mellan skola, socialtjänst och polis ska checklistan över våldsbejakande 
extremism gås igenom då det är en stående punkt på dagordningen. 

- Representant från den tillsatta arbetsgruppen i det förebyggande arbetet mot våldsbeja-
kande extremism kommer att erbjuda tillfällen för information om kännetecken och andra 
uppdateringar inför personal som arbetar i miljöer där individer i riskzonen kan identifieras. 
Berörda grupper är framför allt personal inom Socialförvaltningen och Barn- och utbild-
ningsförvaltningen. Informationen kommer att erbjudas via förvaltningsträffar, arbetsplats-
träffar samt kompetensutvecklingsdagar inom skolan. Syftet är att dels höja kunskapsnivån 
dels att hålla arbetet levande.  

- Inkommen information ska bemötas och lyftas i befintliga samverkansforum. 

 

Indikerade individinriktade insatser 

Indikerade och individinriktade insatser riktas till enskilda individer som har uppvisat ett riskbete-
ende. Professioner som utför de individinriktade insatserna arbetar i direktkontakt med individer 
som uppvisar ett riskbeteende, det vill säga personal inom sjukvård och psykiatri, socialarbetare, 
områdespoliser, kuratorer, ungdomsledare och andra yrkesverksamma som arbetar i nära kontakt 
med framför allt ungdomar.  
 

Åtgärder: 

- Personal som möjligen kan komma i kontakt med enskilda individer som har uppvisat ett 
riskbeteende bör erbjudas stöd för att hantera eventuella samtal. Detta kan ske i samråd 
med Förebyggandecentrum.  

- Personal som kommer i kontakt med individer som uppvisar ett riskbeteende måste veta 
vem de ska kontakta och även kontakta dem snarast vid misstanke eller oro. Vid misstanke 
om involvering i våldsbejakande extremistiska rörelser ska information alltid ges till Poli-
sen på 114 14 eller 112 vid akut läge. Om individen är under 18 år ska även en orosanmä-
lan göras till socialtjänsten. Se kontaktuppgifter till övriga stödjande funktioner i bifogad 
bilaga.  

- Den tillsatta arbetsgruppen i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, be-
stående av representanter från Polis, Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvalt-
ningen, Kommunledningskontoret och Arbetsmarknadsförvaltningen, kommer kontinuer-
ligt att träffas för att gå igenom dagsläget, eventuella uppdateringar samt informationssats-
ningar. Representanter från den tillsatta arbetsgruppen ansvarar för att sprida information 
mellan respektive verksamhet och arbetsgruppen.  

 

Vid behov av stöd 

Rädda Barnen bemannar en nationell orostelefon för att stödja människor som befinner sig i när-
heten av en person som dras till våldsbejakande extremism. För allmänheten kan orostelefonen 
nås på 020–100 200 och är bemannad på vardagar.  
 



 

 

Syftet med orostelefonen är främst att stödja anhöriga till personer som riskerar att rekryteras till 
och fara illa genom våldsbejakande extremism, men även till de personer som vill lämna en vålds-
bejakande miljö. När du ringer orostelefonen är du anonym, samtalet är kostnadsfritt och syns 
inte på telefonräkningen. Genom orostelefonen kan man även slussas vidare till aktörer på lokal 
nivå. Om ärendet är akut kopplas det till polisen. Inom Hässleholms kommun ska telefonnumret 
spridas via media, sociala medier, kommunens hemsida, under informationsträffar samt via den 
tillsatta arbetsgruppen för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 
 
För yrkesverksamma som behöver stöd i det lokala arbetet finns en stödtelefon tillgänglig varda-
gar på 08-527 44 290 (Center mot våldsbejakande extremism, CVE). 
 

Avhopparverksamhet 

Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som varken kan tillgodose sina behov själv eller få dem tillgodo-

sedda på annat sätt, rätt att få det stöd och den hjälp de kan behöva efter en individuell prövning. 

Länsstyrelsen Skåne och Polismyndigheten har tillsammans tagit fram webbplatsen Avhoppare 

för den som arbetar med avhopparverksamhet i kommunal eller statlig verksamhet samt inom ci-

vilsamhället.  

 

I Malmö finns konsultationsteamet- stöd för avhoppare som kan arbeta konsultativt mot dig som 
har kontakt med avhopparen eller någon som lever under hot. I Stockholm finns EXIT Fryshu-
set som arbetar med individer som vill lämna nationella rörelser. 
 

Kontaktuppgifter 

Kontakta alltid polisen vid akut situation på 112. Ej akut: 114 14. 
 

Titel  Telefonnummer 

Kontaktperson inom 

Polisen  

Kontaktas alltid vid misstanke om 

involvering i våldsbejakande extrem-

ism. 

070- 231 55 38 

 

Hässleholms kommun Kontaktcenter 0451-26 70 00 

Förebyggandecentrum  Samordnar förebyggande arbete mot 

våldsbejakande extremism. 

0451-26 74 60 

Individ- och familje-

supporten 

Rådgivande samtal och familjestöd. 0451- 26 88 60 eller 0451-

26 70 00 (Kontaktcenter) 

Familjens hus Social rådgivning samt föräldraut-

bildning. 

 0451-26 70 00 (Kontakt-

center) 

Mottagningsenheten Frågor gällande oro för barn och 

ungdomar.    

Anmäla oro för något barn eller nå-

gon ungdom. 

0451-26 70 50 eller 0451-
26 70 00 (Kontaktcenter) 

 

https://www.avhoppare.se/
http://www.exit.fryshuset.se/
http://www.exit.fryshuset.se/


 

 

Hjälp och stöd till familjer eller en-

skilda som lever i eller har upplevt 

våld i nära relation. 

Familjerådgivningen Rådgivning i relationen med din 

partner eller med andra närstående. 

0451-26 65 92 

Sociala jouren Vid akuta sociala frågor på kvällar, 

nätter och helger. 

044-775 78 78 

CVE, Center mot vålds-

bejakande extremism 

Stödtelefon för yrkesverksamma 

inom området. 

08-527 44 290 

EXIT Fryshuset Stock-

holm 

Civilsamhället. 

Verksamhet som stödjer de som vill 

lämna nationella rörelser. EXIT 

Fryshuset kan konsulteras.  

08-691 72 60 

Konsultationsteamet 

Plattform Malmö 

Konsultationsteam, ett stöd för av-

hoppare som kan arbeta konsultativt 

mot yrkesverksamma. 

040-34 05 50 

E-post: 

konsultationstea-

met@malmo.se    

Hjälpkällan Civilsamhället. 

Hjälpkällan hjälper dig som vill 

lämna en sluten rörelse och ger även 

stöd till anhöriga. 

070-380 49 90 

Rädda Barnen Oros-

telefon 

Stödtelefon till anhöriga eller perso-

ner som vill lämna våldsbejakande 

miljöer. 

020–100 200 

E-post:  

orostelefonen@rb.se 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:konsultationsteamet@malmo.se
mailto:konsultationsteamet@malmo.se
mailto:orostelefonen@rb.se


 

 

Hemsidor 
 
 
 

 

Adress Innehåll Ansvarig aktör/sök-

väg 

www.avhoppare.se 

[Hämtad 21-10-14] 

Stöd för den som 

arbetar med av-

hoppare från kri-

minella miljöer. 

Det finns även 

stöd för dig som 

funderar på att 

hoppa av den kri-

minella banan. 

Länsstyrelsen Skåne 

och Polismyndigheten 

www.cve.se 

[Hämtad 21-10-14] 

Stöd till aktörer 

som arbetar före-

byggande med frå-

gor som rör vålds-

bejakande extrem-

ism. 

Brottsförebyggande 

rådet 

https://www.fryshuset.se/verksamhet/exit/  

[Hämtad 21-10-14] 

För personer som 

vill lämna nation-

ella rörelser, stöd 

till anhöriga samt 

information till 

myndigheter och 

organisationer. 

Fryshuset 

www.hjälpkällan.se 

[Hämtad 21-10-14] 

Stöd till personer 

som vill lämna 

slutna rörelser.  

Projekt med stöd av 

www.mucf.se    

Rapport Rädda Barnen -det svåra samtalet 

[Hämtad 21-10-14] 

Rapport baserad 

på samtal från an-

höriga, yrkesverk-

samma och andra 

viktiga vuxna till 

Orostelefonen om 

radikalisering un-

der åren 2017–

2020. 

Rädda Barnen 

http://www.avhoppare.se/
https://www.fryshuset.se/verksamhet/exit/
http://www.hjälpkällan.se/
http://www.mucf.se/
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/19397/pdf/det_svara_samtalet_final.pdf


Medborgarlöfte i Hässleholms kommun 2022 
 

Inledning 

För ett framgångsrikt brotts- och trygghetsskapande arbete är samverkan mellan polis och kommun 

en förutsättning. Utifrån lokal lägesbild, lokal underrättelsebild och polisens trygghetsmätning har 

Hässleholms kommun och polisen under 2018 arbetat fram en samverkansöverenskommelse för 

2019–2022. Samverkansöverenskommelsen ska kompletteras med ett lokalt medborgarlöfte varje år. 

Genom medborgarlöften ska polisen och kommunen tillsammans utföra insatser som direkt riktar sig 

till medborgarna och deras upplevda trygghet. Det handlar om konkreta aktiviteter för att öka 

tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftena är en förlängning av polisens och 

Hässleholm kommuns ordinarie brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet. 

Lägesbild 

Lägesbilden är satt utifrån polisens lokala underrättelsebild, polisens trygghetsmätning samt en 

gemensam lägesbild där Polis och Hässleholms kommun använt sig av ett system, EST (effektiv 

samordning för trygghet), för att kunna följa den lokala lägesbilden på kort och lång sikt. Polisen, 

tillsammans med kommunala aktörer, delar information för att den gemensamma lägesbilden ska bli 

så exakt som möjligt. 

• I den senaste trygghetsmätningen går det att se att den upplevda otryggheten för att vistas 

utomhus ensam sent på kvällen fortsätter att ligga förhållandevis högt, främst i Hässleholms 

centralort. Vidare går det även se att oron för att utsättas för brott är fortsatt högre än det 

faktiska antalet anmälda brott som gjorts under året. I Hästveda går det se en ökad oro för 

nedskräpning. 

• I trygghetsmätningen framgår också en oro över den trafikrelaterade brottsligheten, såsom 

buskörning med mopeder men även bilar som kör för fort, detta främst i Hästveda, Vinslöv 

och tätorten Hässleholm. 

• Antalet narkotikabrott speglar polisens arbetsinsats mer än förekomsten av narkotikabruk, 

vilket inte gör statistiken särskilt tillförlitlig. Det finns likafullt viss information om att 

narkotikaförsäljning och bruk bland ungdomar ökar, narkotikamissbruk är inkörsporten till 

annan kriminalitet. Särskilt fokus ska riktas mot de ungdomar som ur ett strategiskt 

perspektiv bedöms som särskilt angelägna att agera mot då de agerar som ledande och 

pådrivande. 

 

Polisen och Hässleholms kommun formulerar följande medborgarlöften 

Polisen lovar att: 

• fortsätta med den polisiära närvaron på och i nära anslutning till Hässleholms centralstation 

och kulturhus samt fortsätta samverka med anda aktörer som är aktiva i samma område. 

• fortsätta samarbeta med kommunens förvaltningar, föreningsliv och näringsidkare. 

• arbeta uppsökande, kontaktskapande samt bygga relationer med barn och ungdomar. 



• fortsätta driva projektet VAKSAM, samverkan mellan Polis, brukshundsklubbar och 

trafikskolor mot bostadsinbrott och skadegörelse mot offentliga byggnader. 

• utföra minst 30 stycken riktade trafikkontroller mot exempelvis beteende, hastighet och 

alkohol/droger i trafiken per månad. 

• göra riktade insatser mot trafikrelaterade problem, dels enligt den lägesbild som tagits fram 

men även i den löpande verksamheten. 

• intensifiera sitt arbete mot tongivande kriminella i kommunen. Fortsätta arbetet mot den 

öppna droghandeln och förhindra så att ungdomar påbörjar ett missbruk. 

Kommunen lovar att: 

• via Maria Skåne nordost erbjuda information för anhöriga till ungdomar med 

drogproblematik. I samverkan med Region Skåne fortsätta att ta emot ungdomar upp till 25 

år som har problem med alkohol och narkotika, samt deras anhöriga för stöd och behandling. 

Stödet ska erbjudas skyndsamt. 

• verka för fler trygga vuxna ute på kvällar/helger genom att engagera privatpersoner och 

föreningar i nattvandring. 

• fortsätta med ReAgera- samarbetet mellan olika förvaltningar samt Polisen runt 

brottsförebyggande arbete och tidiga insatser för att trygga barn och ungdomars framtid. 

Unga ska göras mer delaktiga i arbetet med säkerhet och trygghet. 

Polisen och kommunen lovar att: 

• tillsammans med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad samt det lokala Brottsförebyggande 

rådet under året arrangera en nätverksträff för befintliga kontaktombud och en utbildning 

för kommuninvånare som vill starta grannsamverkan. 

• fortsätta att arbeta med och utveckla den gemensamma lokala lägesbilden genom EST 

(Effektiv Samordning för Trygghet). Arbetet som har pågått sedan november 2018 och är 

fortfarande under utvecklig där vi ser att fler aktörer, interna såsom externa kan ansluta sig 

till rapporteringen. 

• arrangera och bjuda in till en eller flera trygghetsvandringar på prioriterade orter/platser 

utifrån bland annat polisens trygghetsmätning 2021. Minst en trygghetsvandring ska 

genomföras under året, och åtgärdsprotokoll av genomförda trygghetsvandringar ska följas 

upp. 

• fortsätta samarbetet med MBU (människan bakom uniformen). 

• fortsätta med det gemensamma arbetet gällande myndighetstillsyner utifrån alkohollagen 

samt försäljning av tobak, folköl samt tillsyn av lokaler. 

• samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till ungdomar mellan 13 och 25 år. 

 

                  Bengt-Arne Persson    Johanna Gustafsson       

                  Kommundirektör            Lokalpolischef 
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 Datum  

 2022-02-08   

     
Handläggare  
Drog- och brottsförebyggande samordnare  
Johanna Flogstam 
Socialförvaltningen  
  
0451-26 74 60  
Johanna.flogstam@hassleholm.se  
   

 

Uppföljning medborgarlöften 2021 

 

Grönt = medborgarlöftet uppfyllts 

Gult = medborgarlöftet delvis uppfyllts 

 

 

Polisen lovar att: 

 

• fortsätta med den polisiära närvaron på och i nära anslutning till Hässleholms centralstation och kulturhus. 
Polisen har utfört flertalet fotpatrulleringar i de centrala delarna av Hässleholm, med fokus på Stortorget, resecentrum 
och kulturhuset.  
 

• fortsätta samarbeta med kommunens förvaltningar, föreningsliv och näringsidkare.  
Polisen har under året medverkat i samarbeten inom ramen för ReAgera såväl som Hesslecitys satsning BiD. 

 

• arbeta uppsökande, kontaktskapande samt bygga relationer med barn och ungdomar. 
Under året har resurser avsatts för att fortsätta relationsskapande skolbesök. Skolbesöken har varit både spontana 
mellan utryckningar och schemalagda heldagar. 

 

• fortsätta driva projektet VAKSAM, samverkan mellan Polis, brukshundsklubbar och trafikskolor mot bostadsinbrott 
och skadegörelse mot offentliga byggnader. 
Framför allt brukshundsklubben har engagerats för att styra om sina hundpromenader till områden där inbrott skett. 
 

• utföra minst 20 stycken riktade trafikkontroller mot beteende-, hastighet- och alkohol/droger i månaden.  
Under två av årets månader nåddes inte 20 kontroller (19 i februari och 15 i december) men sett över året låg 
månadssnittet på 34 kontroller per månad i Hässleholms kommun.  

 

• göra riktade insatser mot trafikrelaterade problem, dels enligt den lägesbild som tagits fram men även i den löpande 
verksamheten.  
Hässleholmspolisen har under året tillsatt en lokal trafikgrupp som under frigjord tid arbetat riktat mot den 
trafikrelaterade problembild som funnits. 
 

• intensifiera sitt arbete mot tongivande kriminella i kommunen. Fortsätta arbetet mot den öppna droghandeln och 
förhindra så att ungdomar påbörjar ett missbruk. 
Flera insatser har gjorts tillsammans med andra enheter inom polisen för att förebygga, förhindra och lagföra kriminella 
i kommunen. Polisen har även tillsammans med Förebyggandecentrum och Maria Skåne nordost inlett ett samarbete 
för att stärka skolpersonalens kunskap och dådkraft i det förebyggande arbetet mot narkotika bland ungdomar. 

  

Hässleholms 
kommun 
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Kommunen lovar att:  

 

• via Maria Skåne Nordost arrangera två föreläsningar för anhöriga till ungdomar med drogproblematik. Via Maria Skåne 
Nordost fortsätta ta emot ungdomar upp till 25 år som har problem med alkohol och narkotika samt deras anhöriga 
för stöd och behandling. Stödet ska erbjudas skyndsamt.  
Maria Skåne Nordost har tagit emot målgruppen och erbjudit skyndsamt stöd. Föreläsningarna för anhöriga har varit 
inställda på grund av restriktioner kring covid-19. 
 

• verka för fler trygga vuxna ute på kvällar/helger genom att engagera privatpersoner och föreningar i nattvandring. 
7 föreningar har nattvandrat under år 2021 och totalt har 52 vandringar genomförts. Föreningarna är verksamma i 
Hässleholm, Vinslöv och Sösdala. 
 

• fortsätta med ReAgera-samarbetet mellan olika förvaltningar samt Polisen runt brottsförebyggande arbete och tidiga 
insatser för att trygga barn och ungdomars framtid. En ”menti-undersökning ska utföras på Ljungdala för att kunna 
skapa en lägesbild hur bostadsområdet upplevs av boende på området. 
ReAgera-samarbetet har fortlöpt enligt verksamhetsplanen för 2021. En av ReAgeras arbetsgrupper har fått i uppdrag 

av att göra långsiktiga och systematiska kartläggningar av ungas delaktighet i säkerts- och trygghetsfrågor, där även 

Ljungdala ingår. 

 
  

Polisen och kommunen lovar att:  

 

• tillsammans med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, lokala Brottsförebyggande rådet under året arrangera en 
nätverksträff för befintliga kontaktombud och en utbildning för kommuninvånare som vill starta grannsamverkan. 
Utbildningstillfället sköts upp och i stället genomfördes en nätverksträff som riktade sig till både nya och befintliga 
kontaktombud. Detta med anledning av att föregående träff ställdes in under omständigheter av pandemiläget.  
 

• fortsätta att arbeta med och utveckla den gemensamma lokala lägesbilden genom EST (Effektiv Samordning för 
Trygghet). Arbetet som har pågått sedan november 2018 och är fortfarande under utvecklig där vi ser att fler aktörer, 
interna såsom externa kan ansluta sig till rapporteringen. 
EST-arbetet har fortlöpt och utvecklats enligt styrdokumentets riktlinjer. Lägesbilder har gjorts månadsvis. 
 

• arrangera och bjuda in till trygghetsvandringar på prioriterade orter/platser utifrån bland annat resultatet av polisens 
trygghetsmätning 2020. Minst en trygghetsvandring ska genomföras under året. 
En trygghetsvandring har genomförts i Hästveda under hösten 2021. Detta utifrån resultatet av polisens 
trygghetsmätning och medborgardialoger. 

 

• fortsätta samarbetet med MBU (människan bakom uniformen). 
MBU-grupp inställd under våren 2021 på grund av restriktioner kring covid-19 men samarbetet med MBU har fortlöpt. 
 

• fortsätta med det gemensamma arbetet gällande myndighetstillsyner utifrån alkohollagen samt försäljning av tobak, 
folköl samt tillsyn av lokaler.  
Det har under 2021 inte genomförts några gemensamma tillsyner av polis och kommun när det gäller alkohol. Detta 

med hänsyn till pandemin och rådande restriktioner. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört gemensam 

tobakstillsyn med polisen vid två tillfällen. 

 

• samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till ungdomar mellan 13 och 24 år 
       Samverkar i ReAgera kring målgruppen. 
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Socialförvaltningen  

 
Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Tingshusgatan 1 Telefon: 0451-26 87 22 Telefax: 0451-823 44  
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Verksamhetsberättelse för det brottsförebyggande 
rådet (Brå) 

Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett referensorgan underställt socialnämnden. 
Brå fungerar som en omvärldsbevakande opinionsbildare och pådrivare som kan 
verka kompetensstödjande både internt och externt genom att till exempel erbjuda 
utbildningar, rikta skrivelser, fungera som remissinstans och sprida information. 
Brå verkar på samhällsnivå och responderar framför allt på kommuninvånarnas 
upplevelser av otrygghet och problem. 

Året som gått 
 
Under 2021 har Brå sammanträtt vid fyra tillfällen. Några av frågorna som har 
diskuterats i rådet under året är: 
 

• Upplevelse av ungas säkerhet och trygghet 

• Den årliga trygghetsmätningen 

• Föreningsdriven nattvandring 

• Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism 

• Feriearbetarnas projekt under sommaren på Förebyggandecentrum 

• Trygghetsvandring och medborgarlöfte 
 

 
Sedan år 2018 finns ett samarbete med stiftelsen nattvandring.nu och i början på 
varje år går information ut till föreningar med barn/ungdomsverksamhet i 
kommunen, om möjligheten att erhålla föreningsbidrag för nattvandring. 
Socialnämnden beslutade under året att avsätta 75 tkr av nämndens 
föreningsbidrag till Brå för att fördela till föreningar som vill nattvandra.  
Under 2021 har sju föreningar varit aktiva och totalt har 52 nattvandringar 
genomförts. Föreningarna är verksamma i Hässleholm, Vinslöv och Sösdala. Efter 
varje vandring har föreningarna återrapporterat till Brå-samordnaren i form av 
loggböcker, vilka sedan har kunnat användas i kommunens lägesbildsarbete. 

Hässleholms 
kommun 
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I polisens medborgarlöfte för 2021 lovade polisen att, tillsammans med 
kommunen, genomföra minst en trygghetsvandring under året. Brå tillsammans 
med Polisen arrangerade och bjöd in till en trygghetsvandring i Hästveda under 
hösten. Detta utifrån resultatet av Polisens trygghetsmätning samt genomförda 
medborgardialoger. På vandringen deltog cirka 20 personer där bland annat 
Polisen, representanter från Brå och tekniska förvaltningen samt politiker fanns på 
plats för att svara på frågor och lyssna in medborgarnas synpunkter. 
Trygghetsvandringar är ett bra sätt för att både inventera den fysiska 
utomhusmiljön ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv samt bidrar till demokrati 
och ökat samhällsengagemang då kommuninvånarna ges möjlighet att själva tycka 
till om sin närmiljö. 
 
Brå har, tillsammans med polisen, stått som avsändare på ett informationsbrev 
som skickats ut till fastighetsägare gällande arbetet med Huskurage. Huskurage är 
en metod som kan hjälpa till att upptäcka våld i nära relation och som ger grannar 
verktyg att agera med hjälp av en policy som säger att man inte tänker ignorera 
om man misstänker att någon far illa. 
 
Under hösten har Brå, tillsammans med Polisen och Länsförsäkringar Göinge-
Kristianstad, bjudit in till en grannsamverkansträff för alla kontaktombud, både 
nya och redan aktiva. I medborgarlöftet för 2020 lovade kommunen och Polisen 
att arrangera en nätverksträff för befintliga kontaktombud och en utbildning för 
nya kontaktombud. Med anledning av Covid-19 ställdes utbildningen under våren 
in och i stället anordnades ett tillfälle för samtliga kontaktombud. Till träffen kom 
cirka 30–40 personer. 
 
 

Måluppfyllelse 

Åtgärderna som genomförts under året har bidragit till det långsiktiga målet för 
brottsförebyggande rådet som är att: ”Minska den upplevda otryggheten och öka 
den faktiska säkerheten i Hässleholms kommun”.  

 

Utveckling på sikt 

På kort sikt har Brå som mål att utveckla arbetet med nattvandring och i större 
utsträckning få med föreningar som verkar i de olika kransorterna till Hässleholm. 
Detta för att få en ökad vuxennärvaro i fler områden samt för att få en mer 
heltäckande lägesbild. 

På lite längre sikt bör Brå förbättra kontakten och samverkan med näringslivet 
och privata fastighetsägare i det brottsförebyggande arbetet. Detta kommer även 
att bidra till en mer nyanserad lägesbild. Arbetet och upplägget med 
grannsamverkan ska vidareutvecklas och kvalitetshöjas för att möta de synpunkter 
som inkommit från kontaktombud. En struktur för uppföljning av 
trygghetsvandringar är under utveckling och skall fortsättningsvis vidmakthållas. 

Johanna Flogstam   Lena Nilsson 

Drog- och brottsförebyggande samordnare  Ordförande Brå 
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Verksamhetsplan för Brottsförebyggande rådet (Brå) 
2022 

 

Vision  

Hässleholms kommun ska vara en kommun som är säker och trygg att leva, bo, 
arbeta och vistas i. 

 

Mål  

Öka säkerheten och minska den upplevda otryggheten i Hässleholms kommun.  

 

Uppdrag 

Brå fungerar som en omvärldsbevakande opinionsbildare och pådrivare som kan 
verka kompetensstödjande både internt och externt genom att till exempel erbjuda 
utbildningar, rikta skrivelser, fungera som remissinstans och sprida information. 
Till skillnad från ReAgera, som verkar på framför allt interna upplysningar 
gentemot målgruppen barn och unga och ofta på gruppnivå, verkar Brå på 
samhällsnivå och responderar framför allt på kommuninvånarnas upplevelser av 
otrygghet och problem. 

 

 

 

 

Hässleholms 
kommun 
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Gemensam problembild 

Den gemensamma problembilden baseras på lägesbilden som tas fram genom 
EST-arbetet, polisens årliga trygghetsmätning, medborgardialoger samt 
information från rådets ledamöter och andra samverkansparter. För 2022 
prioriteras följande problemområden: 

• Oro för att vistas utomhus sent på kvällen. 

• Oro för inbrott i bostad och förråd. 

• Oro för den trafikrelaterade brottsligheten såsom buskörning med bilar, 
mopeder samt EPA-och-/A-traktorer. 

• Oro för ungdomsgäng som är ordningsstörande 

• Oro för nedskräpning/skadegörelse 

 

Åtgärder 

Konkreta åtgärder knutna till 2022 års medborgarlöfte: 

• Fortsätta arbetet med nattvandring.  

• Brå ska tillsammans med polisen och Länsförsäkringar Göinge-
Kristianstad bjuda in till en utbildning för kommuninvånare som vill starta 
grannsamverkan samt en informationsträff för befintliga kontaktombud. 

• Brå ska tillsammans med polisen arrangera och bjuda in till minst en 
trygghetsvandring på prioriterade orter/platser. 

 

Övriga åtgärder: 

• Fortsatt arbete med att sprida den våldsförebyggande metoden Huskurage 
till fastighetsägare. 

• Revidera kommunens handlingsplan för ANDTS med fokus på barn- och 
unga. 

 

Kommunikation 

Kommunikation och informationsspridning är, som nämns under rubriken 
”uppdrag”, en av rådets viktigaste uppgifter. Det är ordföranden och samordnaren 
för rådet som har mandat att agera talespersoner för rådet. För att 
kommuninvånarna och andra intresserade ska hållas uppdaterade och informerade 
om vad som diskuteras och eventuellt beslutas i Brå ska minnesanteckningar 
publiceras på kommunens hemsida. Samordnaren tillsammans med ordföranden 
ska också vid behov bjuda in till pressträff alt. skicka ut ett pressmeddelande kort 
efter ett sammanträde. Utöver detta sprider samordnaren och/eller ordföranden 
information som rör rådet eller brottsförebyggande arbete generellt vid behov 
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eller på förekommen anledning. Informationen kan spridas via massmedia, sociala 
medier, kommunens hemsida, etc. 

 

Utmaningar 

Respektive ledamot fyller en viktig funktion i Brå genom att bidra med 
information till och från rådet. En utmaning är att få varje ledamot att känna just 
sin betydelse och medverkan kring den samlade problembilden och för beslutade 
åtgärder. Flera kommunala förvaltningar, privata näringsidkare, föreningar, m.fl. 
spelar stor roll i kommunens brottsförebyggande arbete samtidigt som alla inte 
kan representeras i Brå. Rådet ska därför bli bättre på att bjuda in externa aktörer 
vid behov samt arrangera ett stormöte varje år. 

 

Värdegrund 

Utgångspunkten för Brottsförebyggande rådet i Hässleholms kommun är att 
verksamheten bedrivs utifrån den värdegrund som framgår av Förenta 
nationernas (FN) konvention om mänskliga rättigheter med huvudfokus på artikel 
3 (”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”) och artikel 22 (”Var 
och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet…”). Brå utgår 
även ifrån barnkonventionen som fastslår alla barns lika värde och rättigheter, 
detta med huvudfokus framför allt i grundprincip; artikel 2 (”Om alla barns lika 
värde och rättigheter…”) samt grundprincip; artikel 12 (”Barns rätt att uttrycka 
och bilda åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör hen…”). 

 

 

Brottsförebyggande rådet, Hässleholms kommun 
 
 
Lena Nilsson   Johanna Flogstam 

Ordförande Brå    Drog- och brottsförebyggande samordnare 

 



Negativ utveckling 
 

• Psykisk ohälsa ökar, mest märkbart hos flickor och kryper nedåt i ålder -både i Hässleholm 

och i Skåne. 

• Färre söker stöd när man mått dåligt, allt färre pojkar. * Vilka bakomliggande orsaker kan det 

finnas till dessa siffror?  

• Snusning ökar hos båda könen i samtliga årskurser/initieras redan i åk 6 -både i Hässleholm 

och i Skåne.  

• Alkoholbruk ökat i åk 6 bland flickor under 2021-främst i Hässleholm.  

Minskade rejält i åk 9 i Hässleholm bland båda könen.  

 

• Rejäl ökning av skärmanvändning hos båda könen i samtliga årskurser, mest märkbar hos 

flickor. Hässleholm något högre nivåer än Skåne. 

• Tillit till andra människor minskar- främst hos flickor i samtliga årskurser. Alarmerande 

nedåtgång!  

• Övervägande fler pojkar känner sig trygga i sitt bostadsområde, till och från skolan och på 

allmän plats, liknande siffror i jmf. med Skånesnittet. 

• Fler känner sig stressade av skolarbetet, Hässleholm ligger något lägre i nivå än Skåne. 

• Fler upplever sig ha studiesvårigheter- något högre nivåer i Hässleholm. 

• Framtidstro- minskat över tid, främst bland flickor och något lägre nivåer i Hässleholm än 

Skånesnittet.   

 

Positiv utveckling 
 

• Förhållandevis många trivs bra i skolan, dock minskat över tid och främst i åk 6. 

• Rökningen minskar och framför allt i Hässleholm i åk 9. Färre röker e-cigaretter, något 

vanligare på gy åk 2-dock minskat även här. 

• Allt färre blir bjudna på alkohol av sina föräldrar 2021, betydligt högre nivåer 2012/2016. 

• Generell minskning av narkotikaanvändningen -som mest i Hässleholm.  

Dock en ökning bland flickor på gy åk 2-främst i Hässleholm.  

 

 

 

c: _________ ::::> 

c 

c:~===------=:::::----::::> 
C =::> 

C =::> --------
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-24 

H ·· ssleholms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 37 

Ansökan om verksamhetsbidrag till brottsofferjouren 
2023 
Dnr: SF 2022/311 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 

Brottsofferjouren i Hässleholm, Osby och Perstorp beviljas verksamhetsbidrag med 
300 000 kronor för år 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Brottsofferjouren ansöker för 2023 om verksamhetsbidrag motsvarande 6 
kr/invånare. 

Verksamheten har en anställd brottsoffersamordnare som möjliggör tillgängligheten 
för brottsutsatta personer, vittnet och anhöriga samt ansvarar för administråtiva 
uppgifter och utbildningar. Stödpersoner och vittnesstöd kompletterar med 
stödjande insatser. Brottsoffersamordnaren har tjänstgjort 60 % under 2021. Då 
behovet har ökat kommer nya stödpersoner och vittnesstöd rekryteras och utbildas 
under våren. 

Socialnämnden har enligt 5 kap 11 § SoL ansvar för att brottsoffer får det stöd och 
den hjälp de behöver. En stor del av detta arbete utförs i praktiken av 
brottsofferjouren, även vad gäller unga brottsoffer och deras anhöriga samt 
personer som utsatts för egendomsbrott och misshandel av andra än i nära 
relationer. Brottsofferjouren är beroende av ideella krafter eller bidrag för sin 
fortlevnad. 

Sänt till: 
Brottsofferjouren Hässleholm 

Fredrik Olofsson 
Enhetschef 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering 

J( 
Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-05-11 SF 2022/311 

      

 
 

Handläggare 
   Fredrik Olofsson 
Socialförvaltningen 
 
fredrik.olofsson@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Socialförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Tingshusgatan 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-823 44 

E-post: socialnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

Ansökan om verksamhetsbidrag till brottsofferjouren 
2023 

  

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden följande beslut: 

Brottsofferjouren i Hässleholm, Osby och Perstorp beviljas verksamhetsbidrag med 
300 000 kronor för år 2023. 

 

Sammanfattning  

Brottsofferjouren ansöker för 2023 om verksamhetsbidrag motsvarande 6 
kr/invånare. 

Verksamheten har en anställd brottsoffersamordnare som möjliggör tillgängligheten 
för brottsutsatta personer, vittnet och anhöriga samt ansvarar för administrativa 
uppgifter och utbildningar. Stödpersoner och vittnesstöd kompletterar med 
stödjande insatser. Brottsoffersamordnaren har tjänstgjort 60% under 2021.Då 
behovet har ökat kommer nya stödpersoner och vittnesstöd rekryteras och utbildas 
under våren.  

Socialnämnden har enligt 5 kap 11 § SoL ansvar för att brottsoffer får det stöd och 
den hjälp de behöver. En stor del av detta arbete utförs i praktiken av 
brottsofferjouren, även vad gäller unga brottsoffer och deras anhöriga samt 
personer som utsatts för egendomsbrott och misshandel av andra än i nära 
relationer. Brottsofferjouren är beroende av ideella krafter eller bidrag för sin 
fortlevnad. 

 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Bilagor 

1. Skriv texten här Ansökan med tillhörande verksamhetsberättelse 2021, 
årsmötesprotokoll 2022 samt föreningens stadgar. 

 

Sändlista: 

Brottsofferjouren Hässleholm 

Fredrik Olofsson 
Socialförvaltningen 
Enhetschef 
  



HÄSSLEHOLM~ vu·;,,i •- :1 ~ 
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0oc1afforva/iningen 

Till 

Socialnämnden i Hässleholms kommun 

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren för 2023. 

Brottsofferjouren i Hässleholm Osby Perstorp anhåller om att erhålla anslag 
motsvarande 6:- / kommuninvånare. 
Vår anställda brottsoffersamordnare möjliggör tillgängligheten för brottsutsatta 
personer, vittne och anhöriga. Stödpersoner och vittnesstöd kompletterar med stödjande 
insatser och samordnaren ansvarar för det administrativa arbetet. 
Rekrytering och utbildning av nya stödpersoner och vittnesstöd kommer att ske nu under 
våren, då behovet har ökat. 
Tack vare att restriktionerna minskat i samband med pandemin är det även planerat 
en föreläsning för allmänheten med Simon Häggström den 4 juni. 
Brottsofferjouren startade 1992 och vi hoppas att nämnden ser verksamheten som ett 
väl fungerande komplement till samhällets resurser. 

Med vänlig hälsning 

Q:._C~-~ 
Ann-Christin J acJtrl / ordf 

Hässleholm den 27 mars 2022 

Brottsofferjouren Hässleholm Osby Perstorp 
Skolgatan 9 A 
281 32 Hässleholm 
Tel: 0451-127 17 
info@hassleholm.boj.se 
Bankgiro: 5392-8198 
Org.nr: 837001 - 2471 

Bilagor: 
Verksamhetsberättelse 
Arrangemang och aktiviteter 
Verksamhetsplan 
Statistik stödpersoner och vittnesstöd 
Brottstyper för hjälpsökande 
Konstituerande 
Resultat / balansräkning 
Arsmötesprotokoll 
Revisionsberättelse 
Stadgar 



Förslag till dagordning vid årsmötet Hässleholms Brottsofferjour den 9 mars 2022 

# Mötets öppnande 

# Val av 
a) Ordförande vid mötet 
b) Sekreterare vid mötet 

# Frågan om årsmötets behöriga utlysande 

# Godkännande av förslag till dagordning 

# Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 

# Styrelsens verksamhetsberättelse 

□ Ekonomisk berättelse 

# Revisorernas berättelse 

# Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

# Verksamhetsplan 

# Fastställande av årsavgiftens storlek 

# Val av 
a) Ordförande 
b) Ledamöter jämte ersättare 
c) Två revisorer jämte ersättare 
d) Valberedning 

# Övrigt 

# Årsmötet avslutas 

HASSLEHOLIVi S i<Oi'vli\,iUN 
Socialförv altn ingen 

2022 -03- 2 9 

SF 20 
Kod 

I) 



Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Hässleholm Osby Perstorp 2021. 

Brottsofferjouren har till ändamål att stödja och hjälpa personer i Hässleholm, Osby 
och Perstorps kommun, som utsatts för brott av personlighetskränkande karaktär. 
Årsmötet hölls den 22 mars 2021 digitalt. 
Brottsofferjouren är medlem i Brottsofferjouren Sverige. 

Brottsofferjourens styrelse har, efter konstituering, haft följande sammansättning: 

Ordf Ann-Christin J acobi 
V ordf Anne Ljung 
Kassör Ingela Lindau 
Brita Andersson 

Ingmar Kristiansson 
Ulrika Bredvad-J ens en 
Victor Advani-Friman 
Margareta Gustavsson ( adj) 

Revisorer 

Rev.suppl 

Kenneth Axelsson och Sven-Erik Sjöstrand 

Bertil Nilsson och Göran Blomberg 

Valberedning Ann-Helen Larsson ( sammank) och Jan-Eric Boa 

Styrelsen har under året haft fyra sammanträden. Sammanlagt sex stödpersoner och 
åtta vittnesstöd. Jourens anställda brottsoffersamordnare har under året tjänstgjort 
60 %. Antal medlemmar 74. 

P.g.a pandemin hölls enbart tre träffar för vittnesstöd, stödpersoner och styrelse. 
Öppettider på jourens kansli är 09.00 - 12.00. Samordnaren svarar i telefon fram 
till sen eftermiddag 
Arets verksamhet för stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga har fungerat mycket 
bra, även om de flesta kontakterna skett via telefon och mail. 

Vittnesstödsverksamheten: 
Samordnaren ägnar cirka halva tjänstgöringen åt vittnesstöden. Under året har 
jourens vittnesstöd hjälpt 122 kvinnor och 80 män i samband med förhandling. 
Arbetade timmar 87,5. 
Under våren planeras ny utbildning för vittnesstöd. Verksamheten och samarbetet 
med domstolen fungerar mycket väl. 

Stödpersonverksamheten: 
Under året har stödpersonerna hjälpt 202 personer. Ny utbildning planeras till 
våren. Ärendeförmedlingen från polisen fungerar väl. 

Brottsofferjouren har hemsida och sida på Facebook. I den lokala tidningen 
Norra Skåne har vi annons en gång i veckan. Informationsmaterial om BOJ 
finns på Tingsrätten och i Polishuset. 



Förhoppningsvis kan verksamheten återgå till det normala igen under 2022, 
med föreläsningar, konferenser och seminarier. 

Under året har jouren varit representerad i följande arrangemang: 

25/1 Fokus brottsoffer/ Brottsofferjouren Sverige / digitalt 
26/1 Regional samverkan/ Brottsofferjouren Sverige/ digitalt 
28/1 Romansbedrägerier/ Brottsofferjouren Sverige/ digitalt 
1 I 2 Referensgrupp/ Brottsofferjouren Sverige/ digitalt 
3/2 Vittnesstödsverksamheten / Brottsofferjouren Sverige / digitalt 
8/2 Samordnarträff Skåne / digitalt 
11/2 Hedersrelaterat våld och förtryck/ Brottsofferjouren Sverige/ digitalt 
22/2 Tryggare vittnesstödskultur / Brottsofferjouren Sverige/ digitalt 
22/2 Annons Norra Skåne Brottsofferdagen 
23/2 Att bli tystad i en demokrati/ Brottsoffermyndigheten / digitalt 
24/2 Hatbrott och dess konsekvenser / Brottsoffermyndigheten/ digitalt 
25/2 Vart vänder jag mig när mina rättigheter hotas/ Brottsoffermyndigheten/ digital 
1/3 Utbildning nya Minervasystemet/ Brottsofferjouren Sverige/ digitalt 
15/3 Zoom-samtal Brottsofferjourerna Skåne 
22/3 Årsmöte digitalt 
23/3 Vittnesstödssamordnarmöte / Brottsofferjouren Sverige/ digitalt 
8/4 Föreläsning för vittnesstöd och stödpersoner/ Brottsofferjouren Sverige/ dig 
14/4 Temakonferens Våld i nära relationer/ Brottsofferjouren Sverige/ digitalt 
19/4 Samordnarträff Skåne / digitalt 
27/4 Styrelsemöte 
28/4 Hot och hat / Brottsoffermyndigheten / digitalt 
19/5 Barn och ungas utsatthet för våld/ Brottsoffermyndigheten / digitalt 
25/5 Styrelsemöte 
31/5 Samordnarträff Skåne/ digitalt 
2/6 Våravslutning för vittnesstöd,stödpersoner och styrelse, Rävninge 
6/7 Förebyggande centrum/ BRA Hässleholm/ digitalt 
31/8 Styrelsemöte 
1/9 Polisanmälan och rättsprocess vid sexualbrott/ Storasyster/ digitalt 
6/9 Samordnarträff Skåne/ digitalt 
15/6 Hot och hat i samhällsdebatten/ Brottsoffermyndigheten/ digitalt 
17/9 Sex mot ersättning och människohandel/ Fokus på barn och unga vuxnas 

utsatthet / Länsstyrelsen / digitalt 
21/9 Sveriges arbete med offer för terrorism och deras anhöriga/ 

Brottsoffermyndigheten / digitalt 
24/9 Förbundsstämma/ digitalt 
28/9 Middag för samtliga, vittnesstöd,stödpersoner och styrelse, Aleksej 
7/10 Polisens arbete med prostitution och människohandel/Länsstyrelsen/digitalt 
27/10 Utbildning i övergång till wordpress/ Brottsofferjouren Sverige/digitalt 
9/11 Styrelsemöte 



25/11 

30/11 
1/12 
6/12 
8/12 

Informationsmöte om BOJ/ Önnestad socialpedagogiska 
utbildning/ digitalt 
Samordnarmöte Skåne/ digitalt 
Frukostseminarium/ Brottsofferjouren Sverige/ digitalt 
Julträff för stödpersoner,vittnesstöd och styrelse/ Vittfarna 
Vittnesstödsamordnarträff / Brottsofferjouren Sverige/ digitalt 

Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla som medverkat och vänder sig 
särskilt till stödpersoner, vittnesstöd och samordnare. Tack även till brottsoffer
samordnare hos Polisen i Kristianstad och Helsingborg. 

Ett stort tack även till de som beviljat bidrag: Hässleholm, Osby och Perstorps 
kommun, LF Göinge Kristianstad, Svenska Kyrkan,, medlemmar samt övriga 
som lämnat gåvor. 

Sist men inte minst tack till Brottsoffermyndigheten för vittnesstödsbidrag och 
verksamhets bidrag. 

Hässleholm den 24 januari 2022 

ce~'CJ:_7[) ·. 
Ann-Christin Jad~ 

I. I" -

V/ ,bt ri A-. hr-; rYl {lU'-. 
Victor Advani-F;iman 



Brottstyper för stödsökande män och kvinnor 2021 
Brottstyp Man Kvinna Totalt 
Allmänfar~ga brott ___ 1 1 2 
Jl~drägeri 5 16 21 
Brott mot allmän ordning 1 1 
Brott mot familj _ _______ 1 1 2 
J:j brott 1 1 
Förskin ringJ mutbrott m.m. 2 2 
Förtal föroläml)ning 1 1 2 
Identitetsstöld 1 1 
Inbrott 7 2 9 
Misshandel 18 22 40 
Mord d~p, _vållande till annans död 2 1 3 
Mordförsök ____________ 2__ 2 
Ofredande 4 21 25 
Olagft förföljelse (galkl!J.g)___________ ___ 1 1 
O~ag}I hot ______ _ _______________ 1_~ 18 _;3_§__ 
Ran 3 1 4 ---------
Skadegörelse ____ ________________ 4 4 
Stöld 4 9 13 

_Ijänstefel m._m_._____ _________ 1 1 
Trafikbrott ______ ______ _ _ ___ 1 1 

2 2 - - -------·--~--------- -
2 8 10 

Övergre!Jp i rättssak _________ 2 1 3 
_Överträdelse av kontaktförbud _ _______ 1 1 
Övrig ekonomisk brottslighet 6 __ 2 __ - - ~ 

_ öyrrga brott mot frihet och frid _______ _ 1 1 2 
övriga sexualbrott 5 5 
Tot a lt 8 0 1 22 202 



Brottstyp fördelat på kön 2021 

■ Man Kvinna 
22 

21 

rn 188 

16 

9 
8 

7 
6 

5 5 
4 4 4 

3 



Statistik vittnesstödsverksamhet 2021 Domstol: 

HELÅR 2021 

Organisation: 

Antal personer som fått stöd/information inför förhandlingen Säkerhetssal Övriga insatser 

Vittnen Målsägande Anhör;iga/ Till- Närvaro vid Samtal efter Närvarande 
Månad Kvinnor Män Andra Kvinnor Män AAdra vänner talade förhandlinQ förhandling vid förhand!. 

Januari 0 0 C) 0 I 0 Q 0 0 0 0 0 
Februari ' 0 0 C) (i 0 0 0 0 0 0 0 
Mars 0 - 2 - - - - 0 0 0 0 2 2 0 0 0 
April L 6 - 3 11 0 1 1 0 4 3 0 0 0 
Maj 1 111 i) 0 C) f 0 0 1 0 0 0 
Juni 1 Il © 1 2 2 0 0 3 0 2 1 
Juli I 2 I 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I 

Augusti 4 1 0 - 0 3 0 4 0 1 2 1 
September - 1r 15 0 12 7 6 9 25 0 4 1 
Oktober 7 6 Q 2 4 0 0 9 0 2 0 
November ~ 1Ö 0 10 9 0 0 6 0 0 0 
December 3- - - 7 0 3 2 0 2 6 0 0 0 _.,, 

-_ 

SUMMA 3g 51 Il 1 30 29 6 21 56 1 10 3 
" - I - ~ I I 



m\ Brottsoffermyndigheten .; ~- · , .. 1~, ... 

Tid 

Info- Arbetade timmar Resor & 
tillfällen 1 aomsrn1 ovr. tid spilltid 

0 ·- . 0,0 0,0 0,0 
0 O,Q 0,0 0,0 
0 ;·, 7,0 0,0 2,0 
0 63,Q 0,0 2,0 

::: -

0 1,§ 0,0 0,5 
0 7,5 0,0 1,5 
0 2,5 - 0,0 0,5 
0 6,5 0,0 1,5 
0 ! - 1~,5 0,0 3,0 
0 1J0,5 0,0 2,5 
0 .· 

17,5 0,0 3,5 
. 

0 7,,0 I 0,0 2,0 

0 8Y 5 I Q,O 19,0 
Il . ) 



Brottsoffe1jour: 
Hässleholm 

RESULTATRÄKNING 

INTÄKTER 

Medlemsavgifter 
Bidrag från Hässleholms konunun 
Bidrag från Perstorps kommun 
Bidrag från Osby kommun 
Bidrag från kammarkollegiet verksamhetsstöd 
Bidrag från kammarkollegiet vittnesstödsbidrag 
Kollekt 
Gåvor 
Länsförsäluingar 
Övrigt 
Summa: 

KOSTNADER 

Lokalhyra 
Elkostnader 
Telia+ Telenor 
Försäkring 
Körersättning 
Kontoret 
Möteskostnader 
Tinget 
Aktiviteter 
Ers. till vittnesstöd 
Konferenser 
Utbetald lön 
Skatt 
Fremiam.m. 
Övrigt 
Summa: 

Årets överskott 

År: 
2021 

7.200:00 
300.000:00 

22.800:00 
66.040:00 
70.000:00 
20.000:00 

1.223:00 
1.500:00 
5.000:00 

261:00 
494.024:00 

33.156:00 
1.669:00 

19.828:04 
1.638:00 
5.441:00 

20.544:71 
5.464:00 

796:00 
15.430:00 
6.220:00 

962:00 
148.743:00 
93.994:00 

5.270:00 
1.179:00 

360.334:75 

133.689:25 



BALANSRÄKNING 

Datum 

Kassa 
Rörelsekonto Länsförsäkringar 9024.64.293.31 
Placeringskonto Länsförsäkringar 9025.76.369.61 
Placeringskonto Länsförsäkringar 9024.64.323 .24 
Rörelsekonto Länsförsäk.ringar 9024.64.322.35 

årets överskott 

Summa tillgångar: 

2021-12-31 

2.088:00 
18.336:76 

160.000:00 
100.000:00 
391.378:00 
671.802:76 

671.802:76 

2020-12-31 

1.652:00 
96.854:24 

100.222:27 
339.385:00 
538.113:51 

133.689:25 

671.802:76 



REVISIONSBERÄTTELSE 

Undertecknade av Brottsoffe1jouren i Hässleholm årsmöte valda revisorer har 
granskat jourens balansräkning, resultaträkning, räkenskaper och protokoll för 
verksamhetsåret 2021. 
Då anledning till anmärkning ej föreligger föreslår vi att årsmötet beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 

Vid vår genomgång konstaterades vidare, att de av Riksförbundet uppställda kraven 
uppfylls. 

Hässleholm 2022-01-19 

Kenneth Axelsson 



BROTTSOFFJERJOURENS VERKSAMHETSPLAN 

Sty:riellseITTl avser att il.lln-:nder verksamhetsåret verka för : 

Au driva ve:rlksamll-:netieITTl p å. för brottsoffren bästa möjliga sätt. 

Att stödlpersoD11ierc od11 viUD11iesstöd ska känna stimulaITTls och. trivsel 

i sitt arbete. 

Att ak tivt ilHtölka medlemsantalet. 

Au öka i1rnfoirmation tiU skolor, företag och föreningar. 

Att l!.lltöka samarbetet med! aill!dra hjälpverksamheter i kommunerna. 



B o ·· sof~erjteHJren ~ ässleholm 
Protokoll Årsmöte 2022-03-09 kl. 18.00 på Församlingshuset. 

Närvarande: 

Ann-Christin Jacobi 
Ingela Pettersson 
Göran Blomberg 
Ann-Helen Larsson 
lngmar l<ristiansson 
Mai Ryden 

Margareta Gustafsson 
Anne Ljung 

Sven-Erik Sjöstran :if-lÄSSLEHOLMS f<OMNi lJN 

Gilbert Grip 

§1 

§2 

§3 

§5 

§6 

§7 

§8 

Brita Andersson Socic1lförvaltningen 
Helen Nilsson 
Ulrika Bredvad-Jensen 
Eva Nilsson 

Bertil Nilsson 
Jan-Eric Boo 
Niklas Olsson 
Lisbeth Grip 
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Victor Advani-Friman Kod jHandl. 

Årsmötets öppnande 
Ordförande Ann-Christin Jacobi hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

Val av mötesordförande 
Valdes Ann-Christin Jacobi att leda årsmötet. 

Val av sekreterare för årsmötet 
Valdes Anne Ljung att föra protokoll vid årsmötet. 

Frågan om årsmötets behöriga utlysande 
Annons var införd i Norra Skåne den 16 februari under Föreningsnytt och inbjudan 
utskickad den 10 februari. Årsmötet godkände detta. 

Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes och fastställdes. 

Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Jan-Eric Boo och lngmar 
l<ristia nsso n. 

Styrelsens Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen för 2021 gicks igenom och godkändes av årsmötet. 

Ekonomisk berättelse 

Den ekonomiska berättelsen gicks igenom och godkändes av årsmötet. 

§9 Revisorernas berättelse 
Sven-Erik Sjöstrand läste upp revisionsberättelsen som godkändes av årsmötet. Han 
konstaterade även att Riksförbundets krav på enskilda brottsofferjourer var väl 
uppfyllda. 

§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2021. 

§11 Verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen för 2022 gicks igenom och godkändes. 



§12 

§13 

§15 

§16 

Fastställande av årsavgiftens storlek 
Årsmötet beslöt att årsavgiften för 2022 skall vara oförändrad, 100 kr för enskild 
medlem och 500 kr för företag och föreningar. 

Val av styrelse för 2022 
Ordförande: Ann-Christin Jacobi, 1 år, omval 
Ledamot: Brita Andersson, 2 år, omval 
Ledamot: Ulrika Bredvad-Jensen, 2 år, omval 
Ledamot: Ann-Helen Larsson, 1 år, fyllnadsval 
Ledamot: Niklas Olsson, 2 år, nyval 

l<varstår: Anne Ljung, 1 år 
l<varstår: lngmar l<ristiansson, 1 år 

Val av revisorer 
l<enneth Axelsson, 1 år, omval 
Sven-Erik Sjöstrand, 1 år, omval 

Val av revisorssuppleanter 
Bertil Nilsson, 1 år, omval 
Göran Blomberg, 1 år, omval 

Val av valberedning 
Jan-Eric Boo, 1 år, omval (sammankallande) 
Ingela Pettersson, 1 år, nyval 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg. 
Under denna punkt presenterade Niklas Olsson sig som ny ledamot i styrelsen. 
Göran Blomberg informerade från en händelse på tingsrätten angående tacksamhet 
från berörda vad gäller vittnesstöd . 

Mötets avslutande 
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

OJ2-cCL }~ 
Ann-Christin Jacobi, mötesordförande 

/ /( V / # 1 
,.t-f//.J~~ 
lng~ar KrisJ-ransson I , 



PROTOKOLL 

Art: Konstituerande styrelsemöte, Brottsofferjouren Hässleholm Osby Perstorp 

Tid: Onsdagen den 9 mars 2022 

lPHats: JFöirsamlingshuset Hässleholm 

Närva.Il:'ande: 
Arrm.-Christin Jacobi 
Anne Ljung 
Ulrika Biredvad-Jensen 
B1·ita Am::1.e:rsson 

# 1.StyreRsens konstituerande. 
Styrelsens konstituerande enligt följande: 

Ann-Christin Jacobi / ordf 
Anne Ljung / vice ordf 
Ulrika Bredvad-Jensen / kassör 
Ingmar K:ristiansson 

# 2. Fh'matecknare. 

~ ·r~~ :~ o 
l .-~----- -l--i..!-:idc-1. ---

Ingmar Kristiansson--_.,___ ____ _, 
Ann-Helen Larsson 
Nicklas Olsson 
Margareta Gustafsson 

Brita Andersson 
Ann-Helen Larsson 
Nicklas Olsson 
Margareta Gustafsson I adj 

Styrelsen beslutade att ordförande, vice ordförande, kassör och adjungerad 
skall.Il vara firmatecknare var för sig. 

# 3. Mötet avslutas. 
On:Uörande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Vid prntoko~Het: _7 

dt1~:Jcfi :~ 
Maigareta fsson 

~Q__ 
Ann-Christin J a~~i 

~ ,' 

L/\A,~ '----1 
Anne Ljung{ \ 

~ r~.,~~ t-c'/?/'-
Ulrika Bredvad-%«;::i 
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Stadga r 
för förening i Brottsofferjouren 

Senast reviderade av Förbundsstämman 24 september 2021 

Föreningsstadgar 
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Stadgar för förening i Brottsofferjouren 
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Gäller lokala brottsofferjourer 
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Giltiga tills vidare 
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§ 1 Föreningens namn, säte och organisat ion 

Föreningens namn är Brottsofferjouren [Lokalt journamn j 
Föreningen får som underrubrik antaga annat av årsmötet godkänt 
namn. 

Föreningen, som är ideell, antas efter ansökan som medlem i 
Brottsofferjouren Sverige genom beslut av förbundsstyrelsen. 

Föreningen har genom styrelsebeslut rätt att med annan eller andra 
föreningar inom förbundet bilda regionförening. Sådant avtal ska 
underställas förbundsstyrelsen för godkännande. 

§ 2 Föreningens ändamål och ansvar 

Föreningen, som är religiöst och partipolitiskt obunden, har: 

att genom ideellt verksamma stödpersoner och vittnesstödjare i 
samverkan med anställd personal ge stöd, information och praktisk 
vägledning till brottsoffer, vittnen och anhöriga. 

att bistå såväl brottsoffer som vittnen inför och vid 
domstolsförhandlingar. 

att vid brottsoffers önskemål delta vid medling som stöd, och 

att i övrigt verka enligt de minimikrav som fastställts av 
Förbundsstämman. 

Föreningen har vidare: 

att verka för att föreningen och dess ändamål blir allmänt kända. 

att verka för att kunskap om brottsoffers och vittnens situation 
sprids och upprätthålls. 

att i övrigt verka för brottsförebyggande åtgärder. 

Föreningen ansvarar för: 

att ideellt verksamma stödpersoner och vittnesstödjare, som ska vara 
medlemmar i föreningen, har genomgått av Brottsofferjouren Sverige 
rekommenderad utbildning samt att de erhåller av förbundskansliet 
utfärdat stödpersons-/vittnesstödsbevis, 
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att jourens anställda personal har genomgått av Brottsofferjouren 
Sverige rekommenderad utbildning, 

att jourens styrelse och övriga förtroendevalda, som ska vara 
medlemmar i föreningen, tagit del av en introduktion om föreningens 
ändamål och syfte och fått en grundläggande förståelse för 
stödarbetet, 

att samtliga aktiva med uppdrag inom jouren ska avge skriftligt 
tystnadslöfte och uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret innan de 
tillträder sitt första uppdrag inom jouren, och att jouren tillser att 
aktiva uppvisar utdrag ur belastningsregistret med som längst 5 års 
mellanrum. 

§ 3 Medlemskap 
Medlem i föreningen är enskild person, som betalat beslutad 
medlemsavgift, godkänts och registrerats som medlem. Juridisk 
person kan erhålla associerat medlemskap innebärande att denne har 
yttrande- och förslagsrätt vid föreningens årsmöte, dock inte rösträtt. 

Medlem som trots påminnelse under föregående kalenderår inte 
betalat beslutad medlemsavgift, avförs ur medlemsregistret och 
därigenom upphör medlemskapet med omedelbar verkan. 

Medlem, som skadar föreningens eller förbundets anseende, 
motverkar deras syften eller bryter mot deras stadgar kan uteslutas 
ur föreningen. 

Beslut om uteslutning fattas av föreningens styrelse, sedan den det 
gäller beretts tillfälle att yttra sig. Uteslutnings beslutet träder ikraft 
omedelbart. Anser den som uteslutits att ärendet inte handlagts på 
ett formellt korrekt sätt kan beslutet såvitt gäller handläggningen 
överklagas till förbundsstyrelsen. En överklagandeskrivelse ska ha 
kommit in till förbundsstyrelsen inom tre veckor från beslutsdagen. 

§ 4 Föreningens beslutande organ 

Föreningens årsmöte 
Föreningens styrelse 
Eventuellt arbetsutskott 

§ 5 Årsmöte 
Föreningens årsmöte, som är högsta beslutande organ, ska hållas 
senast den 31 mars på tid och plats som föreningsstyrelsen beslutar. 
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Dispens för senare årsmötestidpunkt ska begäras från 
förbundsstyrelsen. Dispensansökan ska vara förbundsstyrelsen 
tillhanda senast den 1 mars. Ansökan ska vara skriftlig och tydliggöra 
skälen till förseningen. 

Personlig kallelse ska vara utsänd senast två veckor före årsmötet till 
alla medlemmar i föreningen. Verksamhetsberättelse bör vara 
bifogad. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget ska 
finnas tillgängliga senast två veckor innan årsmötet. 

Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det påkallat eller då minst en 
tredjedel av medlemmarna begär det. Revisorerna kan, om deras 
granskning föranleder det, skriftligen med angivande av skäl kräva 
att styrelsen ska utlysa extra årsmöte. Efterkommes inte detta inom 
två veckor kan revisorerna utlysa extra årsmöte. Sådant årsmöte kan 
endast behandla - förutom punkterna 1-4 och 19 i§ 6 - den eller de 
frågor, som föranlett sammankallandet. 

Personlig kallelse ska vara utsänd senast två veckor före det extra 
årsmötet till alla medlemmar i föreningen. 

Rösträtt vid årsmöte har den, som godkänts och registrerats som 
medlem och betalat medlemsavgift föregående kalenderår eller som 
ny medlem betalat medlemsavgift, godkänts och registrerats senast 
30 dagar före årsmötet. Medlem får genom fullmakt företräda högst 
en godkänd och registrerad medlem, som betalat medlemsavgift. 

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i dessa 
stadgar. Röstning sker öppet om inte annat beslutats i viss fråga. Då 
votering begärs vid personval ska omröstning ske slutet. Vid lika 
röstetal vid öppen och sluten omröstning avgör lotten. 

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av enskild medlem. 
Motionen ska vara inlämnad till styrelsen senast fyra veckor före 
årsmötet. 

§ 6 Ärenden vid ordinarie årsmöte 
1. Mötets öppnande. 
2. Justering av röstlängd, fastställande av dagordning samt fråga 

om årsmötets behöriga utlysande. 
3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet. 
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare vid mötet. 
5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut. 
6. Behandling av revisorernas berättelse. 
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7. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
8. Beslut om resultatdisposition. 
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
10. Beslut om kommande verksamhetsperiods medlemsavgifter 
11. Beslut om innevarande verksamhetsperiods 

a) verksamhetsplan 
b) budget 

12. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen. 
13. Val av föreningsordförande. 
14. Val av övriga ledamöter i styrelsen och ersättare för dem. 
15. Val av revisorer och ersättare för dem. 
16. Val av valberedning. 
17. Val av ombud och ersättare för ombud till förbundsstämman 

(udda år). Ombud och ersättare ska vara förtroendevalda i 
föreningen. 

18. Val till regionförening (där regionförening finnes). 
a) Ledamot och ersättare för ledamot till regionförenings 

styrelse. Ledamot och ersättare ska vara ledamöter av 
lokala föreningens styrelse. 

b) Ombud och ersättare för ombud till regionföreningens 
årsmöte. Ombud och ersättare ska vara förtroendevalda i 
lokala föreningen. 

19. Behandling av inkomna motioner. 
20.Ärenden som styrelsen lägger fram för årsmötet. 
21. Avslutning. 

§ 7 Föreningsstyrelsen, revisorer och 
valberedning 

Styrelsen verkställer årsmötets beslut och leder föreningens arbete. 

Styrelsen ska snarast efter avslutat årsmöte samlas för 
konstituerande möte, vilket protokollförs enligt god föreningssed. 

Styrelsen ska de år det inte hålls förbundsstämma senast den 31 maj 
avge eventuella anmärkningar mot den från förbundsstyrelsen 
översända ekonomiska redovisningen avseende det föregående 
kalenderåret. 

Styrelsen består av ordföranden och utöver denne minst två 
ledamöter. Endast medlem är valbar till föreningsstyrelsen , 
förtroendevalda revisorer eller valberedning. 
Anställd inom Brottsofferjouren eller innehavare av annan jämförbar 
position är ej valbar till något av nämnda förtroendeuppdrag. 
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Ordföranden väljs för ett år, ordinarie ledamöter för två år och 
ersättarna för ett år. Samtliga kan omväljas. Halva antalet 
styrelseledamöter bör väljas vid ett och samma årsmöte. 

Styrelsen kan inom sig utse vice ordförande. Styrelsen utser inom 
eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen kan till sig adjungera 
enskild person, annan medlem och vid brottsofferjouren anställd 
personal med yttrande- och förslagsrätt men utan rätt att deltaga i 
besluten. 

Styrelsen bör sammanträda minst fyra gånger om året. Ledamöter 
och ersättare kallas skriftligen av ordföranden om möjligt minst en 
vecka före mötet. 

Ersättare har förslags- och yttranderätt vid mötet. 
Revisorerna och valberedningen bör underrättas om att möte ska äga 
rum med tids- och platsangivelse. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande. 
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal vid öppen 
omröstning gäller den mening, som biträds av ordföranden. Om 
någon begär det, ska personval ske med slutna valsedlar. Vid lika 
röstetal avgör lotten. 

§ 8 Arbetsutskott 

Styrelsen utser vid behov inom sig ett arbetsutskott, som bör bestå av 
ordföranden och det antal ledamöter som styrelsen finner 
erforderligt. Arbetsutskottet får ej vara i majoritet i styrelsen. 

Utskottet ska inför styrelsen fortlöpande redovisa sina beslut och är 
inför styrelsen ansvarigt för sitt uppdrag. 

§ 9 Revisorer 

För granslming av föreningens räkenskaper och förvaltning väljer 
årsmötet minst en revisor och minst en ersättare för en tid av ett år. 
Revisorerna ska avge revisionsberättelse sedan styrelsen behandlat 
och senast den 15 februari överlämnat bokslutshandlingarna. 

Revisionen ska vara avslutad och revisionsberättelsen överlämnad till 
styrelsen senast två veckor före årsmötet. 
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§ 10 Valberedningen 

För att förbereda valen vid nästkommande ordinarie årsmöte utser 
årsmötet, för en tid av ett år, en valberedning om minst två personer, 
varav en sammankallande. 

§ 11 Föreningens firma 

Styrelsen utser inom sig två till fyra personer vilka, enligt vad 
styrelsen beslutar, tillsammans eller var för sig tecknar föreningens 
firma. 
Firmatecknare har inte rätt att utan styrelsens medgivande för 
föreningens räkning inköpa eller avyttra fast egendom eller upptaga 
eller bevilja lån. 

Styrelsen utser innehavare av teckningsrätt avseende bank- och 
plusgiro. 

§ 12 Verksa mhetsår 

Föreningens verksamhetsår utgörs av kalenderår. 

§ 13 Föreningens skyldighet i förhållande till 
Brottsofferj ouren Sverige 

Föreningen ska årligen betala av förbundsstämman beslutad 
medlemsavgift. 

Föreningens verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och bokslut 
per 31 december och revisorernas berättelse ska sändas till 
förbundskansliet senast den 15 april. 

§ 14 Brottsofferjouren Sveriges skyldigheter i 
förhållande t ill de lokala föreningarna och av 
dem bildade sammanslutningar 

Styrelsen för lokalförening eller för sammanslutning av 
lokalföreningar kan hos Brottsofferjouren Sveriges styrelse begära 
erforderlig hjälp. 

Brottsofferjouren Sveriges skyldighet att biträda sina medlemmar 
regleras i förbundsstadgan § 2. 
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§ 15 Ändring av stadgar 
Ändring av dessa stadgar, som är fastställda av förbundsstämman, 
ska beslutas av ordinarie förbundsstämma med minst två tredjedels 
majoritet. 

De lokala föreningarna kan för egen del besluta om tillägg till dessa 
stadgar, som gäller sedan de godkänts av förbundsstyrelsen. 

§ 16 Upplösning av förening 
Beslut om upplösning av förening ska för att vara giltigt fattas vid två 
på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. 

Minst nittio dagar ska förflyta mellan mötena. Beslut om upplösning 
ska för att vara giltigt biträdas vid det sist hållna årsmötet av minst 
två tredjedelar av närvarande medlemmar. 

Föreningens tillgångar ska vid föreningens upplösning överföras till 
Brottsofferjouren Sverige efter att reservation för föreningens skulder 
gjorts. Dessa tillgångar överförs sedan i sin helhet till verksam 
brottsofferjour eller brottsofferjourer som tar över verksamheten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

Hässl holms 
kommun 

Socialnämndens arbetsutskott 

§ 39 

Förslag revidering delegationsordning 
Dnr: SF 2022/370 

Beslut 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Socialnämnden besluta följande: 
Revidering av delegationsordningen godkänns, förutsatt att lydelse för 8.4.1, 8.4.2 
och 8.4.3 ändras att delegeras till överordnad chef och att förslag om ändring av 
8.10.3 tas bort. 

Beskrivning av ärendet 
I nuvarande delegationsordning finns flera punkter som inte är delegationsärende 
utan ingår i chefernas VEPA- ansvar, dvs ansvar för verksamhet, ekonomi, personal 
samt arbetsmiljö. Ny reviderad delegationsordning är framtagen. Bilägger nytt 
förslag samt föregående delegationsordning med tydliga förklaringar i rött om 
varför punkten tas bort. Grön text är förändring i befintlig text. 

Sänt till: 
Katarina Borg 
HR-specialist 
Socialförvaltningen 

Kommunlednings förvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott 

Justering Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-05-27 SF 2022/370 

      

 
 

Handläggare 
   Katarina Borg 
Socialförvaltningen 
 
katarina.borg@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Socialförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Tingshusgatan 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-823 44 

E-post: socialnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

 

Förslag revidering delegationsordning 

  

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Socialnämnden följande beslut: 

Revidering av delegationsordningen godkänns.  

 

 

Sammanfattning  

I nuvarande delegationsordning finns flera punkter som inte är delegationsärende 
utan ingår i chefernas VEPA- ansvar, dvs ansvar för verksamhet, ekonomi, personal 
samt arbetsmiljö. Ny reviderad delegationsordning är framtagen. Bilägger nytt 
förslag samt föregående delegationsordning med tydliga förklaringar i rött om 
varför punkten tas bort. Grön text är förändring i befintlig text. 

 

 

Bilagor 

DO 211216 med förslag till ändringar 

DO 220614 

 

Sändlista: 

Katarina Borg 

Kommunledningsförvaltningen 

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (2)  

  

  

 

JAV 

Socialförvaltningen 

 

Katarina Borg 
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► Hiisslaholm nästa. 
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Innehållsförteckning 

- Förkortningar  

- Delegeringsregler 

1. Utredning och uppföljning, SoL 

1.1 Inleda utredning 

1.2 Avsluta, avvisa och avskriva utredning 

1.3 Förlänga utredningstid 

1.4 Inleda och avsluta uppföljning 

1.5 Verkställighet, utredning vid byte av kommun 

2. Barn och unga 

2.1 Insatser med stöd av SoL 

2.2 Insatser med stöd av LVU 

2.3 Ekonomiska beslut/bistånd i samband med insats 

2.4 Föräldraskap och adoptioner 

2.5 Vårdnad, VBU 

2.6 Yttranden 
 

3. Vuxna 

3.1 Insatser med stöd av SoL 

3.2 Insatser med stöd av LVM 

3.3 Ekonomiska beslut/bistånd i samband med insats 

 

4. Handläggning, gemensamt och generellt 

4.1 Brådskande ärenden 

4.2 Kommunens yttersta ansvar och POSOM 

4.3 Överflyttning 

4.4 Överklagan 

4.5 Förvaltningslagen och Kommunallagen 

4.6 OSL, sekretess och uppgiftslämnande 
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4.7 Yttrande 

4.8 Polisanmälan, övrig anmälan och underrättelse 

4.9 Övrig framställan och ansökan 

4.10 Dataskyddsförordning, dataskyddslag och övrigt avs. hantering av personuppgifter 

4.11 Lex Sarah 

4.12 Dokumenthantering 

4.13 Övrigt 

5. Alkohollagen, tillstånd och tillsyn 

6. IT och IT-säkerhet 

7. Ekonomiska ärenden (ej bistånd) 

8. Personalärenden 

 

- Bilaga 1: Beslut som inte kan delegeras till 

tjänsteman  

- Bilaga 2: Kompletterande beslutanderätt
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Förkortningar 

 

AB- Allmänna bestämmelser 

AL - Alkohollagen 

BrB - Brottsbalken 

FB - Föräldrabalken 

FL - Förvaltningslagen 

JB - Jordabalken 

KL - Kommunallagen 

LAS - Lag om anställningsskydd 

LOU- Lagen om offentlig upphandling 

LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade  

LuL - Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare  

LMA - Lag om mottagande av asylsökande 

LVM - Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga  

OSL - Offentlighets- och sekretesslag 

PassL - Passlagen 

SFB - Socialförsäkringsbalken 

SkL- Skadeståndslagen 

SoF - Socialtjänstförordningen 

SoL - Socialtjänstlagen 

SN - Socialnämnden 

TF - Tryckfrihetsförordningen 

UtlL- Utlänningslagen 
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Delegeringsregler för socialnämnden 
 

Vad är delegering? 

Kommunfullmäktige har i reglementet för socialnämnden bestämt socialnämndens ansvars- 

och verksamhetsområde och därigenom angett att socialnämnden beslutar för kommunen i där 

angivna grupper av ärenden. 

En nämnd har därmed till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är emellertid praktiskt 

omöjligt att nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens 

ansvarsområde. Syftet med delegation är att avlasta nämnden från att behöva fatta beslut i 

rutinartade ärenden. Delegering innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till ett 

utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd som är underställda nämnden. En nämnds 

rätt att besluta om delegation regleras dels i kommunallagen, KL, dels i speciallagstiftning som 

till exempel SoL 

 

Vad kan man delegera? 

Vad som delegeras är beslut i kommunallagens mening. Kommunallagen skiljer mellan 

beslut och åtgärder av rent förberedande eller verkställande art s.k. verkställighet. 

Gränsdragningen mellan beslut och verkställighet kan vara svår att avgöra och är inte helt klar. 

Rätt att vidta åtgärder av rent förberedande eller verkställande art grundas på instruktion, 

tjänsteställning eller liknande och ingår normalt inom tjänstemannens område. 

Skillnaden mellan beslutsfattandet och verkställighet måste beaktas då de har olika 

rättsverkningar till exempel rätten att överklaga. 

Att avge ett yttrande innebär sådan självständig bedömning att det anses som ett delegerbart 

beslut trots att det inte går att överklaga. 

 

Kännetecknande för beslut är 

• Det finns beslutsalternativ 

• Det krävs någon form av övervägande, bedömning eller valmöjlighet 

• Det är rimligt att ett överklagande kan ske 

 

Vad kan man inte delegera? 

Nämndernas rätt att delegera ärenden följer av reglerna i 6 kap 37–40 §§ kommunallagen. 

Nämnderna avgör själv inom ramen för sin beslutanderätt vad som ska delegeras och till 

vem. 

 

Delegationsmöjligheten är inte total utan begränsas generellt av regler i kommunallagen 6 kap 38 

§ och för socialnämndens del i 10 kap 4–6 §§ socialtjänstlagen. 

Enligt kommunallagen anges följande generella gränser för vad som inte kan delegeras: 

 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet 

• Framställningar eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

ett beslut fattat av nämndens i sin helhet eller fullmäktige har överklagats 
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• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt 

• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och överlämnats till nämnden 

• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter se 10 kap 4–6 §§ Sol. 

 

 

 

 

Det är dock tillåtet att delegera ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild av 

principiell beskaffenhet som enligt speciallagstiftning får delegeras till utskott. 

Socialtjänstlagens begränsningar (10:4–6 SoL) innebär att i vissa frågor får beslut fattas endast 

av SN AU och i vissa frågor av socialnämnden i sin helhet. Rättspraxis har visat att beslut 

rörande myndighetsutövning mot enskild som innebär tvångsliknande eller begränsande åtgärd 

ska likställas med ”annars av större vikt” och omfattas av delegeringsförbudet enligt ovan. 

 

Vem kan man delegera till? 

Beslutanderätten kan delegeras till 

• Arbetsutskottet, SN AU 

• En enskild ledamot eller ersättare, till exempel ordförande och i vissa fall en 

namngiven förordnad tjänsteman 

• En anställd hos kommunen, tjänsteman 

 

En nämnd kan när som helst återkalla sitt delegationsuppdrag och den kan också ta över 

ett ärende och fatta beslut. 

Nämnden kan i princip inte efteråt ändra ett beslut som en delegat fattat. 

 

Vidaredelegation 

Vidaredelegation innebär att socialnämnden för över beslutanderätt till förvaltningschefen och 

samtidigt överlåter åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd att besluta i 

ärendet. Vidaredelegation ska dokumenteras och eventuella begränsningar antecknas till 

exempel beloppsbegränsningar. 

Det är endast förvaltningschef som har rätt att vidaredelegera. 

 

Reglerna för delegerad beslutanderätt gäller även för vidaredelegerad beslutanderätt. 

 

Rätt att besluta, riktlinjer 

Delegeringsordningen innehåller de ärenden i vilka socialnämnden har delegerat 

beslutanderätten. Finns en ärendetyp inte med i delegeringsordningen ska beslutet fattas av 

socialnämnden i sin helhet. 

Socialnämnden har som ansvarig för verksamheten beslutanderätt i samtliga av 

delegeringsordningens ärende. 

Rätten att besluta i individärenden är delegerad till SN AU och till förvaltningens tjänstemän 

enligt förteckningen över delegerade beslut. 

Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som berör beslutsfattarens egna 

personliga förhållanden eller där jäv enligt förvaltningslagen kan föreligga 
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Den som beslutar i ett individärende ansvarar för att beslutet står i överensstämmelse med 

gällande författningar, föreskrifter, avtal, kommunens mål samt övriga riktlinjer inom 

verksamhetsområdet. 

Den som beslutar i ett personalärende ansvarar för att beslutet står i överensstämmelse med 

lagstiftning, föreskrifter, avtal, kommunens personalpolicy samt övriga riktlinjer och rutiner på 

det personaladministrativa området. 

 

 

 

 

All delegering sker inom ramen för socialnämndens budget samt därutöver enligt 

ekonomisk prognos för återsökning av statliga medel för ensamkommande barn. 

Den som beslutar om upphandling av varor och tjänster ansvarar för att gällande lagar, 

föreskrifter, upphandlings- och inköpspolicy och rutiner följs. 

Delegat i delegeringsordningen anges i lägsta nivå. 

För tjänstemannadelegat innebär det att överordnad tjänsteman har samma delegerade 

beslutanderätt som underställda tjänstemän. 

 

Rätten att fatta beslut på delegation innebär inte att delegaten är skyldig att fatta beslut. Om 

delegaten anser ärendet svårbedömt eller av annan orsak inte vill fatta beslut i ärendet kan det 

överlämnas till närmaste chef eller utskott för beslut. 

Om inte annat anges omfattar delegationen både bifall och avslag samt i de fall det är 

aktuellt upphörande av insats. 

Ställföreträdare för viss befattning har samma delegation som befattningshavaren i de fall 

ställföreträdaren ersätter denne. 

 

Delegation för nyanställda 

Delegerad beslutanderätt till nyanställda handläggare som saknar yrkeserfarenhet ges inte 

direkt. Bedömning görs individuellt och enhetschef avgör när handläggaren får egen 

delegation. 

 

Beslutsnivåer i delegeringsordningen 

Socialnämndens delegeringsordning omfattar fyra beslutsnivåer. 

 

Socialnämndens arbetsutskott (SN AU) och socialnämndens ordförande 

I 10 kap 4 och 5 §§ SoL finns bestämmelser om vilka beslut som inte är möjliga att delegera 

till andra än utskott, SN AU samt beslut som inte är delegerbara. 

I bilagor till delegeringsordningen finns en samlad uppräkning av dessa beslut. Utöver detta 

har socialnämnden valt att delegera beslutanderätten i vissa andra frågor till exempel beslut 

utöver antagna riktlinjer, placeringar mm till SN AU. 

SN AU är även huvuddelegat i de ärenden som omfattas av den kompletterande 

beslutanderätten. Se vidare under SN ordförande och kompletterande beslutanderätten. 

 

Förvaltningschef 

Förvaltningschefen är socialnämndens verkställande tjänsteman och ansvarig inför nämnden. 

Förvaltningschefen ansvarar för att verksamheten bedrivs inom budgetramarna och är 
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förvaltningsövergripande processägare. 

Förvaltningschefen har rollen som verksamhetschef för de enheter som är direkt 

underställda denne. 

 

Verksamhetschef, stabschef och enhetschef ekonomi 

Verksamhetschef har det yttersta ansvaret och äger de processer som pågår i 

verksamhetsområdet. Den är direkt underställd förvaltningschefen och ingår i 

förvaltningsledningen. Verksamhetschef har ekonomiskt ansvar för tilldelad budgetram och 

beslutar i personalärenden inom verksamhetsområdet. Stabschef och enhetschef ekonomi 

likställs med verksamhetschef i dessa avseenden. I delegeringsordningen används 

benämningen verksamhetschef. I de fall enhetschef är delegat har verksamhetschef för staben 

automatiskt denna delegation. 

 

Enhetschef/Föreståndare 

Enhetschef, och föreståndare är direkt underställda verksamhetschefen och har ekonomiskt 

ansvar för tilldelad budgetram. Enhetschef och föreståndare har personalansvar för respektive 

enhet samt leder de processer som förekommer i enheten/boendet. 

 

Handläggare 

Handläggare är anställda som vidtar de åtgärder som behövs för att beslut ska kunna fattas i 

ett ärende. Handläggare är beslutsfattare utan personalansvar, till exempel socialsekreterare, 

assistent och registrator. Med handläggare i förvaltningsstaben avses kvalitetssamordnare och 

förvaltningsjurist. 

 

Kompletterande beslutanderätt 

Den kompletterande beslutanderätten regleras i 10 kap 6 § SoL. Det innebär att ordföranden 

enligt lag har rätt att fatta beslut i angivna frågor när huvuddelegatens beslut inte kan avvaktas. 

Det är i dessa fall inte fråga om beslutad delegering utan beslutanderätten följer direkt 

genom lag. 

Syftet är att det i vissa frågor alltid måste finnas någon beslutsbehörig att nå. 

 

Ordförandens beslutanderätt tillkommer vice och 2:e vice ordförande då de tjänstgör som 

ordförande. 

 

Socialnämnden kan även förordna kompletterande beslutanderätt till annan ledamot eller 

tjänsteman. Ledamöter eller tjänstemän som förordnats ska vara namngivna. Vilka som har 

denna kompletterande beslutanderätt framgår av bilaga 2. 

Beslut fattade med kompletterande beslutanderätt ska anmälas på nästkommande nämnd. 

 

SN ordföranden 

Enligt 6 kap 39 § kommunallagen får nämnden uppdra åt ordföranden att besluta i ärenden 

som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Det rör sig om ärenden som 

måste avgöras skyndsamt. Beslut fattade av ordföranden ska anmälas på nästkommande 

nämnd. 
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Anmälan av delegationsbeslut 

 

Syftet med anmälningsskyldigheten är dels att tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov, dels att 

se till att beslutet vinner laga kraft. Ett kommunalrättsligt beslut vinner laga kraft efter tre veckor räknat från 

den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Vad gäller beslut som 

fattats med stöd av delegation räknas klagotiden från den dag då anslag skett avseende justering av protokoll 

från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes till nämnden. 

Beslut/befogenhet som anges under rubrik ”Verkställighet” anmäls inte till SN. 

 

Enligt 6 kap 40 § och 7 kap 8 § kommunallagen beslutar nämnden vilka delegationsbeslut som ska anmälas till 

dem. Enligt 6 kap 39 § kommunallagen ska ordförandebeslut samt beslut fattade med kompletterande 

beslutsrätt redovisas vid nämndens nästa sammanträde. Det är delegaten som är ansvarig för att besluten 

anmäls till nämnd. 

• Ordförandebeslut fattade i brådskande ärenden enligt 6:39 KL återrapporteras till socialnämnden vid nästa 

sammanträde via delegationslista. 

• Brådskande beslut som är fattade med kompletterande beslutanderätt (bilaga 2) återrapporteras till 
socialnämnden vid nästa sammanträde via delegationslista. 

• Delegationsbeslut fattade av SN AU återrapporteras till socialnämnden via SN AUs protokoll. 

• Delegationsbeslut i Viva fattade av enhetschef, föreståndare, verksamhetschef eller förvaltningschef 
återrapporteras till socialnämnden via delegationslista.  

• Delegationsbeslut i Viva fattade av övriga tjänstemän återrapporteras till socialnämnden via delegationslista. 

• Delegationsbeslut fattade i AlkT återrapporteras till socialnämnden via delegationslista. 

• Övriga delegationsbeslut registreras av tjänstemannen i P360 och återrapporteras till socialnämnden var 
sjätte månad i ett samlingsärende.  

• För det fall delegationsbeslutet inte registreras i ovan nämnda system ansvarar delegaten för att lämna in ett 
protokoll eller en förteckning till nämndssekreteraren med en kortfattad beskrivning av de beslutade 
ärenden. Det ska framgå när beslutet fattats, vem som fattat beslutet och vilket beslut som fattats samt 
ärendets diarienummer. 

• Förvaltningschef ansvarar för att hålla socialnämnden uppdaterad angående Lex Sarah-anmälan till IVO. 
 

 

Avtal 

Socialnämnden följer de regler gällande firmateckning som anges beslut fastställd av 

kommunstyrelsen 28 mars 2018, § 74. Förvaltningschefen tecknar kommunens firma i 

samtliga ärenden inom socialnämndens verksamhetsområden, såvida inte annat anges i 

reglemente eller särskilt beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller annan 

nämnd. 

 

Socialnämndens reglemente anger att socialnämnden ordförande ska underteckna avtal, 

handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden och att förvaltningschef eller 

ställföreträdare ska kontrasignera. 
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I övrigt bestämmer socialnämnden vem som ska underteckna handlingar, vilket framgår av 

delegeringsordningen som nämnden beslutat om. 

Huvudregel är att delegat undertecknar de handlingar som hör till delegationsbeslutet. 

 

Övrigt 

Verksamhetschefer och enhetschefer ska löpande underrätta förvaltningschefen behov av 

ändringar i delegationsordningen. 
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Utredning och uppföljning, SoL 

1.1 INLEDA UTREDNING 

1.1.1 Beslut att inleda utredning 11:1 SoL Socialsekreterare  

1.1.2 Beslut att inte inleda utredning 11:1 SoL Enhetschef  

1.1.3 Beslut att förlänga tidsfrist för att inleda 

eller inte inleda utredning efter anmälan 

11:1a SoL Enhetschef  

1.1.4 Beslut att inte inleda utredning då 

klienten inte hörts av eller på annat sätt 

gett sig till känna trots att 

informationsbrev med erbjudande om 

kontakt och insats skickats ut 

11:1 SoL Socialsekreterare Hyresuppsägning, elavstängning, 

hyresstörningar och LOB 

1.2 AVSKRIVA, AVVISA OCH AVSLUTA/AVGÖRA UTREDNING 
1.2.1 Beslut att avskriva/lägga ned utredning 11:1 SoL Enhetschef Ansökan återkallas, den sökande har 

avlidit eller saken på annat sätt förlorat 

aktualitet 

1.2.2 Beslut att avvisa ärende  Enhetschef Ärendet har uppkommit genom en 

person som inte är behörig eller inte 

har befogenhet att ansöka. 

Ärendet avgörs utan att sakfrågan 

prövas. 

1.2.3 Beslut att avsluta/avgöra utredning utan 

åtgärd 

11:1 SoL Enhetschef  

1.2.4 Beslut att avsluta/avgöra utredning 

med åtgärd 

11:1 SoL Socialsekreterare Separat beslut/förslag till beslut krävs 

om delegation ej föreligger till vald 

insats. 

1.2.5 Beslut att avgöra/avsluta utredning då 

ansvarig kommun samtycker till att 

överta ärendet 

11:4 SoL 

11:1 SoL 

11:2 SoL 

Socialsekreterare Utredning kan avslutas samtidigt som 

den kommun som har ansvaret inleder 

utredning. 

 

1.3 FÖRLÄNGA UTREDNINGSTID 

1.3.1 Beslut om förlängning av utredningstid 

utöver 4 månader 

11: 2 SoL SN AU  

 

1.4 INLEDA OCH AVSLUTA UPPFÖLJNING 

1.4.1 Beslut att inleda uppföljning när 

utredning avslutats utan beslut om 

insats 

11:4 a SoL Enhetschef  

1.4.2 Beslut att inleda uppföljning när 

placering i ett familjehem eller i ett hem 

för vård eller boende har upphört 

11:4 b 

SoL 

Enhetschef  
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2. Barn och unga 

2.1 INSATSER MED STÖD AV SoL 

FAMILJEHEM 

2.1.1 Beslut om bistånd för barn i form av 
vård i familjehem (placering och 
omplacering) 

4:1 SoL  
SN AU 

 

2.1.2 Beslut om bistånd för barn i form av 
tillfällig vistelse i jourhem eventuellt 
med förälder 
(placering och omplacering) 

 

• Max 4 månader 

 
• Över 4 månader 

 
• Utanför kontorstid 

4:1 SoL  
 
 
 
Enhetschef 

 
 
SN AU 
 

Sociala jouren 

Beslut får fattas av enhetschef för max 
fyra månader. Därefter fattar SN AU 
beslut 
 

Omfattar även annan tillfällig placering 
till exempel byte på grund av jourhems 
ledigheter 

 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. Placering fram tills 
ordinarie delegat kan fatta beslut 

2.1.3 Beslut om bistånd för barn i form av 
tillfällig vård i nätverket 

 
• Max 4 månader 

 
• Över 4 månader 

 
• Utanför kontorstid 

4:1 SoL  
 
Enhetschef 

 
 
SN AU 

 
Sociala jouren 

Beslut får fattas av enhetschef för max 
fyra månader. Därefter fattar SN AU 
beslut 

 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. Placering fram tills 
ordinarie delegat kan fatta beslut 

2.1.4 Beslut om bistånd för unga vuxna i 
form av vård I familjehem (över 18 år 
och längst till 21-årsdagen, 
(placering och omplacering) 

4:1 SoL SN AU  

2.1.5 Beslut om ersättning vid 
familjehemsvård och teckna avtal 

  Uppdraget regleras genom avtal med 
familjehemmet. Se SKR:s 

 • Enligt riktlinjer och SKR:s 
rekommendationer 
 

• Enligt riktlinjer vid särskilda 
omständigheter till släktinghem 
 

• Utöver riktlinjer och SKR:s 
rekommendationer 

 

Socialsekreterare 
rekommendationer 

 SN AU 
Verksamhetschef 

 

   

1.4.3 Beslut att avsluta uppföljning beslutade 

enligt ovan. 

11:4 c SoL Enhetschef  

VERKSTÄLLIGHET, UTREDNING VID BYTE AV KOMMUN 

 Beslut att bistå annan kommun med 

utredning 

11:4 SoL Verksamhetschef  

 Beslut att begära att annan kommun 

bistår med utredning 

11:4 SoL Enhetschef  

I I I 
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2.1.6 Medgivande att i enskilt hem bereda en 
underårig vård och fostran (privat 
placering) 

6:6 SoL SN AU Ej möjligt att delegera till tjänsteman. 

2.1.7 Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare som tidigare 
varit familjehem till underårig och 
teckna avtal 
 

• Enligt riktlinjer och SKR:s 
rekommendationer 
 

• Utöver riktlinjer och SKR:s 
rekommendationer 

6:11 SoL  
 
 
 
 
Enhetschef 

 
 
Verksamhetschef 

Särskilda avtal ska ingås mellan SN och 
ny/nya vårdnadshavare. Se SKR:s 
rekommendationer 

2.1.8 Godkännande av jourhem för barn & 
unga 

6:6 SoL SN AU  

STÖDBOENDE 

2.1.8 Beslut om bistånd för barn och unga i 
åldern 16–20 år i form av vård eller 
boende i socialnämndens stödboende 
 

• Under kontorstid 

 
• Utanför kontorstid 

4:1 SoL  
 
 
Enhetschef  
 
 
Sociala jouren 

 
 
 
 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. 

2.1.9 Beslut om bistånd för barn och unga i 
åldern 16–20 år i form av vård eller 
boende i externt stödboende (Placering 
och omplacering) 
 

• Inom ramavtal 

 
• I övriga fall 

4:1 SoL  
 
 
 
Verksamhetschef 

 

 
SN AU 

För att placera barn i åldern 16–17 år i 
stödboende krävs särskilda skäl 

HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE OCH INSTITUTION 

2.1.10 Beslut om bistånd för barn och unga i 
form av vård på socialnämndens HVB 
 

• Under kontorstid 

 
• Utanför kontorstid 

4:1 SoL  
 
 
Enhetschef 
 
Sociala jouren 

 
 
 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. 

2.1.11 Beslut om inskrivning på 
socialnämndens HVB 

3:11 SoF Biträdande 
föreståndare 
Samordnare 

 
Samordnare Novagården 

2.1.12 Beslut om utskrivning på 
socialnämndens HVB 

3:14 och 
15 SoF 

Biträdande 
föreståndare 
Samordnare 

 
Samordnare Novagården 
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2.1.13 Beslut om bistånd i form av vård 
utanför det egna hemmet, på externa 
HVB och institutioner. 
(Placering och omplacering) 
 

• Inom ramavtal och där kostnaden 
understiger 5 000 kr/dygn 

 
• I övriga fall 

  
 
 
 
 
Verksamhetschef 

 
 
SN AU 
 
 
 

Kostnad ska framgå av vårdbeslutet 

ÖVERVÄGANDE ENLIGT SoL 

2.1.14 Övervägande om överflyttning av 
vårdnad 

6:8 2 st SoL SN AU Beslut om att ansöka om överflyttning 
(6:8 FB) fattas av SN. 

2.1.15 Övervägande om vård i annat 
hem än det egna fortfarande behövs 
(placering enligt 4 kap 1 § SoL) 

6:8 SoL SN AU Kan inte delegeras till tjänsteman. 

ÖPPENVÅRDSINSATSER 

2.1.16 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson eller kontaktfamilj 
 

• enligt riktlinjer 
 

• där jävsituation eller annan 
jävsliknande situation kan 
uppkomma 

 

• där barnet är över 15 år och 
vårdnadshavares, god mans eller 
särskilt förordnad vårdnadshavares 
samtycke saknas 

4:1 SoL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3:6 b SoL 

 
 

 
Socialsekreterare  
 
 
SN AU 

 
 
 
Enhetschef 

 

Se även 3:6 a SoL, 3:6 b SoL och 5:1 
SoL 

 
 

Ex anställda förtroendevalda eller 
anhöriga till dessa. 
Se 8.10.1 

 
 
Delegationen omfattar även 
förordnande av och entledigande av 
kontaktperson/familj 

2.1.17 Beslut om bistånd i form av övrig 
intern öppenvård 
 

• Vid samtycke 
 

• Barnet är över 15 år och 
vårdnadshavares, god mans eller 
särskilt förordnad vårdnadshavares 
samtycke saknas 

4:1 SoL 

 
 
 
 
3:6 a SoL 

 
 
 
Socialsekreterare  
 
 
Enhetschef 

Enligt respektive verksamhets riktlinjer 

2.1.18 Beslut om bistånd i form av övrig 
extern öppenvård 

 
• Med totalkostnad på max 2 

basbelopp per person och insats 

 

• Med totalkostnad överstigande 2 
basbelopp 

 
 

4:1 SoL 
 

3:6 a SoL 

 
 
 
Enhetschef 

 

 
Verksamhetschef 

Avseende barn över 15 år och 
samtycke från vårdnadshavare saknas 
gäller samma delegation som vid övrig 
intern öppenvård 
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2.1.19 Beslut om medgivande till åtgärder för 
stöd till barn då endast en av två 
vårdnadshavare samtycker 

• Psykologisk eller psykiatrisk 
utredning eller behandling enligt 
HSL 
 

• Öppenvårdsbehandling enligt 4:1 
SoL 

 

• Utseende av kontaktperson eller 
kontaktfamilj som avses i 3:6 b SoL 

 

• Insats enligt 9 § 4, 5, eller 6 LSS 

 
 

6:13 a FB SNAU Får endast delegeras till utskott, 10 kap 
5 § SoL 
Beslutet avser medgivandet till viss 
åtgärd och är socialnämndens ansvar 

 
 
 
 
 

Biträde av kontaktperson 
avlösarservice i hemmet och 
korttidsvistelse utanför egna 
hemmet 

VÅLD I NÄRA RELATION 

2.1.20 Beslut om bistånd i ärenden som rör 
våld mot närstående och barn som 
bevittnat våld 
 

• Beslut om skyddat boende 
 

• Skyddat boende i akuta fall 
(utanför kontorstid) 

 

• Beslut om övriga interna insatser 

4:1 SoL  

 

 

 

Enligt rutiner hot och våld och 
riktlinjer vid våld i nära relationer 

  Verksamhetschef Samma lydelse finns i 3.4.22, Vuxna 

  Sociala jouren 
och/eller SN 
ordförande 

Om kostnader för boende och insatser 
se 2.3.6 och 2.3.7 

   

Socialsekreterare 

Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden 

2.1.21 Beslut om bistånd till övrigt akut 
boende 
 

• Under kontorstid 

 

• Efter kontorstid 

4:1 SoL  

 
Socialsekreterare 

 
Sociala jouren eller SN 
ordförande 

Samma lydelse finns i 3.4.23, Vuxna 
Om kostnader för boende se 2.3.6 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden 

PLACERING AV UTLÄNDSK MYNDIGHET OCH PLACERING I ANNAT LAND 

2.1.22 Godkännande att utländsk myndighet 
placerar barn i Sverige 

6:11 a SoL SN AU Ej möjligt att delegera till tjänsteman. 

2.1.23 Placering av barn i ett annat land 
 

• Tillfällig placering inom Norden 
 

• Övriga fall 

6:11 b 
SoL 

 
 
Enhetschef  
 
SN AU 

Finns inget delegeringsförbud 

AVSLUTA VÅRD OCH INSATS, SoL 

2.1.24 Beslut om att vård enligt 4:1 SoL ska 
upphöra 

4:1 SoL Enhetschef  

2.1.25 Beslut att övrig beviljad insats upphör 4:1 SoL Socialsekreterare  

 

 

2.2 INSATSER MED STÖD AV LVU 
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2.2.1 Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

6 § 1 och 2 
st LVU 

SN AU 
 

SN:s ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman. 
Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.2 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande skall upphöra 

9 § 3 st LVU SN AU 
 
SN:s ordförande 

Formellt beslut ska fattas även om tiden 
för ansökan gått. 
Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.3 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om vård enligt LVU 

4 § LVU SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman Gäller 
även beslut att återta ansökan 

2.2.4 Begäran hos förvaltningsrätt om 
förlängd tid för ansökan om vård 

8 § LVU Enhetschef  

2.2.5 Beslut om hur vården skall ordnas och 
var den unge skall vistas under 
vårdtiden. 

11§ 1 LVU SN AU 

 
SN:s ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman 
 

Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.6 Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 

11§ 2 st 
LVU 

SN AU 
 

SN:s ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman 
Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

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

11 § 4 st 
LVU 

Socialsekreterare  

2.2.8 Beslut om att den unge får vistas 
utomlands under vårdtiden 
 

• Kortare tid än två veckor 
 

• Överstigande två veckor 

11 § LVU  
 
 

Enhetschef  
 
SN AU 

 

2.2.9 Övervägande om behov av vård med 
stöd av 2 § LVU fortfarande föreligger 

13 § 1 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman. 

2.2.10 Omprövning och beslut om vården 
med stöd av 3 § LVU fortfarande 
behövs eller den ska upphöra 

13 § 2 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 
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2.2.11 Särskilt övervägande om överflyttning 
av vårdnad 

13 § 3 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 

2.2.12 Beslut om att vård skall upphöra 21 § 1 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 

2.2.13 Beslut om hur rätt till umgänge med 
den unge skall utövas med förälder eller 
annan vårdnadshavare 
(umgängesbegränsning) 

 
• då SN:s beslut inte kan avvaktas 

14 § 2 st 
LVU 

 
 
 

 
 
 
 
 
SN:s ordförande 

Beslut om umgängesbegränsning fattas 
av SN. 
 
 
 

Gäller fram tills ordinarie delegat kan 
fatta beslut 

2.2.14 Beslut om att upphäva 
umgängesbegränsning 

 Enhetschef  

2.2.15 Beslut om att den unges vistelseort inte 
ska röjas för föräldern eller 
vårdnadshavaren (hemlighållande av 
vistelseort) 
 
När SN:s beslut inte kan avvaktas 
 

14 § 2 st 2 p 
LVU 
 
 

SN 
 
 
 
SN:s ordförande 
 

Beslut att inte röja den unges vistelseort 
fattas av SN.  
 
 
Gäller fram tills ordinarie delegat kan 
fatta beslut 
 

2.2.16 Beslut om att upphäva hemlighållande 
av vistelseort 

 Enhetschef  

2.2.17 Övervägande om beslut om 
umgängesbegränsning eller 
hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs. 

14 § 3 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman. Är 
beslutet en omprövning pga. vårdnads-
havare begärt att umgänges-begränsning 
eller hemlighållande av vistelseort ska 
upphöra är det inte delgeringsbart utan 
SN fattar beslut. 

2.2.18 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st 
LVU 

SN AU 
 

SN:s ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman 
Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.19 Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud 
ska upphöra 

30 § 2 st 
LVU 

SN AU  

2.2.20 Ansökan hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 

24 § LVU SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 

2.2.21 Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § 1 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman. 

2.2.22 Beslut i fråga om flyttningsförbud skall 
upphöra 

26 § 2 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 
Gäller även beslut om flyttningsförbud 
fattat av förvaltningsrätt 
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2.2.23 Beslut om den unges umgänge med 
förälder eller andra vårdnadshavare efter 
beslut om flyttningsförbud när 
överenskommelse ej kan nås 

31 § LVU SN AU  

2.2.24 Beslut om regelbunden kontakt med 
särskilt kvalificerad kontaktperson eller 
behandling i öppna former 

22 § 1 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 

2.2.25 Prövning av och beslut om 
förebyggande insats enligt ovan skall 
upphöra att gälla 

22 § 3 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman Prövning 
om insatsen fortfarande behövs ska ske 
minst var 6: månad 

2.2.26 Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för undersökningen 

32 § 1 st 
LVU 

Enhetschef Omfattar även kostnad för 
undersökningen. 

2.2.27 Beslut att begära polishandräckning för 
att genomföra läkarundersökning samt 
att återkalla densamma 

43 § 1 p 
LVU 

SN AU 
 

SN:s ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman 
Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

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

43 § 2 p 
LVU 

SN AU 
 

Kan ej delegeras till tjänsteman                   
När AU:s beslut inte kan avvaktas finns 
dock kompletterande beslutsrätt för 
förordnade tjänstemän i enlighet med 
bilaga 2. 
 
 
 

2.2.29 Beslut att återkalla begäran om 
polishandräckning för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande 
med stöd av LVU  

43 § 2 p 
LVU 

Enhetschef  
 
Föreståndare vid 
internt HVB för 
barn och unga och 
vid VO barn och 
unga 
 
Förordnade 
tjänstemän i sociala 
jouren  

Gäller endast avseende redan beslutade 
placeringar vid internt HVB för barn och 
unga 
 
 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. 

2.2.30 Beslut att ansöka om boende enligt LSS 
då barnet har pågående vård enligt 2 § 
LVU 

11 § LVU Enhetschef Enligt Socialstyrelsen handbok ”Stöd till 
barn och unga med 
funktionsnedsättning” är rättsläget oklart 
i de fall barnet eller den unge är 
omhändertaget enligt LVU. Praxis finns 
från Kammarrätten som skulle kunna 
medge att socialnämnden kan ansöka 
trots att nämnden inte finns uppräknad 
som behörig sökande enligt 8 § LSS 

2.2.31 Anmälan av behov om offentligt 
biträde samt yttrande till 
Förvaltningsrätten över ansökan om 
offentligt biträde i ärende enligt LVU 
 

39§ LVU Socialsekreterare  
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VERKSTÄLLIGHET BESLUT/BEFOGENHET ENLIGT LVU 

2.2.32 Befogenhet att underställa beslut om 
omedelbart omhändertagande till 
förvaltningsrätt 
 
 
 

 Socialsekreterare  

UTRESEFÖRBUD ENLIGT LVU  

2.2.33 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU SN AU 
 

SN:s ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman 
 

Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.34 Beslut om att ett tillfälligt utreseförbud 
ska upphöra 

31 g § andra 
stycket LVU 

SN AU 
 

SN:s ordförande 

Formellt beslut ska fattas även om tiden 
för ansökan gått ut 
Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.35 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om utreseförbud 

31 b § LVU SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman Gäller 
även beslut att återta ansökan 
 

2.2.36 Begäran hos förvaltningsrätt om 
förlängd tid för ansökan om 
utreseförbud 

31 f § LVU Enhetschef  

2.2.37 Omprövning inom 6 månader efter 
beslut och därefter var sjätte månad om 
utreseförbud fortfarande behövs eller 
ska upphöra 

31c § 1 st 
LVU 

SN AU . 

2.2.38 Beslut om att utreseförbud ska upphöra 31 c § 2 st 
LVU 

SN AU  

2.2.39 Beslut om tillfälligt undantag från 
utreseförbud 

31 i § LVU SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman. 

 

2.3 EKONOMISKA BESLUT/BISTÅND I SAMBAND MED INSATS 

BISTÅND TILL KOSTNADER I SAMBAND MED UTREDNING OCH BEVILJADE INSATSER (EJ VÅRDBESLUT) 

2.3.1 Beslut i fråga om bistånd till kostnader i 
samband med utredning, öppenvård 
och andra beslutade 
behandlingsinsatser 
 

• enligt riktlinjer  
 

• utöver riktlinjer med ett belopp 
upp till 50 % av basbeloppet i varje 
enskilt fall 

 

• utöver riktlinjer och upp till 1 
basbelopp 

 

• I övriga fall 
 

  Se respektive riktlinjer 

 4:1 SoL  

 

 

 

Läkarundersökning i samband med 
placering se verkställighet 2.3.12 

  Socialsekreterare Bistånd till kostnader kopplat till insatser 
m a a våld I nära relationer se 2.3.6 och 
2.3.7 

  Enhetschef  

    

  Verksamhetschef 
 

 

  SN AU  
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BISTÅND TILL KOSTNADER I SAMBAND BESLUT OM VÅRD 

2.3.2 Beslut i fråga om bistånd till kostnader 
inför och under placering, omplacering 
eller flyttning från familjehem, 
stödboende eller hem för vård eller 
boende. 
 

• Motsvarande riksnorm och enligt 
riktlinjer 
 

• Utöver riktlinjer med ett belopp 
upp till 50 % av basbeloppet i varje 
enskilt fall 

 

• utöver riktlinjer och upp till 1 
basbelopp 
 

• I övriga fall 

 
4:1 SoL 

 Avser ej kostnader för vård eller 
behandling utan poster som anges 4 kap 3 
§ SoL och enligt respektive verksamhets 
riktlinjer 

   Se respektive verksamhets riktlinjer 

  Socialsekreterare  

   
Enhetschef 

 

   
Verksamhetschef 
 

 

   
SN AU 

 

2.3.3 Beslut i fråga om bistånd under 
placering på internt HVB för barn och 
unga 
 

• Enligt riktlinjer 
 

• Utöver riktlinjer 

 
4:1 SoL 

 
 
 
 
Socialsekreterare  
 
Verksamhetschef 

Klädbidrag, fritidssysselsättning, 
medlemsavgifter, fickpengar, sjukvårds- 
och medicinkostnader, legitimation, 
busskort, umgängesresor, övrigt kopplat 
till vårdplanen 

2.3.4 Beslut bistånd i form av 4:1 SoL Biträdande  

 pedagogpeng för boende i  föreståndare och 

 socialnämndens HVB och  socialsekreterare 

 Stödboende 
 

  

2.3.5 Beslut i fråga om bistånd i form av 
stimulanspeng för ungdom som deltar i 
anvisad sysselsättning 

4:1 SoL Socialsekreterare Vid särskilda omständigheter och 
ungdomar med pågående utredning eller 
insats. 

2.3.6 Beslut i fråga om bistånd till kostnader 
för boende som uppstår i samband med 
placering i akut eller skyddat boende (se 
anmärkning) 
 

• Skyddat boende 
 

• Akut boende, övrigt 
 

• Akut/skyddat boende (utanför 
kontorstid) 

 

4:1 SoL  
 
 
 
Verksamhetschef 
  

Socialsekreterare 
 

Sociala jouren eller 
SN ordf. 

Enligt rutiner hot och våld och riktlinjer 
vid våld i nära relationer 

 
Motsvarande lydelse finns under 3.2.6, 
Vuxna 

 
 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under avtalstiden 

2.3.7 Beslut i fråga om bistånd till övriga 
kostnader som uppstår i samband med 
placering i akut boende/skyddat 
boende och/eller beslut om övriga 
interna insatser kopplat till våld i nära 
relation 
 

4:1 Sol  Insatser enligt rutiner och riktlinjer vid 
våld i nära relation 

    
Motsvarande lydelse finn i 3.2.7, Vuxna 
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 • Enligt riktlinjer och utöver 
riktlinjer med ett belopp upp till 50 
% av basbeloppet 
 

• utöver riktlinjer med ett belopp 
upp till 1 basbelopp 
 

• akuta fall samt ifall utöver riktlinjer 
och upp till 2 basbelopp 
 

• i övriga fall 

• akut efter kontorstid 

 Socialsekreterare 

 
 
Enhetschef 

 
Vägledning till skäliga belopp kan hämtas i 
4 kap 3 § SoL om riksnorm och 2 kap 1 § i 
SoF. 

   
Verksamhetschef 

 

   
SN AU 

 

  Sociala jouren eller 
SN ordf. 

Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under avtalstiden 

AVGIFTER/ERSÄTTNINGAR 

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

8:1 2 st SoL Enhetschef 
 
 
 
 
 

 

 ÅTERKRAV, EFTERGIFT OCH ERSÄTTNINGSTALAN 

2.3.9 Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd 
som utbetalats obehörigen, på felaktiga 
grunder eller genom underlåtenhet att 
lämna uppgifter 

9:1 SoL Enhetschef För de fall bistånd utgått till kostnader i 
samband med insats/vård på felaktiga 
grunder. 

2.3.10 Beslut att föra talan hos 
förvaltningsrätten om ersättning som 
enskild inte återbetalar frivilligt 
 

• enligt 9:1 SoL 
 

• i övriga fall 

9:3 SoL  
 
 
 

SN AU 
 

Enhetschef 

Föra talan om återkrav enligt 9: 3 och 9:1 
får ej delegeras till tjänsteman 

2.3.11 Eftergift av ersättningsskyldighet som 
avses i 8:1 2 st SoL 

9:4 SoL Enhetschef 
 
 
 

 

VERKSTÄLLIGHET BESLUT/BEFOGENHET 

2.3.12 Beslut om kostnad för 
läkarundersökning i samband med 
placering 

4:1 SoL Socialsekreterare  

 
 
 

2.4 FÖRÄLDRASKAP OCH ADOPTIONER, FB 

FÖRÄLDRASKAP 

2.4.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 
då föräldrarna 
är sammanboende 

1:3 och 
1:4 
FB 

Kommunvägledare vid 
Mottagningscentrum 

 

2.4.2 Godkännande 
av faderskaps- moderskaps- och 
föräldraskapsbekräftelse 

1:3, 
1:4 och 
1:9 
FB 

 
 
 
Socialsekreterare 

Innefattar även beslut om att inleda 
och avsluta utredning. Utredning ska 
anses vara inledd när nämnden får 
födelseanmälan. 
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2.4.3 Godkännande av fader- eller 
moderskapsbekräftelse 

1:4, 13 
och 
14 FB 

Socialsekreterare  

2.4.4 Beslut om att inleda utredning om 
fastställande av fader- och 
föräldraskapet och vidta åtgärder i 
samband med detta när dom eller 
bekräftelse finns 
och/eller faderskapet/föräldraskapet 
kan 
ifrågasättas 

2: 1 FB 
2:4–6 FB 
2:8 a FB 
2:9 1 st FB 

Socialsekreterare Beslut att inte inleda eller att lägga ned 
påbörjad utredning får inte delegeras, 
se 10 kap 5 § 
SoL 

2.4.5 Beslut om att återuppta nedlagd 
faderskapsutredning 

2:1 FB Socialsekreterare  

2.4.6 Beslut att väcka och föra talan i mål om 
faderskap 

3:5–6 FB 
3: 8 FB 

Socialsekreterare Innefattar att på begäran av domstol 
fullständiga utredningen 

2.4.7 Medgivande att i adoptionssyfte ta 
emot barn för stadigvarande vård och 
fostran 

6:6 och 
12 
SoL 

SN AU Kan inte delegeras till tjänsteman 

2.4.8 Beslut att återkalla medgivande 6:13 SoL SN AU Kan inte delegeras till tjänsteman 

2.4.9 Samtycke till att 
adoptionsförfarandet får fortsätta 

6:14 § 
SoL 

Socialsekreterare  

2.4.10 Beslut att inte ge samtycke till att 
adoptionsförfarandet får fortsätta 

6:14 § 
SoL 

SN AU Kan inte delegeras till tjänsteman 

2.4.11 Beslut att utse utredare i 
adoptionsärenden 

4:14 § 
FB 

Enhetschef  

2.4.12 Verkställa utredning till allmän domstol 
i adoptionsärenden 

4:14 § FB Socialsekreterare  

 

2.5 VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE, FB 

2.5.1 Lämnande av upplysning samt 
verkställa utredning till allmän domstol 
i vårdnads- boende- och umgängesmål 

6:19 FB Socialsekreterare Gäller även lämnande av uppgifter till 
annan SN i samband med utredning 
enligt 6:19 FB 

2.5.2 Lämnande av upplysningar inför 
interimistiskt beslut i allmän domstol 

6:20 FB Socialsekreterare Om yttrandet avser ställningstagande 
går det inte att delegera. 

2.5.3 Beslut att utse utredare i vårdnads-, 
boende- och umgängesärenden 

6:19 FB Enhetschef  

2.5.4 Lämnande av upplysningar inför beslut 
om umgängesstöd i allmän domstol 

6:15 c FB Socialsekreterare Innan rättens beslut ska yttrande 
inhämtas från socialnämnden 
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2.5.5 Beslut att utse viss person att medverka 
vid umgänget, umgängesstöd 

6:15 c FB Socialsekreterare  

2.5.6 Godkännande av föräldrars avtal om 
vårdnad, boende och umgänge 

6:6, 6:14 a 
6:15 a FB 

Socialsekreterare  

2.5.7 Godkännande av avtal om 
underhållsbidrag där 
betalningsperioden överstiger 3 
månader 

7:7 FB Socialsekreterare  

VERKSTÄLLIGHET, VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE 

2.5.8 Lämnande av uppgifter till annan SN 
som har att pröva avtal om VBU, 2.5.6 

6:17 a FB Socialsekreterare Uppgifter lämnas på begäran. 

2.5.9 Lämnande av uppgifter från godkänt 
avtal om VBU, 2.5.6 till FK, CSN samt 
SKV 

6:17 b FB Socialsekreterare Uppgift till CSN meddelas endast om 
barnet fyllt 15 år. 

2.5.10 Erbjuda och genomföra 
samarbetssamtal 

5:3 SoL Socialsekreterare  

     

2.6 YTTRANDE 

2.6.1 Yttrande till allmän domstol i 
namnärenden 

44 § lag om 
personnamn 

Socialsekreterare Befogenhet enligt 10:2 OSL att lämna 
uppgifter trots ev. sekretess 

 

3. Vuxna 

3.1 INSATSER MED STÖD AV SoL 

FAMILJEHEM 

3.1.1 Beslut om bistånd för unga vuxna i 
form av vård i 
familjehem (över 18 år och längst till 
21-årsdagen, 
(placering och omplacering) 

4:1 SoL SN AU  

3.1.2 Beslut om bistånd för vuxna i form av 
vård i familjehem 
(placering och omplacering) 

4.1 SoL  
 
 
Socialsekreterare 
 
 
 
 
Verksamhetschef 
 
 
 
SN AU 
 

Se riktlinjer 

 • Familjehem genom upphandlade 
konsultföretag understigande 3 
400 kr/dygn 
 

• Familjehem genom upphandlade 
konsultföretag med kostnad 
överstigande 3 400 kr/dygn 
 

• Övriga fall 
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3.1.3 Beslut om ersättning vid 
familjehemsvård och teckna avtal 

  Uppdraget regleras genom avtal med 
familjehemmet. Se SKR:s 

 • Enligt riktlinjer och SKR:s 
rekommendationer 

 
Socialsekreterare 

rekommendationer 

 • Enligt riktlinjer vid särskilda 
omständigheter till 

 
SN AU 

 

 • släktinghem   

 • Utöver riktlinjer och SKR:s 
rekommendationer 

Verksamhetschef  

    

STÖDBOENDE 

3.1.4 Beslut om bistånd för barn och unga i 
åldern 16–20 år i form av vård eller 
boende i socialnämndens stödboende 
 

• Under kontorstid 

 
• Utanför kontorstid 

4:1 SoL  
 
 
Enhetschef  
 
 
Sociala jouren 

 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. 

3.1.5 Beslut om bistånd för barn och unga i 
åldern 16–20 år i form av vård eller 
boende i externt stödboende (Placering 
och omplacering) 
 

• Inom ramavtal 

 
• I övriga fall 

4:1 SoL  
 
 

 
Verksamhetschef SN  
 
 
AU 

 

HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE OCH INSTITUTION 

3.1.6 Beslut om bistånd i form av vård på 
socialnämndens HVB 
 

• Under kontorstid 

 
• Utanför kontorstid 

4:1 SoL  
 
 

Enhetschef  
 
Sociala jouren 

Inkluderar i förekommande fall 
Novagården 

 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. 

3.1.7 Beslut om inskrivning på 
socialnämndens HVB 

3:11 SoF Biträdande 
föreståndare, 
samordnare 

Novagården: samordnare och 
enhetschef 

3.1.8 Beslut om utskrivning på 
socialnämndens HVB 

3:14 och 
15 SoF 

Biträdande 
föreståndare, 
samordnare 

Novagården: samordnare och 
enhetschef 

3.1.9 Beslut om bistånd i form av vård 
utanför det egna hemmet, på externa 
HVB och institutioner. 
(Placering och omplacering) 
 

• Inom ramavtal och där kostnaden 
understiger 5 000 kr/dygn 

 
• I övriga fall 

  
 
 
 
 
Verksamhetschef 

 
 
SN AU 

Kostnad ska framgå av vårdbeslutet 

 
 

 
SN AU informeras för kännedom 
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3.1.10 Beslut om bistånd i form av vård 
utanför egna hemmet, kontraktsvård 
 

• Ansvarsförbindelse med 
kriminalvården kontraktsvård, max 
6 månader 
 

• Förlängning 

4:1 SoL  
 
 
Verksamhetschef SN  
 
 
 
AU 

Kostnadsansvaret för socialnämnden 
får inte överstiga 3 basbelopp och 
placeringen får inte överstiga 6 
månader. 

ÖVERVÄGANDE ENLIGT SoL 

3.1.11 Övervägande om vård i annat 
hem än det egna fortfarande behövs 
(placering enligt 4 kap 1 § SoL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6:8 SoL SN AU  

ÖPPENVÅRDSINSATSER 

3.1.12 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson eller kontaktfamilj 
 

• enligt riktlinjer 

 

• där jävsituation eller annan 
jävsliknande situation kan 
uppkomma  

 

• där barnet är över 15 år och 
vårdnadshavares, god mans eller 
särskilt förordnad vårdnadshavares 
samtycke saknas 

 

4:1 SoL 

 
 
 
 
 
 
 
 
3:6 b SoL 

 
 
 
Socialsekreterare  
 
 
SN AU 
 
 
 
Enhetschef 

Delegationen omfattar även 
förordnande av och entledigande av 
kontaktperson/familj 

 

 
Ex anställda förtroendevalda eller 
anhöriga till dessa. Jfr 8.10.1 

3.1.13 Beslut om bistånd i form av övrig 
intern öppenvård 
 

• Vid samtycke 

 
• Barnet är över 15 år och 

vårdnadshavares, god mans eller 
särskilt förordnad vårdnadshavares 
samtycke saknas 

 

4:1 SoL 

 
 
 
 
 
 
3:6 a SoL 

 

 
Socialsekreterare  
 
 
Enhetschef 

Enligt respektive verksamhets riktlinjer 

3.1.14 Beslut om bistånd i form av övrig 
extern öppenvård 

 

• Med totalkostnad på max 2 
basbelopp per person och insats 
 

• Med totalkostnad överstigande 2 
basbelopp 

4:1 SoL 
 
3:6 a SoL 

 
 
 
Enhetschef 

 

 
Verksamhetschef 
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3.1.15 Beslut om bistånd i form av 
andrahandskontrakt 

4:2 SoL Enhetschef Avslag ska ges enligt 4:1 SoL om 
bistånd beviljas enligt 4:2 SoL 

3.1.16 Beslut om förlängning av tidsbegränsat 
andrahandskontrakt 

4:2 SoL Socialsekreterare Avslag ska ges enligt 4:1 SoL om 
bistånd beviljas enligt 4:2 SoL 

3.1.17 Beslut att andrahandskontraktet 
ska upphöra i förtid 
 

4:2 SoL Socialsekreterare  

VÅLD I NÄRA RELATION 

3.1.18 Beslut om bistånd i ärenden som rör 
våld mot närstående och barn som 
bevittnat våld 
 

• Beslut om skyddat boende 
 

• Skyddat boende i akuta fall 
(utanför kontorstid) 
 

• Beslut om övriga interna insatser 

4:1 SoL  
 
 
 
Verksamhetschef 
 
Sociala jouren eller   
SN ordförande 
 
Socialsekreterare 

Enligt rutiner hot och våld och 
riktlinjer vid våld i nära relationer 

 
Om kostnader för boende och insatser 
se och 3.2.6 och 3.2.7 
 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden 

3.1.19 Beslut om bistånd till övrigt akut 
boende 
 

• Under kontorstid 

 
 

• Efter kontorstid 

4:1 SoL  
 
 

Socialsekreterare 
 
Sociala jouren eller   
SN ordförande 

För vägledning, se Riktlinjer för 
boende och bosättning 
 
Om kostnader för boende se 3.2.6 
 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden 

AVSLUTA VÅRD ELLER INSATS 

3.1.20 Beslut om att vård enligt 4:1 SoL ska 
upphöra 

4:1 SoL Enhetschef  

3.1.21 Beslut att övrig beviljad insats upphör 4:1 SoL Socialsekreterare  

 

3.2 LVM 

3.2.1 Anmälan enligt LVM till annan SN 6 § LVM Enhetschef  

3.2.2 Beslut om att inleda utredning om skäl 
för tvångsvård 

7 § LVM Enhetschef Sociala 
jouren 

Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. 

3.2.3 Beslut om att utredning 
 

• inte skall inledas eller att påbörjad 
utredning skall läggas ned 
 

• skall övergå i utredning enligt 11 
kap 1 § SoL 

7 § LVM Enhetschef  
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3.2.4 Beslut om läkarundersökning samt utse 
läkare för undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare Kostnad för läkarundersökning se 
3.4.26 

3.2.5 Beslut om att begära polishandräckning 
för att föra missbrukaren till 
läkarundersökning 

45 § 1 p. 
LVM 

Socialsekreterare och 
sociala jouren 

Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. Innefattar personsökning 

3.2.6 Beslut om att begära polishandräckning 
för inställelse vid vårdinstitution 

45 § 2 p. 
LVM 

Socialsekreterare och 
sociala jouren 

Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. Innefattar personsökning 

3.2.7 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 

11 § LVM SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 

3.2.8 Återkalla ansökan om vård  Socialsekreterare Efter samråd med enhetschef 

3.2.9 Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

13 § LVM SN AU 

 
SN ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman 
 

Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

3.2.10 Underställa beslut om omedelbart 
omhändertagande till förvaltningsrätt 

15 § LVM Socialsekreterare Beslutet ska genast efter det fattats 
underställas länsrätten, 15 § LVM 

3.2.11 Beslut att inte ansöka om vård enligt 
LVM efter beslut om omedelbart 
omhändertagande 

18 § LVM Enhetschef  

3.2.12 Beslut att upphäva omedelbart 
omhändertagandebeslut 

18 b § LVM Enhetschef  

3.2.13 Yttrande till Åklagarmyndigheten vid 
åtalsprövning 

46 § LVM Socialsekreterare  

3.2.14 Yttrande till allmän domstol när den 
som begått brott kan bli föremål för 
LVM 

31:2 1 st 
BrB 

Enhetschef  

VERKSTÄLLIGHET BESLUT/BEFOGENHET ENL LVM 

3.2.15 Befogenhet att meddela 
polismyndighet att biträde i form av 
handräckning och eftersökning enligt 
LVM inte längre behövs 

 Socialsekreterare  

 

3.3 EKONOMISKA BESLUT/BISTÅND I SAMBAND MED INSATS 

BISTÅND TILL KOSTNADER I SAMBAND MED UTREDNING OCH BEVILJADE INSATSER (EJ VÅRDBESLUT) 

3.3.1 Beslut i fråga om bistånd till kostnader i 
samband med utredning, öppenvård 
och andra beslutade behandlingsinsatser 
 

• enligt riktlinjer 
 

• utöver riktlinjer med ett belopp 
upp till 50 % av basbeloppet i varje 

4:1 SoL  Se respektive riktlinjer 

   
Socialsekreterare 

 

 
Enhetschef 

 

 
Bistånd till kostnader kopplat till 
insatser m a a våld i nära relation se 
3.2.6 och 3.2.7 
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 enskilt fall 
 

• utöver riktlinjer och upp till 1 
basbelopp 
 

• I övriga fall 

  
 
Verksamhetschef 
 
 
SN AU 

 
 

3.3.2 Beslut i fråga om bistånd till kostnader 
inför och under placering, omplacering 
eller flyttning från familjehem, 
stödboende eller hem för vård eller 
boende. 
 

• Motsvarande riksnorm och 
riktlinjer 
 

• Utöver riktlinjer med ett belopp 
upp till 50 % av basbeloppet i varje 
enskilt fall  

 

• utöver riktlinjer och upp till 1 
basbelopp 
 

• I övriga fall 

  Avser ej kostnader för vård eller 

 4:1 SoL  behandling utan poster som anges 
4 kap 3 § SoL och enligt 

   respektive verksamhetsområdes 

   riktlinjer 

  Socialsekreterare Se respektive riktlinjer 

  Enhetschef 
 

 

  Verksamhetschef 
 
 
SN AU 

 

    
3.3.3 Beslut i fråga om bistånd till kostnader 

under placering på internt HVB för 
barn och unga 
 

• Enligt riktlinjer 
 

• Utöver riktlinjer 

 
4:1 SoL 

 
 

 
Socialsekreterare  
 
 
Verksamhetschef 
 

Klädbidrag, fritidssysselsättning, 
medlemsavgifter, fickpengar, 
sjukvårds- och medicinkostnader, 
legitimation, busskort, 
umgängesresor, övrigt kopplat till 
vårdplanen 

3.3.4 Beslut bistånd i form av pedagogpeng 
för boende i socialnämndens HVB och 
stödboende 

4:1 SoL Biträdande 
föreståndare och 
socialsekreterare 

 

3.3.5 Beslut i fråga om bistånd i form av 
stimulanspeng för ungdom som deltar i 
anvisad sysselsättning 

4:1 SoL Socialsekreterare Vid särskilda omständigheter och 
ungdomar med pågående utredning 
eller insats. 

3.3.6 Beslut i fråga om bistånd till kostnader 
för boende som uppstår i samband med 
placering i akut eller skyddat boende (se 
anmärkning) 
 

• Skyddat boende 

 

• Akut boende, övrigt 

 

• Akut/skyddat boende (utanför 
kontorstid) 

4:1 SoL  
 
 
 
Verksamhetschef 
 
 
Socialsekreterare 
 
Sociala jouren eller      
SN ordförande 

Enligt rutiner hot och våld och 
riktlinjer vid våld i nära relationer 

 
Motsvarande lydelse finns under 
2.3.6, Barn och unga 

 
 
 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden 

3.3.7 Beslut i fråga om bistånd till övriga 
kostnader som uppstår i samband med 
placering i akut boende/skyddat 
boende och/eller beslut om övriga 
interna insatser kopplat till våld i nära 
relation 

4:1 Sol  Insatser enligt rutiner och riktlinjer 
vid våld i nära relationer 

   

 

 

 

Motsvarande lydelse finns i 2.3.7, 
Barn och unga 



 
211006 ÄRENDETYP LAGRUM DELEGAT 

 
ANMÄRKNING 

 

30 
 

 

• enligt riktlinjer och utöver riktlinjer 
med ett belopp upp till 50 % av 
basbeloppet 
 

• utöver riktlinjer med ett belopp 
upp till 1 basbelopp 

 

• Akuta fall samt ifall utöver 
riktlinjer och upp till 2 basbelopp 
 

• i övriga fall 

 

• akut efter kontorstid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialsekreterare 

 

   
Enhetschef 
 
 
 
Verksamhetschef 
 
 
SN AU 
 
Sociala jouren eller      
SN ordförande 

 
Vägledning till skäliga belopp kan 
hämtas i 4 kap 3 § SoL om riksnorm 
och 2 kap 1 § i SoF. 
 
 
 
 
 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden 

BESLUT OM EGENAVGIFTER, ERSÄTTNINGAR OCH AVGIFTER 

3.3.8 Beslut i fråga om egenavgifter i 
samband med placering av vuxna över 
18 år 
 

• att egenavgift ska tas ut 
 

• att egenavgift inte ska tas ut eller 
nedsättning av egenavgiften 

8:1 SoL 
 

6:1 SoF 

 
 
 
Delegat i 
placeringsbeslut 
 
 
Enhetschef 

 

ÅTERKRAV, EFTERGIFT OCH ERSÄTTNINGSTALAN 

3.3.9 Beslut i fråga om eftergift av 
ersättningsskyldighet 

9:4 SoL Delegat i  
ursprungsbeslut 

Exempel: Om socialsekreterare 
beviljat bistånd beslutas eftergiften av 
socialsekreterare. 

3.3.10 Beslut att föra talan om ersättning hos 
förvaltningsrätten kostnad kommunen 
haft enligt 8:1 SoL 

9:3 SoL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 

VERKSTÄLLIGHET BESLUT/BEFOGENHET 

3.3.11 Beslut om kostnad för 
läkarundersökning i samband med 
utredning och placering 

 Socialsekreterare  

 

4 Handläggning, gemensamt och generellt 

4.1 BRÅDSKANDE ÄRENDEN 
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4.1.1 Beslut i ärenden som är så brådskande 
att SN eller SN AU:s beslut inte kan 
avvaktas 

6:39 KL SN ordförande. 
 

Ordförandens 
beslutanderätt 
tillkommer vice 
ordförande och 2:e 
vice ordförande då 
de tjänstgör som 
ordförande 

Gäller övriga beslut som inte omfattas 
av den kompletterande 
beslutanderätten (se bilaga 2) 
Besluten ska anmälas vid 
nästkommande sammanträde 

4.2 KOMMUNENS YTTERSTA ANSVAR OCH POSOM 

KOMMUNENS YTTERSTA ANSVAR 

4.2.1 Beslut med anledning av kommunens 
yttersta ansvar 

4:1 SoL Socialsekreterare 
och sociala jouren 

Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. 
Yttersta ansvar och ansvarsfördelning 
regleras i 2 :1 och 2 a SoL men bistånd 
beviljas enl. 4:1. Bestämmelser om 
ansvarsfördelning mellan kommuner 
finns i 2 a kap SoL 
I vissa fall är vistelsekommunens 
ansvar begränsat till akuta situationer. 

POSOM 

4.2.2 Beslut i fråga om bistånd i samband med 
aktiv insats av POSOM gruppen 

4:1 SoL Förvaltningschef 
och POSOM 
samordnare 

Enligt riktlinjer 
Inkluderar ersättare för samordnare 

 

4.3 ÖVERFLYTTNING AV ÄRENDE 

4.3.1 Beslut att begära överflyttning av ärende 
till annan kommun 

2 a:10 
SoL 

Enhetschef  

4.3.2 Beslut om att ta emot/inte ta emot 
ärende från annan kommun 

2 a:10 
SoL 

SN AU  

4.3.3 Ansökan om överflyttning av ärende hos 
Inspektionen för vård och omsorg 

2 a:11 
SoL 

SN AU Innefattar även att avlämna yttrande 
och överklaga Inspektionen för vård 
och omsorgs beslut. 

 

4.4 ÖVERKLAGANDE, SoL och FL 

4.4.1 Beslut om att föra talan i ärende eller mål 
vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol (se anm.) 

10:2 SoL Verksamhetschef Avser talan i ärenden som ankommer 
på socialnämnd och som är 
delegeringsbart eller som inte redan 
finns under annan punkt, ex 2.4.5 om 
faderskap och 3.2.13 om 
ersättningstalan återkrav. Se även 
socialnämndens reglemente 
Överflyttning av vårdnad enligt FB 6 
kap är inte delegeringsbart och 
omfattas inte av denna punkt. 
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4.4.2 Beslut om överklagande av domstols eller 
myndighetsbeslut i andra fall än 
individärenden 

40–43 §§ FL 
 
 
Jämfört med 
10:2 SoL 

Verksamhetschef Avser överklagan av beslut i ärenden 
som ankommer på socialnämnd och 
som är delegeringsbart eller som inte 
redan finns under annan punkt. Avser 
beslut fattade av domstol eller 
myndighet som första instans jfr 4.4.6 

4.4.3 Prövning av att överklagan kommit in i 
rätt tid och beslut att avvisa överklagan 
som kommit in för sent 
 

• Tjänstemannabeslut 
 

• när prövningen avser beslut fattat av 
SN AU 
 

• När prövningen avser beslut fattat 
av SN i dess helhet 

45 § FL   

   
Delegat i 
ursprungsbeslutet 

  Enhetschef 

  Enhetschef 
 

4.4.4 Ändring eller omprövning av beslut 39 § FL Delegat i Nytt beslut som ersätter det 
överklagade 

 efter överklagande i ärende där med ursprungsbeslutet beslutet fattas vid omprövning. 

 ursprungsbeslutet fattats av delegat hänvisning  Det nya beslutet ska skickas till 

  till 38 §  överinstans tillsammans med yttrande 
till 

  FL  domstolen, se rutiner. Övriga fall av 

    ändring av beslut jfr 4.5.3 

4.4.5 Yttrande till förvaltningsdomstol och 
allmän domstol som första instans med 
anledning av överklagande av delegats 
beslut 
 

• Tjänstemannabeslut 

 
• vid SN AU beslut 

 
• Då SN AU beslut inte kan avvaktas 

10:1–2 
SoL 

 
 
 
 
Delegat i 
ursprungsbeslutet 

Beslut om yttrande ifall då full nämnd 
fattat beslut kan inte delegeras 6 kap 38 
§ KL. I brådskande fall då SN:s beslut 
inte kan avvaktas kan SN ordförande 
fatta beslut om yttrande. 

  SN AU  

  Enhetschef För kännedom till SN AU 

4.4.6 Beslut om överklagande och yttrande till 
högre instans samt yrkande om inhibition 
då beslut fattats av tjänsteman 

10:1–2 
SoL 

Enhetschef Beslutanderätten får inte delegeras om 
ärendet är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, 6:37 KL 
För kännedom till SN AU 

4.4.7 Beslut om överklagande och yttrande till 
högre instans samt yrkande om inhibition 
då beslut fattats av utskott 
 
SN AU:s sammanträde kan inte avvaktas 

10:1–2 
SoL 

SN AU 

 
 
 
Socialnämndens 
ordförande 

Beslutanderätten får inte delegeras om 
ärendet är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, 6:37 KL. SN 
är delegat när SN fattat beslutet. 
 
För kännedom till SN 

VERKSTÄLLIGHET, ÖVERKLAGANDE 

4.4.8 Utseende av ombud att föra nämndens 
talan 

10:2 SoL Verksamhetschef  
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4.5 FÖRVALTNINGSLAGEN, ÖVRIGT 

4.5.1 Beslut om avvisning av biträde eller 
ombud 

14 § FL Enhetschef   

4.5.2 Beslut att avslå begäran att ärende ska 
avgöras i de fall SN sammanträde inte kan 
avvaktas 

12 § FL Förvaltningschef SN ordinarie delegat För kännedom till 
SN 

 

4.5.3 Beslut att ändra ett tidigare fattat beslut 
 

• om det inte blir till nackdel för 
enskild 

 
• Om det blir till nackdel för den 

enskilde 

 
 
 

37 § 1 st 
och 38 § FL 
37 § 2 st FL 

 
 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 
Enhetschef 

Gäller inte ändring av beslut efter 
överklagan se 4.4.4 

 

VERKSTÄLLIGHET, FÖRVALTNINGSLAGEN  

4.5.4 Underrätta part om att avgörandet i ett 
ärende kommer att bli väsentligt försenat 

11 § FL Socialsekreterare   

4.5.5 Beslut att förelägga ombud eller biträde 
att styrka sin behörighet 

15 § FL Socialsekreterare   

4.5.6 Beslut att förelägga en enskild att avhjälpa 
brist i till exempel ansökan 

20 § 2 st FL Socialsekreterare   

  

4.6 OSL, SEKRETESS OCH UPPGIFTSLÄMNANDE 

SEKRETESSKYDD 

4.6.1 Beslut om sekretesskydd för anmälare 26:5 OSL Verksamhetschef  

4.6.2 Beslut om sekretesskydd av uppgifter 
gentemot vårdnadshavare till skydd för 
underårig 

12:3 OSL Enhetschef Om enskild begär ut sådana handlingar 
måste avslagsbeslut fattas 

4.6.3 Beslut om sekretesskydd för uppgifter 
som hänför sig till förundersökning i 
brottmål 

18:1 1 och 
2 st OSL 

Enhetschef  

UTLÄMNANDE AV HANDLING OCH UPPGIFT 
Handläggaren som har handlingen/uppgiften i sin vård prövar i första hand. Vid osäkerhet om att lämna ut eller den sökande så 
begär det, ska ärendet underställas delegat som får fatta formellt beslut. 

4.6.4 Beslut om utlämnande av allmän 
offentlig handling till enskild 
(allmänheten) inklusive media 
 

• Bifall till att lämna ut 
 

• Avslag på begäran 

2 :1 TF 
2:12 TF 
2 :14 TF 

 
 
 
 

All personal  
 
Enhetschef 

 
 
 
 
 
 
Avslagsbeslut anmäls till SN. 
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4.6.5 Beslut om utlämnande av allmän 
sekretessbelagd handling och uppgift till 
enskild (allmänheten) inklusive media, 
(jfr 11.2.3 klients egna uppgifter) 

2: 1,2, 12 
och 14 TF 
6: 4 OSL 
6:2 OSL 
6:7 1 st OSL 
12:2 OSL 

Enhetschef  

4.6.6 Beslut att lämna ut handlingar till enskild 
rörande den enskilde själv (klient) 
 

• Bifall 
 

• Avslag 

12:1och 2 
OSL 

 
 
 
Socialsekreterare  
 
 
Enhetschef 
 

 

4.6.7 Beslut om utlämnande av allmän 
handling och uppgift till annan 
myndighet 

 

• Bifall till att lämna ut 
 

• Avslag på begäran 

6:5 OSL 
10:15-28 
OSL 
6:7 2 st OSL 

 
 
 
 
Socialsekreterare  
 
Enhetschef 

Gäller inte ärende gällande 
serveringstillstånd, se 5.3.2 

 

4.6.8 Beslut om uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande av allmän 
handling och uppgift 

10:4 OSL 
10:13-14 
OSL 12:2 
OSL 

Enhetschef  

4.6.9 Beslut att efter begäran lämna ut 
uppgifter avseende förekomst i 
socialregister 
 

• Bifall, enskild finns i registret, se 
anmärkning 
 

• Bifall, enskild finns i registret och 
begäran medför bedömning 
 

• Bifall, enskild finns inte i registret 
 

• Avslag 

6:4–5 OSL  Utöver andra uppräknade fall 
 

Ärenden i kronpärm för ej inledda 
utredningar anses inte ha förekommit 
i socialregistret. 
 
Gäller om begäran inte innebär en 
bedömning av något slag. 

 6:7 1 st  

 OSL  

 10:4 OSL  

 10:13-14 
OSL 

Registrator 

 12:2 OSL Socialsekreterare 

   
 
Registrator 

   
Enhetschef 

   

4.6.10 På begäran lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga myndigheter i 
forskningssyfte 

12: 6 SoL Enhetschef  

VERKSTÄLLIGHET, UTLÄMNANDE AV HANDLING OCH UPPGIFT 
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4.6.11 På begäran av annan myndighet inom 
hälso- och sjukvården, SIS samt 
socialtjänsten lämna uppgift om 
underårigs eller missbrukares 
förhållanden om uppgiften behövs för 
att den enskilde skall få nödvändig 
vård, behandling eller annat stöd 

26:9 OSL 
 

14 a § 2 st 
LVU 

Socialsekreterare Bestämmelsen är även tillämplig vad 
avser uppgiftslämnande rörande gravid 
kvinna om det behövs för nödvändig 
insats till det väntade barnet. (Lag 
2002:1124) 

4.6.12 Befogenheter att lämna vissa uppgifter i 
syfte att kunna begära/inhämta 
uppgifter 

10:2 OSL Socialsekreterare Tillämpligt vid utredning oberoende 
samtycke enl. 11:1 och 2 SoL och 7 § 
LVM och behövs för att kunna fullgöra 
utrednings-skyldigheten. 

4.6.13 På begäran lämna upplysningar och 6 § Lag Socialsekreterare  

 förslag på åtgärder till åklagare, om  

 domstol och frivårdsmyndighet särskild  

  person-  

  utredning  

  i brottmål  
 

4.6.14 På begäran av åklagarmyndighet, 
polismyndighet, allmän domstol, 
kronofogdemyndighet eller 
skattemyndighet lämna uppgift om 
huruvida en person vistas i hem för 
vård eller boende eller i familjehem. 

12:10 SoL 
3 st 

Socialsekreterare  

4.6.15 Befogenhet att lämna uppgifter i mål 
och ärenden enligt SoL, LVM, LVU 
och FB till domstolar, länsstyrelser, JO, 
JK och IVO 

 Socialsekreterare Avser inte att lämna yttrande utan 
lämnande av sakuppgifter 

4.6.16 På begäran av annan nämnd vars 
verksamhetsområde inrymmer 
socialtjänstuppgifter lämna uppgift om 
en person är aktuell inom socialtjänsten 

12:7 2 st 
SoL 6:19 
FB 

Socialsekreterare  

4.6.17 På begäran lämna uppgift till 
Försäkringskassa, Pensionsmyndighet, 
Skatteverket och domstol som kan vara 
av betydelse för tillämpningen av 
socialförsäkringsbalken 

110:31 
SFB 

Utredningsassistent På begäran lämna upplysningar i 
rehabiliteringsärenden enl. 30:6a se 8.8.5 

4.6.18 På begäran av myndighet lämna uppgift 
om enskild då denna behövs för 
delgivning enligt delgivningslagen, se 
anmärkning 
 

• aktuella för insats 
 

• ej aktuella 

10:26 
OSL 

 
 
 
 
 
Socialsekreterare 
 
Registrator 

Uppgift som får lämnas är adress, 
telefonnummer och arbetsplats samt 
fotografisk bild. 
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4.6.19 På begäran lämna uppgifter till 
smittskyddsläkare 

29 § 
Smittskydd
slagen 

Enhetschef  

4.6.20 På begäran lämna uppgifter om 
studerande som behövs för prövning 
av ärende rörande avskiljande av denne 
från högskoleutbildning. 

12:10 SoL Socialsekreterare  

4.6.21 På begäran biträda Skatteverket med 
uppgifter som behövs för utredning om 
behov av skyddad folkbokföring och 
sekretessmarkering 

17 § 
FBL 
12:10 3 st 
p.2 SoL 

Socialsekreterare  

 

 

 

 

 

 

 
 

4.7 YTTRANDE 

4.7.1 Yttrande till myndighet vid misstanke 
om brott begångna av barn och unga 

11 § LuL Enhetschef  

4.7.2 Yttrande till allmän domstol eller 
överförmyndare i fråga om 
anordnande av god man eller 
förvaltare för person som fyllt 16 år 

11:16 2 st FB Socialsekreterare Jfr beslut om anmälan av behov om god 
man 4.8.5 
Uppgiftsskyldighet föreligger 

4.7.3 Yttrande till IVO eller domstol 
gällande särskild avgift för ej 
verkställda beslut 

16:6 a SoL SN AU För kännedom till SN 

4.7.4 Yttrande till myndighet i 
tillsynsärenden 

 SNAU Gäller både individuellt tillsynsärende 
samt övriga tillsynsärenden. 
Efter förslag från enhetschef. Avseende 
yttrande till IVO i överflyttningsärenden 
se 4.3.3 

4.7.5 Yttrande till Migrationsverket i 
klientrelaterade ärenden 
 

 Enhetschef till exempel yttrande vid 
åldersbedömningar 

4.7.6 Yttrande till Arbetsmiljöverket eller 
annan myndighet rörande 
arbetsmiljöärenden 

 

• Förvaltningsövergripande eller 
rör mer än ett 
verksamhetsområde 
 

• Verksamhetsområdesnivå 
 

• Enhetsnivå/motsvarande 

  Lämnas till SN för kännedom 

  
Förvaltningschef 

 

  
Verksamhetschef 

 

 Enhetschef/ 
föreståndare 

 

4.7.7 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 

11 a § 
Passlagen 

Enhetschef  

 vårdnadshavarens, särskilt 3 § 2 st  

 förordnad vårdnadshavare eller god passför-  

 mans medgivande ordningen  
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4.7.11 Yttrande till polismyndighet i 
vapenärende 

RPSFS 
2009:13 

Socialsekreterare Samtycke från berörd person fordras 

4.7.12 Yttrande om antagandet av 
hemvärnsmän 

5 § 
hemvärnsföro
rdningen 

Enhetschef Samtycke från berörd person fordras, ska 
finnas i ansökan 

4.7.13 Yttrande till kriminalvården om 
spädbarn kan medfölja sin 
vårdnadshavare till anstalt 

11 § fängelse- 
förordningen 

Enhetschef  

4.7.14 Yttrande till övriga myndigheter  Verksamhetschef Avser övriga myndigheter som inte nämns 
i särskild punkt. 
Efter förslag från enhetschef. Lämnas till 
SN för kännedom 
 

 

4.8 POLISANMÄLAN, ÖVRIG ANMÄLAN OCH UNDERRÄTTELSE 

4.8.1 Beslut om polisanmälan angående 
misstanke om vissa brott mot 
underårig samt vissa grövre brott mot 
annan än underårig 
 

12:10 SoL 
10:21 och 23 
OSL 

Enhetschef Avser såväl anmälan som 
uppgiftslämnande 
 

Anmäls till SN 

4.8.2 Beslut om polisanmälan för brott mot 
den egna verksamheten: 
 

• brott mot tjänsteman eller annan 
företrädare för SN 
 

• brott mot verksamheten 

12:10 SoL 
10:2, 19, 21- 
23 OSL 

 
 
 
Enhetschef och 
föreståndare 
 

Enhetschef 

Omfattar även beslut att inte anmäla 
Anmäls till SN 

 
 

till exempel bedrägeri, skadegörelse mm 

4.8.3 Beslut att anmäla vid misstanke om 
bidragsbrott 

6 § 
Bidragsbrottsl
ag 

Enhetschef Anmäls till SN 

VERKSTÄLLIGHET, ANMÄLAN OCH UNDERRÄTTELSE 

4.8.4 Beslut om anmälan/underrättelse till 
tillsynsmyndighet 

 Enhetschef Avser både anmälan/underrättelse och 
tjänsteskrivelse 

 

4.7.8 Yttrande över tillståndsansökan 
gällande hem för vård eller boende 
 

• Då SN AU:s sammanträde inte 
kan avvaktas 

•  

 SN AU 

 
 
Förvaltningschef 

Till SN för kännedom 

4.7.9 Yttrande/svar till  Ordf. BRÅ och Till SN för kännedom 

 byggnadsnämnd/teknisk nämnd Drog- och  

 rörande föreslagna åtgärder brotts-  

  förebyggande  

  samordnare  

4.7.10 Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 §, 
5 kap. 2 § 
körkortsförord
ningen 

Socialsekreterare  
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4.8.5 Beslut om anmälan om behov av god 
man/förvaltare och förmynderskap 
till överförmyndare samt om att 
behov ej längre föreligger 

5:3 SoF Socialsekreterare Jfr yttrande till domstol om god man 

4.8.6 Anmälan till smittskyddsläkare 6:12 
Smittskydds- 
lagen 

Enhetschef  

4.8.7 Underrättelse till åklagarmyndighet 
om det finns förutsättningar för 
åtgärd enligt lag för den som dömts 
till ungdomsvård eller ungdomstjänst, 
se anmärkning 
 

12:8 SoL Socialsekreterare Åtgärd enligt 30b § LuL eller 32:4BrB 

4.8.8 Underrättelse till 12:9 SoL Drog- och  
 folkhälsomyndigheten ifall då SN  brottsföre- 
 iakttagit något som tyder på att nya  byggande 
 medel används för missbruksändamål  samordnaren 
 eller att ändringar sker i   

 missbruksmönster av kända medel   

4.9 FRAMSTÄLLAN OCH ANSÖKAN, ÖVRIG 

VERKSTÄLLIGHET, FRAMSTÄLLNING/BEGÄRAN/ANSÖKAN 

4.9.1 Framställning eller ansökan till domstol i 
de fall underårig bedöms vara i behov av 
målsägandebiträde 

5:2 SoF Socialsekreterare  

4.9.2 Framställning till Åklagarmyndigheten 
att utredning om brott ska inledas för 
barn under 15 år 

31 § 2 st 
LuL 

Enhetschef  

4.9.3 Framställning till Försäkringskassa om 
att barnbidrag för barn som genom 
socialnämnden placerats i familjehem 
skall uppbäras av 
Familjehemsförälder 
 

106:6 SFB Socialsekreterare  

4.9.4 Framställning till CSN om att 
studiebidrag för barn som genom 
socialnämnden placerats i familjehem 
skall uppbäras SN eller annan 
 

33 § 
studiestödsf
örordningen 

Socialsekreterare  

 

4.10 DATASKYDDSFÖRORDNINGEN, HANTERING AV PERSONUPPGIFTER 

4.10.1 Beslut om rättelse, radering och 
begränsning av personuppgifter 

Art 16,17,18 
DSF 

Enhetschef  

4.10.2 Beslut om vägran att tillmötesgå begäran 
om information, att ta ut avgift samt att i 
övrigt begränsa registrerads rätt enligt 
DSF 

Art 12 
punkt 5 a och 
b DSF 
Art 15–22 
DSF 

Enhetschef  
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4.10.3 Tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 
 

• om avtalet avser hantering som är 
förvaltningsövergripande 

 
• om avtalet avser hantering som rör 

eget verksamhetsområde 

Art 28 
punkt 3 DSF 

 
 
 
Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 
 
Alla verksamhetsområdena 

 
Om avtalet rör fler än ett 
verksamhetsområde, men inte alla, 
undertecknar respektive verksamhetschef 

4.10.4 Beslut om annat eller nytt 
personuppgiftsbiträde 
 

• förvaltningsövergripande 

 
• eget verksamhetsområde 

Art 28 
punkt 2 

 
 
 

Förvaltningschef  
 
Verksamhetschef 

Godkänna eller invända mot att 
personuppgiftsbiträdet anlitar nytt eller 
ersätter personuppgiftsbiträde 
 
Om avtalet rör fler än ett 
verksamhetsområde, men inte alla, 
beslutar den verksamhetschef vars 
verksamhetsområde ”äger” systemet. 

4.10.5 Beslut att anmäla personuppgiftsincident 
till tillsynsmyndighet 

Art 33 DSF Förvaltningschef Vidaredelegation ej tillåten 
 

Dataskyddsombud informeras enligt 
rutin 
 
Se rutin för hantering av 
personuppgiftsincident. Anmälan ska 
göras inom 72 timmar. 

     

4.11 LEX SARAH 

4.11.1 Mottagare av rapporter från egna 
nämndens område om missförhållanden 
och påtagliga risker för missförhållanden 

14:3 SoL Handläggare i 
förvaltningsstaben 
eller 
förvaltningschef 

Kopia till verksamhetschef Lämnas till 
SN för kännedom 
 

Se rutiner 

 

4.11.2 Mottagare av information från annan 
nämnd, enskild verksamhet eller SiS om 
rapport, utredning och/eller anmälan 
enligt lex Sarah 

14:3 SoL Handläggare i 
förvaltningsstaben 
eller 
förvaltningschef 

Lämnas till SN för kännedom Se rutiner  

4.11.3 Utreda rapporter om missförhållanden 
och påtagliga risker för missförhållanden 

14:6 SoL Handläggare i 
förvaltningsstaben 

SOSFS 2011:5, 7 kap 1 § 
Lämnas till SN för kännedom 

 

4.11.4 Avsluta utredning med beslut eller 
förslag till beslut enligt lex Sarah 

14:6 SoL Handläggare i 
förvaltningsstaben 

SOSFS 2011:5 7 kap 1 §  

4.11.5 Beslut att anmäla till IVO 14:7 SoL Förvaltningschef SOSFS 2011:5 7 kap 1 § 

4.11.6 Mottagare av information från annan 
nämnd, enskild verksamhet eller SiS om 
anmälan till IVO 

14:7 SoL Handläggare i 
förvaltningsstaben 
eller 
förvaltningschef 

Lämnas till SN för kännedom Se rutiner 

 

4.12 DOKUMENTHANTERING 
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DOKUMENTHANTERING 

4.12.1 Revidering av och beslut om 
informationshanteringsplan efter 
verksamhetens behov 

 Stabschef  

VERKSTÄLLIGHET, DOKUMENTHANTERING 

4.12.2 Gallring av personregister och 
personakter 

12: 1–2 
SoL 

Registrator  

4.12.3 Gallring av tillstånd- och tillsynsakter 
avseende serveringstillstånd och liknande 

 Tillståndsinspektörer  

 
 

4.13 ÖVRIGT 

4.13.1 Beslut om organisatoriska förändringar 
inom förvaltningen som varken är av 
större betydelse eller av principiell 
beskaffenhet 

 Förvaltningschef  

 

5. Alkohollagen, tillstånd och tillsyn 

5.1 TILLSTÅND 

5.1.1 Beslut efter ansökan om 
serveringstillstånd 
 

• Inleda utredning 

• Avvisa ansökan 

• Avskriva ärende 
 

 Tillståndsinspektör  

5.1.2 Beslut i ärenden om stadigvarande 
serveringstillstånd 
 

• Bifall 

• Avslag 

• Delvis avslag 

• Villkor 
 

8:2 AL SN AU Catering 8:4 AL 
Provsmakning 8: 6 och 7AL 
Hotellrum 8:5 AL 
Pausservering 8:15 AL 

5.1.3 Beslut om utvidgning av 
serveringstillstånd 

8:2 AL SN AU Avser alla stadigvarande förändringar 

5.1.4 Beslut om tillfälliga ändringar i 
serveringstillstånd 

8:2 AL Tillståndsinspektör  

5.1.5 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
 

• Bifall 
 

• Villkor 
 

• Avslag 

8:2 AL  
 

Tillståndsinspektör  
 
Tillståndsinspektör 
 
SN AU 

Om anordnandet av provsmakning se 
8:6 och 8:7 AL 
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5.1.6 Beslut om medgivande till 
serveringstillstånd vid ombyggnad av 
serveringsställe 

9:11 AL SN AU  

5.1.7 Beslut med anledning av ansökan från 
konkursbo om att få fortsätta rörelsen 

9:12 AL Tillståndsinspektör  

5.1.8 Godkännande av anmälan från 
tillståndshavare 

8:3,4,6 och 
7 samt 
9:11-12 AL 

Tillståndsinspektör  

5.1.9 Beslut om återkallelse av 
serveringstillstånd 
 

• när tillståndet inte längre utnyttjas 
 

• övriga fall 

9:18 AL  
 
 
Tillståndsinspektör  
 
SN AU 

 

5.2 SANKTIONER 

5.2.1 Beslut om att meddela tillståndshavare 
 

• Erinran 
 

• Varning 

9:17 AL  
 

Tillståndsinspektör  
 
SN AU 

 

5.2.2 Beslut om förbud eller inskränkning av 
försäljning av alkoholdrycker för visst 
tillfälle 

3:10 AL SN AU  

5.2.3 Beslut om att förbjuda detaljhandel 
eller servering av folköl 
 

• 6 eller 12 månader 

9:19 AL  
 
 

SN AU 
 

 

5.2.4 Beslut om att meddela den som 
bedriver försäljning av folköl varning 

9:19 AL SN AU  

5.2.5 Beslut att meddela varning eller 
förbjuda fortsatt servering av 
alkoholdrycker på särskilda boenden 
enligt 8:1 AL 

9:20 AL SN AU  

5.3 ÖVRIGT 

5.3.1 Beslut att begära handräckning för att 
kunna utöva tillsyn 

9:9 AL Tillsynsinspektör och 
tillståndsinspektör 

 

5.3.2 Utlämnande av uppgift på begäran av 
annan tillsynsmyndighet 

9:8 AL Tillståndsinspektör  

VERKSTÄLLIGHET, ÖVRIGT 

5.3.4 Gallring av tillstånd- och tillsynsakter 
avseende serveringstillstånd och 
liknande 

 Tillståndsinspektör Se 4.14.3 
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VERKSTÄLLIGHET, IT och IT-säkerhet 

6.1.10 Beslut om tillägg, kompletteringar i 
aktuellt verksamhetssystem efter 
beställning av enhetschef 

 Systemansvarig Ex. koder, fraser 
 

Verkställighet, anmäls inte till SN 

6.1.11 Inköp av IT-relaterad utrustning: 
 

• Datorer (investering) 
 

• Datorer (drift 

  
 
Systemansvarig  
 
Systemansvarig 

I enlighet med internbudget 

 
 
Kopiatorer, scanner, TV och annan 
utrustning relaterad till 

6. IT och IT-säkerhet 

6.1 IT OCH IT-SÄKERHET 

6.1.1 Beslut om anskaffning av IT-system 
inklusive licenser och behövliga 
tillstånd 

 Förvaltningschef Inom ramen för delegation och budget. 
Nya programvaror ska godkännas av 
IT-chefen 

6.1.2 Omförhandling av kontrakt och avtal 
gällande IT-system 

 Förvaltningschef  

6.1.3 Beslut om avveckling av IT-system  Förvaltningschef  

6.1.4 Beslut om ändringar i 
verksamhetssystem 

 Förvaltningschef Efter samråd med IT Styrgruppen 
Gäller ändringar av vikt 

6.1.5 Beslut om IT-systemets dokumentation 
och användarhandledning 

 Förvaltningschef  

6.1.6 Beslut om organisation och 
befattningar som rör förvaltningens IT-
system 

 Förvaltningschef  

6.1.7 Beslut om driftgodkännande  Förvaltningschef Se IT-säkerhetsinstruktion - 
Förvaltning 

6.1.8 Beslut om säkerhetsfrågor utöver 
basnivå fastställd av IT-styrgruppen 

 Förvaltningschef Se IT-instruktioner - Förvaltning- och 
Användare 

6.1.9 Beslut om enskilda användares 
behörighet i systemet 
 

• Personal direkt underställd 
förvaltningschef 

 
• Övrig personal 

  
 
 
Förvaltningschef  
 
 
Verksamhetschef 
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• Övrig datorutrustning 
 
 

• Material för underhåll 

 
Budgetansvarig för 
resp. verksamhet 

 
Budgetansvarig för 
resp. verksamhet 

informationsteknik 
 
Systemansvarig utför inköpen efter 
beslut om inköp av respektive 
verksamhets budgetansvarig 

6.1.12 Försäljning av IT-relaterad utrustning  Systemansvarig Angående försäljning se IT- 
styrgruppens regler för avyttring av IT- 
utrustning 

6.1.13 Beslut om inköp av utbildning i aktuellt 
verksamhetssystem 

 Systemansvarig Se IT-styrgrupp 

6.1.14 Beslut i fråga om att installation av 
programvara i lokalt nätverk 

 Systemansvarig Ny programvara ska godkännas av IT- 
chefen 

6.1.15 Inköp av telefoner och tillhörande 
utrustning 

 Systemansvarig Beslut om inköp fattas av respektive 
budgetansvarig 

 

7. Ekonomiska ärenden och förvaltning 

7.1 BESLUT I FRÅGA OM UPPHANDLING 
Upphandling ska beredas av upphandlingsansvariga med undantag för verksamhetsspecifika system. För IT-relaterad utrustning 
se 6.1 

7.1.1 Beslut om upphandling och fastställa 
förfrågningsunderlag (gäller ej ramavtal) 
 

• intill ett belopp om högst 1 000 000 
kr 

 
 

• i övriga fall 

LOU  
 

 
Verksamhetschef i 
samråd med 
förvaltningschef 
 
SN AU 

Avser upphandling som inte anses som 
direktupphandling. 
Se mer om policy och riktlinjer för 
upphandling och inköp på kommunens 
intranät. 
Vid upphandling värd mer än beloppet 
för direktupphandling ska 
upphandlingsenheten kontaktas 
 
Till SN AU för kännedom 

7.1.2 Beslut om direktupphandling LOU Verksamhetschef Direktupphandling används på en vara 
eller tjänst som inte finns i 
avtalsdatabasen eller på annat sätt är 
upphandlat och beloppet överstiger 25 
000 och understiger gränsen för 
direktupphandling. För belopp se 
kommunens intranät om upphandling 
och inköp. 
Samråd ska ske med förvaltningschef 
Inom respektive område för 
budgetansvar 
Ska anmälas till SN 

VERKSTÄLLIGHET, BESLUT/BEFOGENHET I FRÅGA OM INKÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER AV RUTINMÄSSIG 
KARAKTÄR FÖR VERKSAMHETENS LÖPANDE BEHOV 
Inom befintliga budgetramar. Ramavtal ska följas och avropas 

7.1.3 Beslut om direktinköp som inte följer av 
ramavtal 

 Enhetschef Direktinköp avser köp understigande 25 
000 kr 

7.1.4 Beslut om direktinköp genom avrop från 
ramavtal 

 Enhetschef Enligt internbudget 



 
211006 ÄRENDETYP LAGRUM DELEGAT 

 
ANMÄRKNING 

 

44 
 

7.1.5 Beslut om inköp från investeringsbudget  Verksamhetschef stab Samråd ska ske med förvaltningschef 

7.1.6 Beslut om inköp från förvaltningens 
konto för gemensamma inköp 

 Verksamhetschef stab Samråd ska ske med förvaltningschef 

7.1.7 Övrigt för verksamhetens löpande behov 
enligt budget 

 Enhetschef  
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7.3 DONATIONSMEDEL 
Placering av donationsfonder beslutas av ekonomichefen 

7.3.1 Beslut om målgrupp för utdelning av 
fonder 

 SN AU Anmäls till SN 

7.3.2 Beslut om utdelning ur 
donationsfonder 
 

• Intill ett belopp om högst 5 000 k i 
varje särskilt fall 
 

• I övriga fall 

  Gäller de fonder som socialnämnden 

  

 

förvaltar 

 Förvaltningschef Kan inte vidaredelegeras 

  Anmäls till SN 

 SN AU  

7.3.3 Beslut om kungörandet av årets 
fondutdelning och sista ansökningsdag 

 Ekonomiassistent För kännedom till SN 

 

7.4 AVSKRIVNING AV FODRINGAR, SKADESTÅND/ERSÄTTNINGAR 

7.4.1 Avskrivning av fordran 
 

• motsvarande högst två basbelopp i 
varje enskilt fall 
 

• i övriga fall 

  

 
Verksamhetschef SN  
 
 
AU 

 

7.4.2 Beslut i fråga om skadestånd SkadL Verksamhetschef Sak- och personskador upp till självrisk 
enligt försäkringsvillkor Anmäls till SN 
Se kommunens försäkringar 
 

Utredning/Samråd av/med 
förvaltningsjurist 

  7.4.3 Beslut i fråga om ersättning för övriga 
krav efter skada 
 
 
 
 

 Verksamhetschef till exempel skadegörelse. 
Sak- och personskador upp till självrisk 
enligt försäkringsvillkor Anmäls till SN 
Se kommunens försäkringar 
Utredning/Samråd av/med 
förvaltningsjurist 

VERKSTÄLLIGHET, AVSKRIVNING AV FODRINGAR, SKADESTÅND/ERSÄTTNINGAR 

7.4.4 Ersättning för tillhörigheter skadade i 
arbetet 

 Enhetschef  

 
 

7.5 OMDISPONERINGAR I DRIFTBUDGET 

7.5.1 Omdisponering mellan olika 
verksamheter (normalt angiven i 
verksamhet med 3 positioner) 

 Förvaltningschef Kan inte vidaredelegeras Anmäls till SN 

7.5.2 Omdisponering inom samma del av 
verksamhetsgren (dvs mellan olika 
utgiftsslag) 

 Verksamhetschef Anmäls till SN 
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7.5.3 I ianspråktagande av socialnämndens 
anslag för oförutsedda utgifter med 
högst 500 000 per tillfälle 

 SN AU Kan inte vidaredelegeras Anmäls till SN 

VERKSTÄLLIGHET, OMDISPONERINGAR I DRIFTBUDGET 

7.5.4 Omföringar av medel mellan 
konto/projekt, bokföringsorder 

 Verksamhetschef Rättning av felstansning utförs av 
ekonom eller dennes ersättare. 

 
 

7.6 OMDISPONERINGAR I INVESTERINGSBUDGET 

7.6.1 Omdisponeringar i investeringsbudget  Förvaltningschef Anmäls till SN 

 

7.7 KREDITKORT, KONTANTKASSA OCH REKVISITIONER 

VERKSTÄLLIGHET, KREDITKORT, KONTANTKASSA OCH REKVISITIONER 

7.7.1 Beslut om verksamhetskassa och 
ansvariga befattningshavare 

 Verksamhetschef  

7.7.2 Beslut om anskaffande av 
kreditkort/inköpskort och vem som får 
använda dem i tjänsten 

 Förvaltningschef Exempel: bensinkort, ICA-kort mm 

7.7.3 Undertecknande av rekvisition: 
 

• Klientärende 

 
 

• Övriga, ej klient 

  
 

Delegat i 
biståndsbeslutet 
 
För verksamheten 
utsedd attestant 

 

 

7.8 FÖRHYRNING AV BOSTÄDER OCH LOKALER 

7.8.1 Förhyrning av bostäder inklusive 
blockförhyrning av bostadslägenheter 
eller motsvarande 
 

• Intill en tid om högst 5 år och/eller 
med en hyra motsvarande högst 2 
Mnkr/år 
 

• Intill en tid om högst 10 år 
och/eller med en hyra 
motsvarande 2 Mnkr/år 

 

12 kap JB  
 
 
 
Förvaltningschef 

 
 
SN AU 
 

Avtalet undertecknas av 
bostadssamordnare. 
 
Anmäls till SN 
 

Avseende lokaler se Riktlinjer för 
lokalförsörjning i Hässleholms kommun 

VERKSTÄLLIGHET, FÖRHYRNING OCH LEASING AV BILAR OCH INVENTARIER 
Undantag IT-relaterade inventarier 

7.8.2 Förhyrning av bilar och inventarier  Förvaltningschef Gäller hela förvaltningen. 
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7.9 AVTAL/KONTRAKT 
VERKSTÄLLIGHET, AVTAL/KONTRAKT 
Huvudregel är att delegat ska underteckna de handlingar som följer av delegationsbeslut. 
7.9.1 Tecknande av avtal, kontrakt och andra 

handlingar som följer av 
delegationsbeslut och/eller utgör 
myndighetsutövning 
(inkluderar avtal med jourhem) 

 Delegat i 
ursprungsbeslutet 

Avtal till följd av beslut om 
ersättningar i samband med placeringar 
som fattats av SNAU och SN 
ordförande undertecknas av 
verksamhetschef. 
Hyreskontrakt avseende 
bostadslägenheter undertecknas av 
bostadssamordnaren. 
Avtal om överenskommelse om 
återbetalning av hyresdeposition från 
hyresvärd undertecknas av 
socialsekreterare Verksamhetsområde 
Vuxna 

7.9.2 Tecknande av avtal, andra handlingar 
och skrivelser som inte följer av 
delegationsbeslut eller utgör 
myndighetsutövning 

• Beslutade av socialnämnden 

 

 
• Beslutade av SN AU 

 
 
 
 

• Övriga förvaltningsövergripande 
 

• Övriga som rör eget 
verksamhetsområde 

   

  
 

Ordföranden, vice 

 
 

Kontrasigneras av förvaltningschef 

 ordförande vid eller ställföreträdare 

 ordförandens  

 Frånvaro 
 

 

 SN AU,  
 förvaltningschef om  

 SN AU:s  

 undertecknande inte  

 kan avvaktas  

Om avtalet rör fler än ett 

 Förvaltningschef verksamhetsområde, men inte alla, 

  

 

undertecknar respektive 
verksamhetschef 

 Verksamhetschef 
 

 

 

7.10 ATTEST 

7.10.1 Utse beslutsattestanter  Förvaltningschef Ska anmälas till SN 

 

8. Beslut/befogenheter i fråga om personal 

8.1 ANSTÄLLNING MM 

8.1.1 Behovsanalys inför rekrytering  Enhetschef/förestån
dare 

Vid anställning ska kommunens rutiner 
för rekrytering följas Inget 
delegationsärende, Ingår i chefsansvar 

8.1.2 Beslut om anställning för: 

 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

4 § AB 

4, 5, 5 a §§ 

LAS 

 
 
Förvaltningschef 

 

 
Verksamhetschef, 

 
 
Enhetschef/förestån
dare 

Tillsvidareanställning, tidsbegränsad 
anställning och intermittent anställning 
samt förändrad sysselsättningsgrad 
Samråd med HR-specialist.  
Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar 

I I I I 

,----

-

,----

,____ 

-
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VERKSTÄLLIGHET, ANSTÄLLNING MM 

8.1.3 Inrättande av tillfälliga tjänster inom  
utom budgetram 

 Verksamhetschef till exempel genom utrymme som 
uppstått p g a partiella ledigheter eller 
dylikt 

8.1.4 Ändra tjänstebenämning inom ramen 
för befintlig AID-etikett för aktuell 
tjänst 

 Verksamhetschef Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar 

8.1.5 Omreglering av tjänst i samband med 
sjukersättning: 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 

 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 

12 § AB  
 
 

Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef, 

 
 
Enhetschef/förestån
dare 

Samråd ska med HR-specialist 
Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar 

8.1.6 Beslut om förbud mot utövande av 
bisyssla 

8 § AB 
7 § LOA 

Förvaltningschef Inget delegationsärende, Finns rutin i 
kommunen för detta där det framgår vem 
som får fatta beslut 

8.1.7 Beslut om omplacering inom 
förvaltningen: 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

  
 

 
Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef, 

 
 
Enhetschef/förestån
dare 

Samråd ska ske med HR-specialist 
Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar 

8.1.8 Beslut om periodiska 
hälsoundersökningar 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

3 kap 9 § 1 
mom 

 
 
 

Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 
Enhetschef/förestån
dare 

Samråd ska ske med HR-specialist 
 
Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar, regleras i AML samt AB 

8.1.9 Beslut om att läkarintyg ska lämnas 
vid kortare sjukledighet eller för 
särskilda fall 

28 § AB Verksamhetschef Ex: intyg från första sjukdagen 
Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar, Regleras i AB 

 
 
 
 
 

-
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8.2 LÖNESÄTTNING 

8.2.1 Överenskommelse om 
anställningsvillkor vid nyanställning, 
ändrad tjänst eller motsvarande för 
chefer på nivå närmast under 
förvaltningschef eller motsvarande 

 Förvaltningschef  

8.2.2 Överenskommelse om 
anställningsvillkor vid nyanställning, 
ändrad tjänst eller motsvarande för 
övrig personal som inte följer av 8.2.3 

 Förvaltningschef  

8.2.3 Överenskommelse om 
anställningsvillkor, fastställa lön, vid 
nyanställning, ändrad tjänst eller 
motsvarande: 
 

• Personal direkt underställd 
verksamhetschef och i lönenivå 
överstigande 35 000 kr och 
understigande 45 000 

 
• Personal direkt underställd 

enhetschef/föreståndare och i 
lönenivå understigande 35 000 kr 

 

  
 
 
 

 
Verksamhetschef 

 
 

 
Enhetschef/förestån
dare 

Anmäls till SN 

 

 

 

 

 
Samråd med HR   

 

 

 
Chef sätter lön inom 10:e och 90:e 
percentilen utifrån aktuell lönestatistik. 
Lönenivå under eller över detta ska 
samråd ske med HR. 

8.2.4 Fastställa lön för personal i samband 
med lokala översynsförhandlingar: 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

  
 
 
Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 
 

 
Enhetschef/förestån
dare 

Inom ramen för beloppsgränser se ovan 

 
 
 
Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar 

 
Samråd ska ske med förvaltningschef  
 
 
Samråd ska ske med verksamhetschef 

8.2.5 Beslut om ändrad lön utanför 
löneöversyn 
 

 Förvaltningschef Kan inte vidaredelegeras 

8.2.6 Beslut om lönetillägg 
 
 
 

 Personalchef Kan inte vidaredelegeras 

 

8.3 ANSTÄLLNINGENS UPPHÖRANDE 

8.3.1 Beslut om avsked 18 § LAS Förvaltningschef Anmäls till SN 

8.3.2 Beslut om uppsägning av personal av 
personliga skäl 

7 § LAS Förvaltningschef Anmäls till SN 

8.3.3 Beslut i fråga om avgångsvederlag 
 
 

 Förvaltningschef Anmäls till SN 

8.3.4 Yttrande om särskild avtalspension 
 

 Förvaltningschef Anmäls till SN Inget delegationsärende, 
Finns rutin för detta där det framgår vem 

-
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som beslutar. 

VERKSTÄLLIGHET, ANSTÄLLNINGENS UPPHÖRANDE 

8.3.5 Beslut om uppsägning p g a arbetsbrist: 7 § LAS Förvaltningschef Verkställighet som en följd av beslut om 
omstrukturering, anmäls inte till SN 

8.3.6 Godkännande av uppsägning på egen 
begäran: 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

  
 
 

Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 
Enhetschef/ 
föreståndare 
 

Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar 

8.3.7 Godkännande av kortare 
uppsägningstid än vad som följer av lag 
och avtal: 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

  
 
 
 
Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 
Enhetschef/ 
föreståndare 
 

Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar 

8.3.8 Entledigande då avgångsskyldighet 
föreligger p.g.a. arbetsoförmåga 
(beviljats hel sjukersättning som inte är 
tidsbegränsad): 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

33 § LAS  
 
 
 
 
Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 
Enhetschef/ 
föreståndare 
 

Jfr om omreglering 8.1.5 
Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar 

8.3.9 Varsel, underrättelse och besked enligt 
LAS 

  Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar 

8.4 AVSTÄNGNING OCH DICIPLINPÅFÖLJD mm 

8.4.1 Beslut om avstängning 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 

10 § AB Förvaltningschef 
 
Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

Anmäls till SN 
 
Bör hanteras av respektive chef.  Sker 
alltid i samråd med överordnad chef samt 
HR 

f----

f----

f----

~ 

~ 
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VERKSTÄLLIGHET, AVSTÄNGNING OCH DICIPLINPÅFÖLJD mm 

8.4.3 Beslut om förbud mot tjänstgöring för 
förhindrande av att smitta sprids i 
avvaktan på resultatet av 
beordrad läkarundersökning 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 

10 § mom 
4–5 AB 

Förvaltningschef 
 
 
 
 
Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 
Enhetschef/ 
föreståndare 
 

Detta kan behöva göras skyndsamt, 
orimligt att förvaltningschefen ska fatta 

beslut om detta. Regleras i AB.  

 

8.5 LEDIGHETER, ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRING 

8.5.1 Beslut i dispensfrågor avseende 
övertidsuttag 
 

 Personalchefen Kan ej delegeras  

VERKSTÄLLIGHET, LEDIGHETER, ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRING 

8.5.2 Beslut om ledighet för att prova annan 
tjänst 
 

 Enhetschef/ 
föreståndare 

Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar  

verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 

 
 
Enhetschef/ 
föreståndare 
 

8.4.2 Beslut om disciplinpåföljd i form av 
skriftlig varning 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 
 

11 § AB Förvaltningschef 
 
 
Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 
Enhetschef/ 
föreståndare 
 

Anmäls till SN 
 
Detta bör hanteras av resp. chef: närmsta 
chef som har medvetandegörande samtal 
och bör också vara den som fattar beslut 
om skriftlig varning. Sker alltid i samråd 
med överordnad chef samt HR 

,----

-
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8.5.3 Semester eller annan planerad ledighet 
enligt lag eller avtal: 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 

25–31 §§ 
AB, 
föräldra- 
och 
studieledigh
etslagen, 
FML, m. fl. 

 
 
 

Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 
Enhetschef/förestånda
re 

Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar, regleras i AB 

8.5.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledighet p g a enskild angelägenhet 
enligt avtal: 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 

32 § AB  
 
 

Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 
Enhetschef/förestånda
re 

Ledighet med bibehållen lön 
Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar, regleras i AB 

8.5.5 Beslut om annan ledighet som inte 
följer kollektivavtal: 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 

  
 
 
Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 
Enhetschef/förestånda
re 

Ex enskild tjänstledighet 
Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar, Regleras i AB 

8.5.6 Beslut om ledighet för tillfällig facklig 
verksamhet. 

 Personalchef, KLF Tillstyrks  
Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar 

8.5.7 Beslut om tvångsförlängning av 
semester och att semester ska avbrytas: 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

27 § AB  
 
 
 
Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 
 
 

Enhetschef/förestånda
re 

Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar, Regleras i AB 

8.5.8 Fastställa arbetsschema 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

13 § AB  
 
Förvaltningschef 
 
 
Verksamhetschef 
 
 
Enhetschef/förestånda

Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar, Regleras i bl a AB, 
arbetstidslag  

-
~ 
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− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 

re 

8.5.9 Beordra jour- och 
beredskapstjänstgöring: 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 

22 § AB  
 
 
Förvaltningschef 
 
 
Verksamhetschef 
 
 
Enhetschef/förestånda
re 

Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar, Regleras i AB 

8.5.10 Beordra övertid och fyllnadstid: 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 

20 § AB  
 

Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 
 

Enhetschef/förestånda
re 

Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar, Regleras i AB 

8.5.11 Beordra förskjutning av arbetstid: 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 
 

23 § AB  
 

Förvaltningschef  
 
 
Verksamhetschef 
 
 
Enhetschef/förestånda
re 

 
Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar, Regleras i AB 

8.6 UTBILDNING, TJÄNSTERESOR MM 

VERKSTÄLLIGHET, UTBILDNING, TJÄNSTERESOR med mera 

8.6.1 Beslut i fråga om utbildning, 
konferenser mm som fullgörs i 
anställningen 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 

7 § AB  
 
 
 
Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 
Enhetschef/förestånda
re 

Se även ”Policy för resor, trafik och 
fordon i Hässleholms kommunkoncern” 
Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar 

 

-

,----

-
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8.6.2 Övriga beslut i fråga om 
tjänsteresor 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 

  
 

Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef, 
 
 
Enhetschef/förestånda
re 

Se även ”Policy för resor, trafik och 
fordon i Hässleholms kommunkoncern” 
Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar 

8.6.3 Förmåner vid enskild anställds 
ledighet för utbildning 

26 § AB Verksamhetschef Utbildning utöver utbildning i tjänsten 
Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar, Regleras i AB 

 

8.8 ARBETSMILJÖ, PERSONALVÅRD OCH REHABILITERING M.M 

8.8.1 Personalvård och personalutveckling 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

  
 

Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 
Enhetschef/föreståndar
e 

Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar 

VERKSTÄLLIGHET ARBETSMILJÖ, PERSONALVÅRD OCH REHABILITERING M.M 

8.8.2 Kontakt med myndigheter i 
arbetsmiljöfrågor 

 Alla medarbetare och 
chefer 

Varje chef skall ta de 
myndighetskontakter som han eller hon 
behöver för att får de råd som kan 
behövas för det som verksamheten 
omfattar. 
Varje medarbetare äger rätt att ta de 
myndighetskontakter som han eller hon 
anser nödvändiga. Inget 
delegationsärende, Ingår i chefsansvar. 
Framgår i övrigt i kommunens rutiner.  

8.8.3 Beslut om vem som ska handlägga 
skrivelse (tillsynsmeddelande, 
underrättelse, föreläggande eller 
förbud) från AV 

 Förvaltningschef Se rutin för myndighetskontakter på 
intranätet 
Se vidare om yttrande till 
Arbetsmiljöverket 4.7.6 

8.7 SAMVERKAN 

8.7 VERKSTÄLLIGHET, SAMVERKAN 

8.7.1 Förhandlingsskyldighet/ 
överläggning/information enligt MBL 
och FML: 
 

• Förvaltningsövergripande 
 

• Lokal samverkan 

11–14, 19 
och 38 §§ 
MBL, 5 § 
FML 

 
 
 
 
Förvaltningschef  
 
Verksamhetschef 

Se FAS-avtal och förvaltningens 
organisation för samverkan 
Inget delegationsärende, Fastställt i vårt 
samverkansavtal 

-

-

-
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-
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8.8.4 Arbetsmiljöarbetsuppgifter, fördelas 
enligt särskild ordning 
 
 

 Enligt 
uppgiftsfördelning för 
socialförvaltningen 

Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar, rutiner för detta. 

8.8.5 Beslut om rehabiliteringsinsatser 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 

  
 

Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 
Enhetschef/föreståndar
e 

Innefattar att lämna upplysningar enl. 
30 kap 6 a § SFB 
Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar 

8.8.6 Rekvisition för terminalglasögon till 
anställd 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 

  
 
 

Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 
 
 

Enhetschef/föreståndar
e 

Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar 

8.9 UPPVAKTNING OCH REPERESENTATION 

8.9 VERKSTÄLLIGHET, UPPVAKTNING OCH REPRESENTATION 

8.9.1 Uppvaktningar: bjudning och 
minnesgåva internt till anställda vid 
anställds 50-årsdag 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef  

 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef  

 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 
 

     
 
 
 
Förvaltningschef 
 
 
Verksamhetschef  
 
 
Enhetschef/förestånd
are 

 
Inget delegationsärende, Ingår i 
riktlinjer för uppvaktning av 
medarbetare inom Hässleholms 
kommun (dnr. KLF 2020/984) 

8.9.2 Uppvaktningar: bjudning och 
minnesgåva internt till anställda vid 
pensionsavgång 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef  

 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef  

 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 

  
 
 
 
Förvaltningschef 
 
 
Verksamhetschef  
 
 
Enhetschef/förestånd
are 

Inget delegationsärende, Ingår i 
riktlinjer för uppvaktning av 
medarbetare inom Hässleholms 
kommun (dnr. KLF 2020/984) 

-

-
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8.10 ÖVRIGT 

8.10.1 Beslut om att anställd vid synnerliga 
skäl får vara uppdragstagare i egen 
förvaltning 

 
 

SN AU  

8.10.2 Övriga personalärenden 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 

 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 

  

Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 

Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar 

8.9.3 Representation gåva: externt 
 

• Gåva vid representation 
 

• Gåva vid avtackning, födelsedag 
 

 

 

 

 
 
Verksamhetschef 
 
Förvaltningschef 

Fruktkorg, böcker, 
blomsterarrangemang etc. till annan 
myndighet, kommun, företag vid 
invigningar, jubileer, mm 
 

8.9.4 Övriga gåvor: 
 

• Julgåvor 
 

• Vid långvarig sjukdom 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef  

 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef  

 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare  

 

• När anställningen upphör  
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef  

 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 

 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

  
 
 
Förvaltningschef  
 
 
Förvaltningschef  
 
 
Verksamhetschef  
 
 
Enhetschef/förestånd
are  
 
 
 
Förvaltningschef  
 
 
Verksamhetschef  
 
 
Enhetschef/förestånd
are 

 
 
Inget delegationsärende, Ingår i 
riktlinjer för uppvaktning av 
medarbetare inom Hässleholms 
kommun (dnr. KLF 2020/984) 

8.9.5 Representation: förtäring vid interna 
och externa möten 
 

• Vid enstaka besök och 
planeringsdagar och utbildning för 
enheten/motsvarande 
 

• Planeringsdagar och utbildning för 
verksamhetsområdet 
 

• Vid förvaltningsträffar 
 

• Vid stora möten med externa 
gäster 

  
 
 
 
Enhetschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 
Förvaltningschef 
 

Verksamhetschef 
 

Noteras i särskild pärm 

 
 
 
Gästen och tjänsteman bjuds, egen 
budget 
 
 
Egen budget 

 
 
Gemensam budget  
 
Egen budget 
Inget delegationsärende, Ingår i 
chefsansvar 

-

-
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− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 
 

Enhetschef/förestånda
re 

8.10.3 Förtroendevaldas deltagande i kurser, 
konferenser och liknande 

 Ordföranden  
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LVU 

 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om vård enligt LVU 

4 § LVU SN AU  

Bilaga 1 BESLUT SOM ENLIGT 10:4–6 SoL ENDAST KAN DELEGERAS TILL UTSKOTT OCH INTE TILL 
TJÄNSTEMAN 

FÖRÄLDRABALKEN 

 Beslut om medgivande till åtgärder för 
stöd till barn då endast en av två 
vårdnadshavare samtycker 
 

• Psykologisk eller psykiatrisk 
utredning eller behandling enligt 
HSL 

• Öppenvårdsbehandling enligt 4:1 
SoL 

• Utseende av kontaktperson 

• eller kontaktfamilj som avses i 3:6 b 
SoL 

• Insats enligt 9 § 4, 5, eller 6 LSS 

6:13 a FB SNAU Får endast delegeras till utskott, 10 kap 
5 § SoL 
Beslutet avser medgivandet till viss 
åtgärd och är socialnämndens ansvar 

 
Behandlingen i öppna former avser 
individuellt behovsprövade insatser 

 

 
Biträde av kontaktperson (9 § 4), 
avlösarservice i hemmet (9 § 5) och 
korttidsvistelse utanför egna 
hemmet (9 § 6) 

SOCIALTJÄNSTLAGEN 

 Medgivande eller beslut om vård att i 
enskilt hem att bereda en underårig 
stadigvarande vård och fostran. 

6:6 SoL SN AU Ett beslut om att bereda underårig vård 
i ett visst familjehem är att betrakta 
som ett medgivande enligt 6:6 Sol. 
Utredning av familjehemmet skall alltid 
ske 

 Övervägande om vård i annat hem än 
det egna fortfarande behövs 

6:8 SoL SN AU  

 Övervägande om ansökan om 
överflyttning av vårdnad 

6:8 2 st 
SoL 

SN AU När barnet varit placerat i samma 
familjehem under tre år från det 
placeringen verkställdes. 

 Godkännande att utländsk myndighet 
placerar barn i Sverige 

6:11 a SoL SN AU  

 Placering av barn i ett annat land 6:11 b SoL SN AU  

 Medgivande att i adoptionssyfte ta emot 
barn för stadigvarande vård och fostran 

6:6 och 12 
SoL 

SN AU  

 Återkallelse av medgivande att ta emot 
barn i adoptionssyfte 

6:13 SoL SN AU  

 Vägran att samtycka till att 
adoptionsförfarandet får fortsätta 

6:14 SoL SN AU Att lämna samtycke är delegerat till 
socialsekreterare 

 Beslut att föra talan i förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap 1 § Sol 

9:3 SoL SN AU  
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 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn och ungdom 
under 20 år 

6 § LVU SN AU Se även kompletterande beslutanderätt 
om SN ordf. rätt att enligt lag fatta 
beslut när utskottets beslut inte kan 
avvaktas 

 Beslut om hur vården ska ordnas och 
var den unge ska vistas 

11 § 1 st 
LVU 

SN AU Se även kompletterande beslutanderätt 

 Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 

11 § 2 st 
LVU 

SN AU Se även kompletterande beslutanderätt 

 Övervägande om behov av vård med 
stöd av 2 § LVU fortfarande föreligger 

13 § 1 st 
LVU 

SN AU  

 Omprövning om behov av vård med 
stöd av 3 § LVU fortfarande föreligger 

13 § 2 st 
LVU 

SN AU  

 Särskilt övervägande om överflyttning 
av vårdnad 

13 § 3 st 
LVU 

SN AU  

 Övervägande om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 
2 st 1 och 2 fortfarande behövs 

14 § 3 st 
LVU 

SN AU Bestämmelsen innebär att nämnden 
minst var tredje månad är skyldig att 
överväga om ett beslut om umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs 

 Beslut om att vården ska upphöra 21 § LVU SN AU  

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

22 § LVU SN AU  

 Prövning av om beslut om 
förebyggande insats ska upphöra att 
gälla 

22 § 3 st 
LVU 

SN AU Bestämmelsen innebär att nämnden 
minst var sjätte månad ska pröva om 
insatsen fortfarande behövs 

 Ansökan hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 

24 § LVU SN AU  

 Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § 1 st 
LVU 

SN AU Minst var tredje månad 
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 Beslut om att flyttningsförbud ska 
upphöra 

26 § 2 st 
LVU 

SN AU  

 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st 
LVU 

SN AU Se även kompletterande 

beslutanderätt 

Beslutet ska underställas länsrätten 

 Beslut om att begära polishandräckning 
för att genomföra läkarundersökning 

43 § LVU SN AU Se även kompletterande 

beslutanderätt 

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

43 § LVU SN AU Se även kompletterande 

beslutanderätt 

LVM 

 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om vård enligt LVM 

11 § LVM SN AU  

 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av missbrukare 

13 § LVM SN AU Se även kompletterande beslutanderätt 

 

Bilaga 2 KOMPLETTERANDE BESLUTANDERÄTT ENLIGT LAG 

 

LVU 

 Tjänstgörande ordförande 10:6 SoL Ordning: Beslutanderätt enligt lag för 

  1. Ordförande 
Robin 
Gustavsson 

 
2. 1: vice 

ordförande 
Sven Lundh 

 
3. 2:e vice 

ordförande 
Lena Nilsson 

i de fall separat 
tjänstgöringslista inte 
finns. 
 

ordföranden som får användas när SN 
AUs beslut inte kan avvaktas.  
Ordförandens beslutanderätt 
tillkommer vice och 2:e vice 
ordförandena då de tjänstgör som 
ordförande. 
Beslut ska anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde 

 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn och ungdom 
under 20 år 

6 § 1 och 2 
st LVU 

Ordföranden Ska underställas Förvaltningsrätten 



  
211006 ÄRENDETYP LAGRUM DELEGAT 

 
ANMÄRKNING 

 
   

61 
 

 Beslut om hur vården av den unge ska 
ordnas 

11 § 1 och 3 
st 

Ordföranden  

 Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 

11 § 2 och 3 
st LVU 

Ordföranden  

 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st 
LVU 

Ordföranden Ska underställas Förvaltningsrätten 

 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU   

 Beslut om att begära polishandräckning 
för att genomföra läkarundersökning 

43 § 1 p 
LVU 

Ordföranden  

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

43 § 2 p 
LVU 

Förordnade 
tjänstemän:  
Petter Hector  
Nicoleta Berg 
Marie Arvidsson 
Yvonne Mattsson 
Caroline Bossner  
Fitim Ahmeti  
Emelie Åberg     
Tina Natour  
 
Förordnade 
tjänstemän i sociala 
jouren: 
Tord Nilsson  
Josefin Petersson, 
Ulrika Sjölander  
Eva-Lena Aurell 
 
Ersättare:  
Sara Gasser  
Emma Jansson 
Sverker Pile  
Maya Månsson 
 

 
 
Avser begäran som behöver göras 
under avtalstiden. 

 
 

 
. 

 

LVM 

 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av missbrukare 

13 § LVM Ordföranden  
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Innehållsförteckning 

- Förkortningar  

- Delegeringsregler 

1. Utredning och uppföljning, SoL 

1.1 Inleda utredning 

1.2 Avsluta, avvisa och avskriva utredning 

1.3 Förlänga utredningstid 

1.4 Inleda och avsluta uppföljning 

1.5 Verkställighet, utredning vid byte av kommun 

2. Barn och unga 

2.1 Insatser med stöd av SoL 

2.2 Insatser med stöd av LVU 

2.3 Ekonomiska beslut/bistånd i samband med insats 

2.4 Föräldraskap och adoptioner 

2.5 Vårdnad, VBU 

2.6 Yttranden 
 

3. Vuxna 

3.1 Insatser med stöd av SoL 

3.2 Insatser med stöd av LVM 

3.3 Ekonomiska beslut/bistånd i samband med insats 

 

4. Handläggning, gemensamt och generellt 

4.1 Brådskande ärenden 

4.2 Kommunens yttersta ansvar och POSOM 

4.3 Överflyttning 

4.4 Överklagan 

4.5 Förvaltningslagen och Kommunallagen 

4.6 OSL, sekretess och uppgiftslämnande 
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4.7 Yttrande 

4.8 Polisanmälan, övrig anmälan och underrättelse 

4.9 Övrig framställan och ansökan 

4.10 Dataskyddsförordning, dataskyddslag och övrigt avs. hantering av personuppgifter 

4.11 Lex Sarah 

4.12 Dokumenthantering 

4.13 Övrigt 

5. Alkohollagen, tillstånd och tillsyn 

6. IT och IT-säkerhet 

7. Ekonomiska ärenden (ej bistånd) 

8. Personalärenden 

 

- Bilaga 1: Beslut som inte kan delegeras till 

tjänsteman  

- Bilaga 2: Kompletterande beslutanderätt
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Förkortningar 

 

AB- Allmänna bestämmelser 

AL - Alkohollagen 

BrB - Brottsbalken 

FB - Föräldrabalken 

FL - Förvaltningslagen 

JB - Jordabalken 

KL - Kommunallagen 

LAS - Lag om anställningsskydd 

LOU- Lagen om offentlig upphandling 

LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade  

LuL - Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare  

LMA - Lag om mottagande av asylsökande 

LVM - Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU - Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga  

OSL - Offentlighets- och sekretesslag 

PassL - Passlagen 

SFB - Socialförsäkringsbalken 

SkL- Skadeståndslagen 

SoF - Socialtjänstförordningen 

SoL - Socialtjänstlagen 

SN - Socialnämnden 

TF - Tryckfrihetsförordningen 

UtlL- Utlänningslagen 
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Delegeringsregler för socialnämnden 
 

Vad är delegering? 

Kommunfullmäktige har i reglementet för socialnämnden bestämt socialnämndens ansvars- 

och verksamhetsområde och därigenom angett att socialnämnden beslutar för kommunen i där 

angivna grupper av ärenden. 

En nämnd har därmed till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är emellertid praktiskt 

omöjligt att nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens 

ansvarsområde. Syftet med delegation är att avlasta nämnden från att behöva fatta beslut i 

rutinartade ärenden. Delegering innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till ett 

utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd som är underställda nämnden. En nämnds 

rätt att besluta om delegation regleras dels i kommunallagen, KL, dels i speciallagstiftning som 

till exempel SoL 

 

Vad kan man delegera? 

Vad som delegeras är beslut i kommunallagens mening. Kommunallagen skiljer mellan 

beslut och åtgärder av rent förberedande eller verkställande art s.k. verkställighet. 

Gränsdragningen mellan beslut och verkställighet kan vara svår att avgöra och är inte helt klar. 

Rätt att vidta åtgärder av rent förberedande eller verkställande art grundas på instruktion, 

tjänsteställning eller liknande och ingår normalt inom tjänstemannens område. 

Skillnaden mellan beslutsfattandet och verkställighet måste beaktas då de har olika 

rättsverkningar till exempel rätten att överklaga. 

Att avge ett yttrande innebär sådan självständig bedömning att det anses som ett delegerbart 

beslut trots att det inte går att överklaga. 

 

Kännetecknande för beslut är 

• Det finns beslutsalternativ 

• Det krävs någon form av övervägande, bedömning eller valmöjlighet 

• Det är rimligt att ett överklagande kan ske 

 

Vad kan man inte delegera? 

Nämndernas rätt att delegera ärenden följer av reglerna i 6 kap 37–40 §§ kommunallagen. 

Nämnderna avgör själv inom ramen för sin beslutanderätt vad som ska delegeras och till 

vem. 

 

Delegationsmöjligheten är inte total utan begränsas generellt av regler i kommunallagen 6 kap 38 

§ och för socialnämndens del i 10 kap 4–6 §§ socialtjänstlagen. 

Enligt kommunallagen anges följande generella gränser för vad som inte kan delegeras: 

 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet 

• Framställningar eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

ett beslut fattat av nämndens i sin helhet eller fullmäktige har överklagats 



   
 

7 
 

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt 

• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och överlämnats till nämnden 

• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter se 10 kap 4–6 §§ Sol. 

 

 

 

 

Det är dock tillåtet att delegera ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild av 

principiell beskaffenhet som enligt speciallagstiftning får delegeras till utskott. 

Socialtjänstlagens begränsningar (10:4–6 SoL) innebär att i vissa frågor får beslut fattas endast 

av SN AU och i vissa frågor av socialnämnden i sin helhet. Rättspraxis har visat att beslut 

rörande myndighetsutövning mot enskild som innebär tvångsliknande eller begränsande åtgärd 

ska likställas med ”annars av större vikt” och omfattas av delegeringsförbudet enligt ovan. 

 

Vem kan man delegera till? 

Beslutanderätten kan delegeras till 

• Arbetsutskottet, SN AU 

• En enskild ledamot eller ersättare, till exempel ordförande och i vissa fall en 

namngiven förordnad tjänsteman 

• En anställd hos kommunen, tjänsteman 

 

En nämnd kan när som helst återkalla sitt delegationsuppdrag och den kan också ta över 

ett ärende och fatta beslut. 

Nämnden kan i princip inte efteråt ändra ett beslut som en delegat fattat. 

 

Vidaredelegation 

Vidaredelegation innebär att socialnämnden för över beslutanderätt till förvaltningschefen och 

samtidigt överlåter åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd att besluta i 

ärendet. Vidaredelegation ska dokumenteras och eventuella begränsningar antecknas till 

exempel beloppsbegränsningar. 

Det är endast förvaltningschef som har rätt att vidaredelegera. 

 

Reglerna för delegerad beslutanderätt gäller även för vidaredelegerad beslutanderätt. 

 

Rätt att besluta, riktlinjer 

Delegeringsordningen innehåller de ärenden i vilka socialnämnden har delegerat 

beslutanderätten. Finns en ärendetyp inte med i delegeringsordningen ska beslutet fattas av 

socialnämnden i sin helhet. 

Socialnämnden har som ansvarig för verksamheten beslutanderätt i samtliga av 

delegeringsordningens ärende. 

Rätten att besluta i individärenden är delegerad till SN AU och till förvaltningens tjänstemän 

enligt förteckningen över delegerade beslut. 

Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som berör beslutsfattarens egna 

personliga förhållanden eller där jäv enligt förvaltningslagen kan föreligga 
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Den som beslutar i ett individärende ansvarar för att beslutet står i överensstämmelse med 

gällande författningar, föreskrifter, avtal, kommunens mål samt övriga riktlinjer inom 

verksamhetsområdet. 

Den som beslutar i ett personalärende ansvarar för att beslutet står i överensstämmelse med 

lagstiftning, föreskrifter, avtal, kommunens personalpolicy samt övriga riktlinjer och rutiner på 

det personaladministrativa området. 

 

 

 

 

All delegering sker inom ramen för socialnämndens budget samt därutöver enligt 

ekonomisk prognos för återsökning av statliga medel för ensamkommande barn. 

Den som beslutar om upphandling av varor och tjänster ansvarar för att gällande lagar, 

föreskrifter, upphandlings- och inköpspolicy och rutiner följs. 

Delegat i delegeringsordningen anges i lägsta nivå. 

För tjänstemannadelegat innebär det att överordnad tjänsteman har samma delegerade 

beslutanderätt som underställda tjänstemän. 

 

Rätten att fatta beslut på delegation innebär inte att delegaten är skyldig att fatta beslut. Om 

delegaten anser ärendet svårbedömt eller av annan orsak inte vill fatta beslut i ärendet kan det 

överlämnas till närmaste chef eller utskott för beslut. 

Om inte annat anges omfattar delegationen både bifall och avslag samt i de fall det är 

aktuellt upphörande av insats. 

Ställföreträdare för viss befattning har samma delegation som befattningshavaren i de fall 

ställföreträdaren ersätter denne. 

 

Delegation för nyanställda 

Delegerad beslutanderätt till nyanställda handläggare som saknar yrkeserfarenhet ges inte 

direkt. Bedömning görs individuellt och enhetschef avgör när handläggaren får egen 

delegation. 

 

Beslutsnivåer i delegeringsordningen 

Socialnämndens delegeringsordning omfattar fyra beslutsnivåer. 

 

Socialnämndens arbetsutskott (SN AU) och socialnämndens ordförande 

I 10 kap 4 och 5 §§ SoL finns bestämmelser om vilka beslut som inte är möjliga att delegera 

till andra än utskott, SN AU samt beslut som inte är delegerbara. 

I bilagor till delegeringsordningen finns en samlad uppräkning av dessa beslut. Utöver detta 

har socialnämnden valt att delegera beslutanderätten i vissa andra frågor till exempel beslut 

utöver antagna riktlinjer, placeringar mm till SN AU. 

SN AU är även huvuddelegat i de ärenden som omfattas av den kompletterande 

beslutanderätten. Se vidare under SN ordförande och kompletterande beslutanderätten. 

 

Förvaltningschef 

Förvaltningschefen är socialnämndens verkställande tjänsteman och ansvarig inför nämnden. 

Förvaltningschefen ansvarar för att verksamheten bedrivs inom budgetramarna och är 
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förvaltningsövergripande processägare. 

Förvaltningschefen har rollen som verksamhetschef för de enheter som är direkt 

underställda denne. 

 

Verksamhetschef, stabschef och enhetschef ekonomi 

Verksamhetschef har det yttersta ansvaret och äger de processer som pågår i 

verksamhetsområdet. Den är direkt underställd förvaltningschefen och ingår i 

förvaltningsledningen. Verksamhetschef har ekonomiskt ansvar för tilldelad budgetram och 

beslutar i personalärenden inom verksamhetsområdet. Stabschef och enhetschef ekonomi 

likställs med verksamhetschef i dessa avseenden. I delegeringsordningen används 

benämningen verksamhetschef. I de fall enhetschef är delegat har verksamhetschef för staben 

automatiskt denna delegation. 

 

Enhetschef/Föreståndare 

Enhetschef, och föreståndare är direkt underställda verksamhetschefen och har ekonomiskt 

ansvar för tilldelad budgetram. Enhetschef och föreståndare har personalansvar för respektive 

enhet samt leder de processer som förekommer i enheten/boendet. 

 

Handläggare 

Handläggare är anställda som vidtar de åtgärder som behövs för att beslut ska kunna fattas i 

ett ärende. Handläggare är beslutsfattare utan personalansvar, till exempel socialsekreterare, 

assistent och registrator. Med handläggare i förvaltningsstaben avses kvalitetssamordnare och 

förvaltningsjurist. 

 

Kompletterande beslutanderätt 

Den kompletterande beslutanderätten regleras i 10 kap 6 § SoL. Det innebär att ordföranden 

enligt lag har rätt att fatta beslut i angivna frågor när huvuddelegatens beslut inte kan avvaktas. 

Det är i dessa fall inte fråga om beslutad delegering utan beslutanderätten följer direkt 

genom lag. 

Syftet är att det i vissa frågor alltid måste finnas någon beslutsbehörig att nå. 

 

Ordförandens beslutanderätt tillkommer vice och 2:e vice ordförande då de tjänstgör som 

ordförande. 

 

Socialnämnden kan även förordna kompletterande beslutanderätt till annan ledamot eller 

tjänsteman. Ledamöter eller tjänstemän som förordnats ska vara namngivna. Vilka som har 

denna kompletterande beslutanderätt framgår av bilaga 2. 

Beslut fattade med kompletterande beslutanderätt ska anmälas på nästkommande nämnd. 

 

SN ordföranden 

Enligt 6 kap 39 § kommunallagen får nämnden uppdra åt ordföranden att besluta i ärenden 

som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Det rör sig om ärenden som 

måste avgöras skyndsamt. Beslut fattade av ordföranden ska anmälas på nästkommande 

nämnd. 
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Anmälan av delegationsbeslut 

 

Syftet med anmälningsskyldigheten är dels att tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov, dels att 

se till att beslutet vinner laga kraft. Ett kommunalrättsligt beslut vinner laga kraft efter tre veckor räknat från 

den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Vad gäller beslut som 

fattats med stöd av delegation räknas klagotiden från den dag då anslag skett avseende justering av protokoll 

från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes till nämnden. 

Beslut/befogenhet som anges under rubrik ”Verkställighet” anmäls inte till SN. 

 

Enligt 6 kap 40 § och 7 kap 8 § kommunallagen beslutar nämnden vilka delegationsbeslut som ska anmälas till 

dem. Enligt 6 kap 39 § kommunallagen ska ordförandebeslut samt beslut fattade med kompletterande 

beslutsrätt redovisas vid nämndens nästa sammanträde. Det är delegaten som är ansvarig för att besluten 

anmäls till nämnd. 

• Ordförandebeslut fattade i brådskande ärenden enligt 6:39 KL återrapporteras till socialnämnden vid nästa 

sammanträde via delegationslista. 

• Brådskande beslut som är fattade med kompletterande beslutanderätt (bilaga 2) återrapporteras till 
socialnämnden vid nästa sammanträde via delegationslista. 

• Delegationsbeslut fattade av SN AU återrapporteras till socialnämnden via SN AUs protokoll. 

• Delegationsbeslut i Viva fattade av enhetschef, föreståndare, verksamhetschef eller förvaltningschef 
återrapporteras till socialnämnden via delegationslista.  

• Delegationsbeslut i Viva fattade av övriga tjänstemän återrapporteras till socialnämnden via delegationslista. 

• Delegationsbeslut fattade i AlkT återrapporteras till socialnämnden via delegationslista. 

• Övriga delegationsbeslut registreras av tjänstemannen i P360 och återrapporteras till socialnämnden var 
sjätte månad i ett samlingsärende.  

• För det fall delegationsbeslutet inte registreras i ovan nämnda system ansvarar delegaten för att lämna in ett 
protokoll eller en förteckning till nämndssekreteraren med en kortfattad beskrivning av de beslutade 
ärenden. Det ska framgå när beslutet fattats, vem som fattat beslutet och vilket beslut som fattats samt 
ärendets diarienummer. 

• Förvaltningschef ansvarar för att hålla socialnämnden uppdaterad angående Lex Sarah-anmälan till IVO. 
 

 

Avtal 

Socialnämnden följer de regler gällande firmateckning som anges beslut fastställd av 

kommunstyrelsen 28 mars 2018, § 74. Förvaltningschefen tecknar kommunens firma i 

samtliga ärenden inom socialnämndens verksamhetsområden, såvida inte annat anges i 

reglemente eller särskilt beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller annan 

nämnd. 

 

Socialnämndens reglemente anger att socialnämnden ordförande ska underteckna avtal, 

handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden och att förvaltningschef eller 

ställföreträdare ska kontrasignera. 
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I övrigt bestämmer socialnämnden vem som ska underteckna handlingar, vilket framgår av 

delegeringsordningen som nämnden beslutat om. 

Huvudregel är att delegat undertecknar de handlingar som hör till delegationsbeslutet. 

 

Övrigt 

Verksamhetschefer och enhetschefer ska löpande underrätta förvaltningschefen behov av 

ändringar i delegationsordningen. 
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Utredning och uppföljning, SoL 

1.1 INLEDA UTREDNING 

1.1.1 Beslut att inleda utredning 11:1 SoL Socialsekreterare  

1.1.2 Beslut att inte inleda utredning 11:1 SoL Enhetschef  

1.1.3 Beslut att förlänga tidsfrist för att inleda 

eller inte inleda utredning efter anmälan 

11:1a SoL Enhetschef  

1.1.4 Beslut att inte inleda utredning då 

klienten inte hörts av eller på annat sätt 

gett sig till känna trots att 

informationsbrev med erbjudande om 

kontakt och insats skickats ut 

11:1 SoL Socialsekreterare Hyresuppsägning, elavstängning, 

hyresstörningar och LOB 

1.2 AVSKRIVA, AVVISA OCH AVSLUTA/AVGÖRA UTREDNING 
1.2.1 Beslut att avskriva/lägga ned utredning 11:1 SoL Enhetschef Ansökan återkallas, den sökande har 

avlidit eller saken på annat sätt förlorat 

aktualitet 

1.2.2 Beslut att avvisa ärende  Enhetschef Ärendet har uppkommit genom en 

person som inte är behörig eller inte 

har befogenhet att ansöka. 

Ärendet avgörs utan att sakfrågan 

prövas. 

1.2.3 Beslut att avsluta/avgöra utredning utan 

åtgärd 

11:1 SoL Enhetschef  

1.2.4 Beslut att avsluta/avgöra utredning 

med åtgärd 

11:1 SoL Socialsekreterare Separat beslut/förslag till beslut krävs 

om delegation ej föreligger till vald 

insats. 

1.2.5 Beslut att avgöra/avsluta utredning då 

ansvarig kommun samtycker till att 

överta ärendet 

11:4 SoL 

11:1 SoL 

11:2 SoL 

Socialsekreterare Utredning kan avslutas samtidigt som 

den kommun som har ansvaret inleder 

utredning. 

 

1.3 FÖRLÄNGA UTREDNINGSTID 

1.3.1 Beslut om förlängning av utredningstid 

utöver 4 månader 

11: 2 SoL SN AU  

 

1.4 INLEDA OCH AVSLUTA UPPFÖLJNING 

1.4.1 Beslut att inleda uppföljning när 

utredning avslutats utan beslut om 

insats 

11:4 a SoL Enhetschef  

1.4.2 Beslut att inleda uppföljning när 

placering i ett familjehem eller i ett hem 

för vård eller boende har upphört 

11:4 b 

SoL 

Enhetschef  
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2. Barn och unga 

2.1 INSATSER MED STÖD AV SoL 

FAMILJEHEM 

2.1.1 Beslut om bistånd för barn i form av 
vård i familjehem (placering och 
omplacering) 

4:1 SoL  
SN AU 

 

2.1.2 Beslut om bistånd för barn i form av 
tillfällig vistelse i jourhem eventuellt 
med förälder 
(placering och omplacering) 

 

• Max 4 månader 

 
• Över 4 månader 

 
• Utanför kontorstid 

4:1 SoL  
 
 
 
Enhetschef 

 
 
SN AU 
 

Sociala jouren 

Beslut får fattas av enhetschef för max 
fyra månader. Därefter fattar SN AU 
beslut 
 

Omfattar även annan tillfällig placering 
till exempel byte på grund av jourhems 
ledigheter 

 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. Placering fram tills 
ordinarie delegat kan fatta beslut 

2.1.3 Beslut om bistånd för barn i form av 
tillfällig vård i nätverket 

 
• Max 4 månader 

 
• Över 4 månader 

 
• Utanför kontorstid 

4:1 SoL  
 
Enhetschef 

 
 
SN AU 

 
Sociala jouren 

Beslut får fattas av enhetschef för max 
fyra månader. Därefter fattar SN AU 
beslut 

 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. Placering fram tills 
ordinarie delegat kan fatta beslut 

2.1.4 Beslut om bistånd för unga vuxna i 
form av vård I familjehem (över 18 år 
och längst till 21-årsdagen, 
(placering och omplacering) 

4:1 SoL SN AU  

2.1.5 Beslut om ersättning vid 
familjehemsvård och teckna avtal 

  Uppdraget regleras genom avtal med 
familjehemmet. Se SKR:s 

 • Enligt riktlinjer och SKR:s 
rekommendationer 
 

• Enligt riktlinjer vid särskilda 
omständigheter till släktinghem 
 

• Utöver riktlinjer och SKR:s 
rekommendationer 

 

Socialsekreterare 
rekommendationer 

 SN AU 
Verksamhetschef 

 

   

1.4.3 Beslut att avsluta uppföljning beslutade 

enligt ovan. 

11:4 c SoL Enhetschef  

VERKSTÄLLIGHET, UTREDNING VID BYTE AV KOMMUN 

 Beslut att bistå annan kommun med 

utredning 

11:4 SoL Verksamhetschef  

 Beslut att begära att annan kommun 

bistår med utredning 

11:4 SoL Enhetschef  

I I I 
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2.1.6 Medgivande att i enskilt hem bereda en 
underårig vård och fostran (privat 
placering) 

6:6 SoL SN AU Ej möjligt att delegera till tjänsteman. 

2.1.7 Beslut om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare som tidigare 
varit familjehem till underårig och 
teckna avtal 
 

• Enligt riktlinjer och SKR:s 
rekommendationer 
 

• Utöver riktlinjer och SKR:s 
rekommendationer 

6:11 SoL  
 
 
 
 
Enhetschef 

 
 
Verksamhetschef 

Särskilda avtal ska ingås mellan SN och 
ny/nya vårdnadshavare. Se SKR:s 
rekommendationer 

2.1.8 Godkännande av jourhem för barn & 
unga 

6:6 SoL SN AU  

STÖDBOENDE 

2.1.8 Beslut om bistånd för barn och unga i 
åldern 16–20 år i form av vård eller 
boende i socialnämndens stödboende 
 

• Under kontorstid 

 
• Utanför kontorstid 

4:1 SoL  
 
 
Enhetschef  
 
 
Sociala jouren 

 
 
 
 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. 

2.1.9 Beslut om bistånd för barn och unga i 
åldern 16–20 år i form av vård eller 
boende i externt stödboende (Placering 
och omplacering) 
 

• Inom ramavtal 

 
• I övriga fall 

4:1 SoL  
 
 
 
Verksamhetschef 

 

 
SN AU 

För att placera barn i åldern 16–17 år i 
stödboende krävs särskilda skäl 

HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE OCH INSTITUTION 

2.1.10 Beslut om bistånd för barn och unga i 
form av vård på socialnämndens HVB 
 

• Under kontorstid 

 
• Utanför kontorstid 

4:1 SoL  
 
 
Enhetschef 
 
Sociala jouren 

 
 
 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. 

2.1.11 Beslut om inskrivning på 
socialnämndens HVB 

3:11 SoF Biträdande 
föreståndare 
Samordnare 

 
Samordnare Novagården 

2.1.12 Beslut om utskrivning på 
socialnämndens HVB 

3:14 och 
15 SoF 

Biträdande 
föreståndare 
Samordnare 

 
Samordnare Novagården 
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2.1.13 Beslut om bistånd i form av vård 
utanför det egna hemmet, på externa 
HVB och institutioner. 
(Placering och omplacering) 
 

• Inom ramavtal och där kostnaden 
understiger 5 000 kr/dygn 

 
• I övriga fall 

  
 
 
 
 
Verksamhetschef 

 
 
SN AU 
 
 
 

Kostnad ska framgå av vårdbeslutet 

ÖVERVÄGANDE ENLIGT SoL 

2.1.14 Övervägande om överflyttning av 
vårdnad 

6:8 2 st SoL SN AU Beslut om att ansöka om överflyttning 
(6:8 FB) fattas av SN. 

2.1.15 Övervägande om vård i annat 
hem än det egna fortfarande behövs 
(placering enligt 4 kap 1 § SoL) 

6:8 SoL SN AU Kan inte delegeras till tjänsteman. 

ÖPPENVÅRDSINSATSER 

2.1.16 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson eller kontaktfamilj 
 

• enligt riktlinjer 
 

• där jävsituation eller annan 
jävsliknande situation kan 
uppkomma 

 

• där barnet är över 15 år och 
vårdnadshavares, god mans eller 
särskilt förordnad vårdnadshavares 
samtycke saknas 

4:1 SoL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3:6 b SoL 

 
 

 
Socialsekreterare  
 
 
SN AU 

 
 
 
Enhetschef 

 

Se även 3:6 a SoL, 3:6 b SoL och 5:1 
SoL 

 
 

Ex anställda förtroendevalda eller 
anhöriga till dessa. 
Se 8.10.1 

 
 
Delegationen omfattar även 
förordnande av och entledigande av 
kontaktperson/familj 

2.1.17 Beslut om bistånd i form av övrig 
intern öppenvård 
 

• Vid samtycke 
 

• Barnet är över 15 år och 
vårdnadshavares, god mans eller 
särskilt förordnad vårdnadshavares 
samtycke saknas 

4:1 SoL 

 
 
 
 
3:6 a SoL 

 
 
 
Socialsekreterare  
 
 
Enhetschef 

Enligt respektive verksamhets riktlinjer 

2.1.18 Beslut om bistånd i form av övrig 
extern öppenvård 

 
• Med totalkostnad på max 2 

basbelopp per person och insats 

 

• Med totalkostnad överstigande 2 
basbelopp 

 
 

4:1 SoL 
 

3:6 a SoL 

 
 
 
Enhetschef 

 

 
Verksamhetschef 

Avseende barn över 15 år och 
samtycke från vårdnadshavare saknas 
gäller samma delegation som vid övrig 
intern öppenvård 
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2.1.19 Beslut om medgivande till åtgärder för 
stöd till barn då endast en av två 
vårdnadshavare samtycker 

• Psykologisk eller psykiatrisk 
utredning eller behandling enligt 
HSL 
 

• Öppenvårdsbehandling enligt 4:1 
SoL 

 

• Utseende av kontaktperson eller 
kontaktfamilj som avses i 3:6 b SoL 

 

• Insats enligt 9 § 4, 5, eller 6 LSS 

 
 

6:13 a FB SNAU Får endast delegeras till utskott, 10 kap 
5 § SoL 
Beslutet avser medgivandet till viss 
åtgärd och är socialnämndens ansvar 

 
 
 
 
 

Biträde av kontaktperson 
avlösarservice i hemmet och 
korttidsvistelse utanför egna 
hemmet 

VÅLD I NÄRA RELATION 

2.1.20 Beslut om bistånd i ärenden som rör 
våld mot närstående och barn som 
bevittnat våld 
 

• Beslut om skyddat boende 
 

• Skyddat boende i akuta fall 
(utanför kontorstid) 

 

• Beslut om övriga interna insatser 

4:1 SoL  

 

 

 

Enligt rutiner hot och våld och 
riktlinjer vid våld i nära relationer 

  Verksamhetschef Samma lydelse finns i 3.4.22, Vuxna 

  Sociala jouren 
och/eller SN 
ordförande 

Om kostnader för boende och insatser 
se 2.3.6 och 2.3.7 

   

Socialsekreterare 

Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden 

2.1.21 Beslut om bistånd till övrigt akut 
boende 
 

• Under kontorstid 

 

• Efter kontorstid 

4:1 SoL  

 
Socialsekreterare 

 
Sociala jouren eller SN 
ordförande 

Samma lydelse finns i 3.4.23, Vuxna 
Om kostnader för boende se 2.3.6 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden 

PLACERING AV UTLÄNDSK MYNDIGHET OCH PLACERING I ANNAT LAND 

2.1.22 Godkännande att utländsk myndighet 
placerar barn i Sverige 

6:11 a SoL SN AU Ej möjligt att delegera till tjänsteman. 

2.1.23 Placering av barn i ett annat land 
 

• Tillfällig placering inom Norden 
 

• Övriga fall 

6:11 b 
SoL 

 
 
Enhetschef  
 
SN AU 

Finns inget delegeringsförbud 

AVSLUTA VÅRD OCH INSATS, SoL 

2.1.24 Beslut om att vård enligt 4:1 SoL ska 
upphöra 

4:1 SoL Enhetschef  

2.1.25 Beslut att övrig beviljad insats upphör 4:1 SoL Socialsekreterare  

 

 

2.2 INSATSER MED STÖD AV LVU 
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2.2.1 Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

6 § 1 och 2 
st LVU 

SN AU 
 

SN:s ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman. 
Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.2 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande skall upphöra 

9 § 3 st LVU SN AU 
 
SN:s ordförande 

Formellt beslut ska fattas även om tiden 
för ansökan gått. 
Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.3 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om vård enligt LVU 

4 § LVU SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman Gäller 
även beslut att återta ansökan 

2.2.4 Begäran hos förvaltningsrätt om 
förlängd tid för ansökan om vård 

8 § LVU Enhetschef  

2.2.5 Beslut om hur vården skall ordnas och 
var den unge skall vistas under 
vårdtiden. 

11§ 1 LVU SN AU 

 
SN:s ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman 
 

Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.6 Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 

11§ 2 st 
LVU 

SN AU 
 

SN:s ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman 
Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

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

11 § 4 st 
LVU 

Socialsekreterare  

2.2.8 Beslut om att den unge får vistas 
utomlands under vårdtiden 
 

• Kortare tid än två veckor 
 

• Överstigande två veckor 

11 § LVU  
 
 

Enhetschef  
 
SN AU 

 

2.2.9 Övervägande om behov av vård med 
stöd av 2 § LVU fortfarande föreligger 

13 § 1 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman. 

2.2.10 Omprövning och beslut om vården 
med stöd av 3 § LVU fortfarande 
behövs eller den ska upphöra 

13 § 2 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 
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2.2.11 Särskilt övervägande om överflyttning 
av vårdnad 

13 § 3 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 

2.2.12 Beslut om att vård skall upphöra 21 § 1 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 

2.2.13 Beslut om hur rätt till umgänge med 
den unge skall utövas med förälder eller 
annan vårdnadshavare 
(umgängesbegränsning) 

 
• då SN:s beslut inte kan avvaktas 

14 § 2 st 
LVU 

 
 
 

 
 
 
 
 
SN:s ordförande 

Beslut om umgängesbegränsning fattas 
av SN. 
 
 
 

Gäller fram tills ordinarie delegat kan 
fatta beslut 

2.2.14 Beslut om att upphäva 
umgängesbegränsning 

 Enhetschef  

2.2.15 Beslut om att den unges vistelseort inte 
ska röjas för föräldern eller 
vårdnadshavaren (hemlighållande av 
vistelseort) 
 
När SN:s beslut inte kan avvaktas 
 

14 § 2 st 2 p 
LVU 
 
 

SN 
 
 
 
SN:s ordförande 
 

Beslut att inte röja den unges vistelseort 
fattas av SN.  
 
 
Gäller fram tills ordinarie delegat kan 
fatta beslut 
 

2.2.16 Beslut om att upphäva hemlighållande 
av vistelseort 

 Enhetschef  

2.2.17 Övervägande om beslut om 
umgängesbegränsning eller 
hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs. 

14 § 3 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman. Är 
beslutet en omprövning pga. vårdnads-
havare begärt att umgänges-begränsning 
eller hemlighållande av vistelseort ska 
upphöra är det inte delgeringsbart utan 
SN fattar beslut. 

2.2.18 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st 
LVU 

SN AU 
 

SN:s ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman 
Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.19 Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud 
ska upphöra 

30 § 2 st 
LVU 

SN AU  

2.2.20 Ansökan hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 

24 § LVU SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 

2.2.21 Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § 1 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman. 

2.2.22 Beslut i fråga om flyttningsförbud skall 
upphöra 

26 § 2 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 
Gäller även beslut om flyttningsförbud 
fattat av förvaltningsrätt 
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2.2.23 Beslut om den unges umgänge med 
förälder eller andra vårdnadshavare efter 
beslut om flyttningsförbud när 
överenskommelse ej kan nås 

31 § LVU SN AU  

2.2.24 Beslut om regelbunden kontakt med 
särskilt kvalificerad kontaktperson eller 
behandling i öppna former 

22 § 1 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 

2.2.25 Prövning av och beslut om 
förebyggande insats enligt ovan skall 
upphöra att gälla 

22 § 3 st 
LVU 

SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman Prövning 
om insatsen fortfarande behövs ska ske 
minst var 6: månad 

2.2.26 Beslut om läkarundersökning, att utse 
läkare samt plats för undersökningen 

32 § 1 st 
LVU 

Enhetschef Omfattar även kostnad för 
undersökningen. 

2.2.27 Beslut att begära polishandräckning för 
att genomföra läkarundersökning samt 
att återkalla densamma 

43 § 1 p 
LVU 

SN AU 
 

SN:s ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman 
Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

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

43 § 2 p 
LVU 

SN AU 
 

Kan ej delegeras till tjänsteman                   
När AU:s beslut inte kan avvaktas finns 
dock kompletterande beslutsrätt för 
förordnade tjänstemän i enlighet med 
bilaga 2. 
 
 
 

2.2.29 Beslut att återkalla begäran om 
polishandräckning för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande 
med stöd av LVU  

43 § 2 p 
LVU 

Enhetschef  
 
Föreståndare vid 
internt HVB för 
barn och unga och 
vid VO barn och 
unga 
 
Förordnade 
tjänstemän i sociala 
jouren  

Gäller endast avseende redan beslutade 
placeringar vid internt HVB för barn och 
unga 
 
 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. 

2.2.30 Beslut att ansöka om boende enligt LSS 
då barnet har pågående vård enligt 2 § 
LVU 

11 § LVU Enhetschef Enligt Socialstyrelsen handbok ”Stöd till 
barn och unga med 
funktionsnedsättning” är rättsläget oklart 
i de fall barnet eller den unge är 
omhändertaget enligt LVU. Praxis finns 
från Kammarrätten som skulle kunna 
medge att socialnämnden kan ansöka 
trots att nämnden inte finns uppräknad 
som behörig sökande enligt 8 § LSS 

2.2.31 Anmälan av behov om offentligt 
biträde samt yttrande till 
Förvaltningsrätten över ansökan om 
offentligt biträde i ärende enligt LVU 
 

39§ LVU Socialsekreterare  



 
211006 ÄRENDETYP LAGRUM DELEGAT 

 
ANMÄRKNING 

 

20 
 

 

VERKSTÄLLIGHET BESLUT/BEFOGENHET ENLIGT LVU 

2.2.32 Befogenhet att underställa beslut om 
omedelbart omhändertagande till 
förvaltningsrätt 
 
 
 

 Socialsekreterare  

UTRESEFÖRBUD ENLIGT LVU  

2.2.33 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU SN AU 
 

SN:s ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman 
 

Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.34 Beslut om att ett tillfälligt utreseförbud 
ska upphöra 

31 g § andra 
stycket LVU 

SN AU 
 

SN:s ordförande 

Formellt beslut ska fattas även om tiden 
för ansökan gått ut 
Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

2.2.35 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om utreseförbud 

31 b § LVU SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman Gäller 
även beslut att återta ansökan 
 

2.2.36 Begäran hos förvaltningsrätt om 
förlängd tid för ansökan om 
utreseförbud 

31 f § LVU Enhetschef  

2.2.37 Omprövning inom 6 månader efter 
beslut och därefter var sjätte månad om 
utreseförbud fortfarande behövs eller 
ska upphöra 

31c § 1 st 
LVU 

SN AU . 

2.2.38 Beslut om att utreseförbud ska upphöra 31 c § 2 st 
LVU 

SN AU  

2.2.39 Beslut om tillfälligt undantag från 
utreseförbud 

31 i § LVU SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman. 

 

2.3 EKONOMISKA BESLUT/BISTÅND I SAMBAND MED INSATS 

BISTÅND TILL KOSTNADER I SAMBAND MED UTREDNING OCH BEVILJADE INSATSER (EJ VÅRDBESLUT) 

2.3.1 Beslut i fråga om bistånd till kostnader i 
samband med utredning, öppenvård 
och andra beslutade 
behandlingsinsatser 
 

• enligt riktlinjer  
 

• utöver riktlinjer med ett belopp 
upp till 50 % av basbeloppet i varje 
enskilt fall 

 

• utöver riktlinjer och upp till 1 
basbelopp 

 

• I övriga fall 
 

  Se respektive riktlinjer 

 4:1 SoL  

 

 

 

Läkarundersökning i samband med 
placering se verkställighet 2.3.12 

  Socialsekreterare Bistånd till kostnader kopplat till insatser 
m a a våld I nära relationer se 2.3.6 och 
2.3.7 

  Enhetschef  

    

  Verksamhetschef 
 

 

  SN AU  
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BISTÅND TILL KOSTNADER I SAMBAND BESLUT OM VÅRD 

2.3.2 Beslut i fråga om bistånd till kostnader 
inför och under placering, omplacering 
eller flyttning från familjehem, 
stödboende eller hem för vård eller 
boende. 
 

• Motsvarande riksnorm och enligt 
riktlinjer 
 

• Utöver riktlinjer med ett belopp 
upp till 50 % av basbeloppet i varje 
enskilt fall 

 

• utöver riktlinjer och upp till 1 
basbelopp 
 

• I övriga fall 

 
4:1 SoL 

 Avser ej kostnader för vård eller 
behandling utan poster som anges 4 kap 3 
§ SoL och enligt respektive verksamhets 
riktlinjer 

   Se respektive verksamhets riktlinjer 

  Socialsekreterare  

   
Enhetschef 

 

   
Verksamhetschef 
 

 

   
SN AU 

 

2.3.3 Beslut i fråga om bistånd under 
placering på internt HVB för barn och 
unga 
 

• Enligt riktlinjer 
 

• Utöver riktlinjer 

 
4:1 SoL 

 
 
 
 
Socialsekreterare  
 
Verksamhetschef 

Klädbidrag, fritidssysselsättning, 
medlemsavgifter, fickpengar, sjukvårds- 
och medicinkostnader, legitimation, 
busskort, umgängesresor, övrigt kopplat 
till vårdplanen 

2.3.4 Beslut bistånd i form av 4:1 SoL Biträdande  

 pedagogpeng för boende i  föreståndare och 

 socialnämndens HVB och  socialsekreterare 

 Stödboende 
 

  

2.3.5 Beslut i fråga om bistånd i form av 
stimulanspeng för ungdom som deltar i 
anvisad sysselsättning 

4:1 SoL Socialsekreterare Vid särskilda omständigheter och 
ungdomar med pågående utredning eller 
insats. 

2.3.6 Beslut i fråga om bistånd till kostnader 
för boende som uppstår i samband med 
placering i akut eller skyddat boende (se 
anmärkning) 
 

• Skyddat boende 
 

• Akut boende, övrigt 
 

• Akut/skyddat boende (utanför 
kontorstid) 

 

4:1 SoL  
 
 
 
Verksamhetschef 
  

Socialsekreterare 
 

Sociala jouren eller 
SN ordf. 

Enligt rutiner hot och våld och riktlinjer 
vid våld i nära relationer 

 
Motsvarande lydelse finns under 3.2.6, 
Vuxna 

 
 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under avtalstiden 

2.3.7 Beslut i fråga om bistånd till övriga 
kostnader som uppstår i samband med 
placering i akut boende/skyddat 
boende och/eller beslut om övriga 
interna insatser kopplat till våld i nära 
relation 
 

4:1 Sol  Insatser enligt rutiner och riktlinjer vid 
våld i nära relation 

    
Motsvarande lydelse finn i 3.2.7, Vuxna 
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 • Enligt riktlinjer och utöver 
riktlinjer med ett belopp upp till 50 
% av basbeloppet 
 

• utöver riktlinjer med ett belopp 
upp till 1 basbelopp 
 

• akuta fall samt ifall utöver riktlinjer 
och upp till 2 basbelopp 
 

• i övriga fall 

• akut efter kontorstid 

 Socialsekreterare 

 
 
Enhetschef 

 
Vägledning till skäliga belopp kan hämtas i 
4 kap 3 § SoL om riksnorm och 2 kap 1 § i 
SoF. 

   
Verksamhetschef 

 

   
SN AU 

 

  Sociala jouren eller 
SN ordf. 

Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under avtalstiden 

AVGIFTER/ERSÄTTNINGAR 

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

8:1 2 st SoL Enhetschef 
 
 
 
 
 

 

 ÅTERKRAV, EFTERGIFT OCH ERSÄTTNINGSTALAN 

2.3.9 Beslut att återkräva ekonomiskt bistånd 
som utbetalats obehörigen, på felaktiga 
grunder eller genom underlåtenhet att 
lämna uppgifter 

9:1 SoL Enhetschef För de fall bistånd utgått till kostnader i 
samband med insats/vård på felaktiga 
grunder. 

2.3.10 Beslut att föra talan hos 
förvaltningsrätten om ersättning som 
enskild inte återbetalar frivilligt 
 

• enligt 9:1 SoL 
 

• i övriga fall 

9:3 SoL  
 
 
 

SN AU 
 

Enhetschef 

Föra talan om återkrav enligt 9: 3 och 9:1 
får ej delegeras till tjänsteman 

2.3.11 Eftergift av ersättningsskyldighet som 
avses i 8:1 2 st SoL 

9:4 SoL Enhetschef 
 
 
 

 

VERKSTÄLLIGHET BESLUT/BEFOGENHET 

2.3.12 Beslut om kostnad för 
läkarundersökning i samband med 
placering 

4:1 SoL Socialsekreterare  

 
 
 

2.4 FÖRÄLDRASKAP OCH ADOPTIONER, FB 

FÖRÄLDRASKAP 

2.4.1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 
då föräldrarna 
är sammanboende 

1:3 och 
1:4 
FB 

Kommunvägledare vid 
Mottagningscentrum 

 

2.4.2 Godkännande 
av faderskaps- moderskaps- och 
föräldraskapsbekräftelse 

1:3, 
1:4 och 
1:9 
FB 

 
 
 
Socialsekreterare 

Innefattar även beslut om att inleda 
och avsluta utredning. Utredning ska 
anses vara inledd när nämnden får 
födelseanmälan. 
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2.4.3 Godkännande av fader- eller 
moderskapsbekräftelse 

1:4, 13 
och 
14 FB 

Socialsekreterare  

2.4.4 Beslut om att inleda utredning om 
fastställande av fader- och 
föräldraskapet och vidta åtgärder i 
samband med detta när dom eller 
bekräftelse finns 
och/eller faderskapet/föräldraskapet 
kan 
ifrågasättas 

2: 1 FB 
2:4–6 FB 
2:8 a FB 
2:9 1 st FB 

Socialsekreterare Beslut att inte inleda eller att lägga ned 
påbörjad utredning får inte delegeras, 
se 10 kap 5 § 
SoL 

2.4.5 Beslut om att återuppta nedlagd 
faderskapsutredning 

2:1 FB Socialsekreterare  

2.4.6 Beslut att väcka och föra talan i mål om 
faderskap 

3:5–6 FB 
3: 8 FB 

Socialsekreterare Innefattar att på begäran av domstol 
fullständiga utredningen 

2.4.7 Medgivande att i adoptionssyfte ta 
emot barn för stadigvarande vård och 
fostran 

6:6 och 
12 
SoL 

SN AU Kan inte delegeras till tjänsteman 

2.4.8 Beslut att återkalla medgivande 6:13 SoL SN AU Kan inte delegeras till tjänsteman 

2.4.9 Samtycke till att 
adoptionsförfarandet får fortsätta 

6:14 § 
SoL 

Socialsekreterare  

2.4.10 Beslut att inte ge samtycke till att 
adoptionsförfarandet får fortsätta 

6:14 § 
SoL 

SN AU Kan inte delegeras till tjänsteman 

2.4.11 Beslut att utse utredare i 
adoptionsärenden 

4:14 § 
FB 

Enhetschef  

2.4.12 Verkställa utredning till allmän domstol 
i adoptionsärenden 

4:14 § FB Socialsekreterare  

 

2.5 VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE, FB 

2.5.1 Lämnande av upplysning samt 
verkställa utredning till allmän domstol 
i vårdnads- boende- och umgängesmål 

6:19 FB Socialsekreterare Gäller även lämnande av uppgifter till 
annan SN i samband med utredning 
enligt 6:19 FB 

2.5.2 Lämnande av upplysningar inför 
interimistiskt beslut i allmän domstol 

6:20 FB Socialsekreterare Om yttrandet avser ställningstagande 
går det inte att delegera. 

2.5.3 Beslut att utse utredare i vårdnads-, 
boende- och umgängesärenden 

6:19 FB Enhetschef  

2.5.4 Lämnande av upplysningar inför beslut 
om umgängesstöd i allmän domstol 

6:15 c FB Socialsekreterare Innan rättens beslut ska yttrande 
inhämtas från socialnämnden 
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2.5.5 Beslut att utse viss person att medverka 
vid umgänget, umgängesstöd 

6:15 c FB Socialsekreterare  

2.5.6 Godkännande av föräldrars avtal om 
vårdnad, boende och umgänge 

6:6, 6:14 a 
6:15 a FB 

Socialsekreterare  

2.5.7 Godkännande av avtal om 
underhållsbidrag där 
betalningsperioden överstiger 3 
månader 

7:7 FB Socialsekreterare  

VERKSTÄLLIGHET, VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE 

2.5.8 Lämnande av uppgifter till annan SN 
som har att pröva avtal om VBU, 2.5.6 

6:17 a FB Socialsekreterare Uppgifter lämnas på begäran. 

2.5.9 Lämnande av uppgifter från godkänt 
avtal om VBU, 2.5.6 till FK, CSN samt 
SKV 

6:17 b FB Socialsekreterare Uppgift till CSN meddelas endast om 
barnet fyllt 15 år. 

2.5.10 Erbjuda och genomföra 
samarbetssamtal 

5:3 SoL Socialsekreterare  

     

2.6 YTTRANDE 

2.6.1 Yttrande till allmän domstol i 
namnärenden 

44 § lag om 
personnamn 

Socialsekreterare Befogenhet enligt 10:2 OSL att lämna 
uppgifter trots ev. sekretess 

 

3. Vuxna 

3.1 INSATSER MED STÖD AV SoL 

FAMILJEHEM 

3.1.1 Beslut om bistånd för unga vuxna i 
form av vård i 
familjehem (över 18 år och längst till 
21-årsdagen, 
(placering och omplacering) 

4:1 SoL SN AU  

3.1.2 Beslut om bistånd för vuxna i form av 
vård i familjehem 
(placering och omplacering) 

4.1 SoL  
 
 
Socialsekreterare 
 
 
 
 
Verksamhetschef 
 
 
 
SN AU 
 

Se riktlinjer 

 • Familjehem genom upphandlade 
konsultföretag understigande 3 
400 kr/dygn 
 

• Familjehem genom upphandlade 
konsultföretag med kostnad 
överstigande 3 400 kr/dygn 
 

• Övriga fall 
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3.1.3 Beslut om ersättning vid 
familjehemsvård och teckna avtal 

  Uppdraget regleras genom avtal med 
familjehemmet. Se SKR:s 

 • Enligt riktlinjer och SKR:s 
rekommendationer 

 
Socialsekreterare 

rekommendationer 

 • Enligt riktlinjer vid särskilda 
omständigheter till 

 
SN AU 

 

 • släktinghem   

 • Utöver riktlinjer och SKR:s 
rekommendationer 

Verksamhetschef  

    

STÖDBOENDE 

3.1.4 Beslut om bistånd för barn och unga i 
åldern 16–20 år i form av vård eller 
boende i socialnämndens stödboende 
 

• Under kontorstid 

 
• Utanför kontorstid 

4:1 SoL  
 
 
Enhetschef  
 
 
Sociala jouren 

 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. 

3.1.5 Beslut om bistånd för barn och unga i 
åldern 16–20 år i form av vård eller 
boende i externt stödboende (Placering 
och omplacering) 
 

• Inom ramavtal 

 
• I övriga fall 

4:1 SoL  
 
 

 
Verksamhetschef SN  
 
 
AU 

 

HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE OCH INSTITUTION 

3.1.6 Beslut om bistånd i form av vård på 
socialnämndens HVB 
 

• Under kontorstid 

 
• Utanför kontorstid 

4:1 SoL  
 
 

Enhetschef  
 
Sociala jouren 

Inkluderar i förekommande fall 
Novagården 

 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. 

3.1.7 Beslut om inskrivning på 
socialnämndens HVB 

3:11 SoF Biträdande 
föreståndare, 
samordnare 

Novagården: samordnare och 
enhetschef 

3.1.8 Beslut om utskrivning på 
socialnämndens HVB 

3:14 och 
15 SoF 

Biträdande 
föreståndare, 
samordnare 

Novagården: samordnare och 
enhetschef 

3.1.9 Beslut om bistånd i form av vård 
utanför det egna hemmet, på externa 
HVB och institutioner. 
(Placering och omplacering) 
 

• Inom ramavtal och där kostnaden 
understiger 5 000 kr/dygn 

 
• I övriga fall 

  
 
 
 
 
Verksamhetschef 

 
 
SN AU 

Kostnad ska framgå av vårdbeslutet 

 
 

 
SN AU informeras för kännedom 
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3.1.10 Beslut om bistånd i form av vård 
utanför egna hemmet, kontraktsvård 
 

• Ansvarsförbindelse med 
kriminalvården kontraktsvård, max 
6 månader 
 

• Förlängning 

4:1 SoL  
 
 
Verksamhetschef SN  
 
 
 
AU 

Kostnadsansvaret för socialnämnden 
får inte överstiga 3 basbelopp och 
placeringen får inte överstiga 6 
månader. 

ÖVERVÄGANDE ENLIGT SoL 

3.1.11 Övervägande om vård i annat 
hem än det egna fortfarande behövs 
(placering enligt 4 kap 1 § SoL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6:8 SoL SN AU  

ÖPPENVÅRDSINSATSER 

3.1.12 Beslut om bistånd i form av 
kontaktperson eller kontaktfamilj 
 

• enligt riktlinjer 

 

• där jävsituation eller annan 
jävsliknande situation kan 
uppkomma  

 

• där barnet är över 15 år och 
vårdnadshavares, god mans eller 
särskilt förordnad vårdnadshavares 
samtycke saknas 

 

4:1 SoL 

 
 
 
 
 
 
 
 
3:6 b SoL 

 
 
 
Socialsekreterare  
 
 
SN AU 
 
 
 
Enhetschef 

Delegationen omfattar även 
förordnande av och entledigande av 
kontaktperson/familj 

 

 
Ex anställda förtroendevalda eller 
anhöriga till dessa. Jfr 8.10.1 

3.1.13 Beslut om bistånd i form av övrig 
intern öppenvård 
 

• Vid samtycke 

 
• Barnet är över 15 år och 

vårdnadshavares, god mans eller 
särskilt förordnad vårdnadshavares 
samtycke saknas 

 

4:1 SoL 

 
 
 
 
 
 
3:6 a SoL 

 

 
Socialsekreterare  
 
 
Enhetschef 

Enligt respektive verksamhets riktlinjer 

3.1.14 Beslut om bistånd i form av övrig 
extern öppenvård 

 

• Med totalkostnad på max 2 
basbelopp per person och insats 
 

• Med totalkostnad överstigande 2 
basbelopp 

4:1 SoL 
 
3:6 a SoL 

 
 
 
Enhetschef 

 

 
Verksamhetschef 
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3.1.15 Beslut om bistånd i form av 
andrahandskontrakt 

4:2 SoL Enhetschef Avslag ska ges enligt 4:1 SoL om 
bistånd beviljas enligt 4:2 SoL 

3.1.16 Beslut om förlängning av tidsbegränsat 
andrahandskontrakt 

4:2 SoL Socialsekreterare Avslag ska ges enligt 4:1 SoL om 
bistånd beviljas enligt 4:2 SoL 

3.1.17 Beslut att andrahandskontraktet 
ska upphöra i förtid 
 

4:2 SoL Socialsekreterare  

VÅLD I NÄRA RELATION 

3.1.18 Beslut om bistånd i ärenden som rör 
våld mot närstående och barn som 
bevittnat våld 
 

• Beslut om skyddat boende 
 

• Skyddat boende i akuta fall 
(utanför kontorstid) 
 

• Beslut om övriga interna insatser 

4:1 SoL  
 
 
 
Verksamhetschef 
 
Sociala jouren eller   
SN ordförande 
 
Socialsekreterare 

Enligt rutiner hot och våld och 
riktlinjer vid våld i nära relationer 

 
Om kostnader för boende och insatser 
se och 3.2.6 och 3.2.7 
 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden 

3.1.19 Beslut om bistånd till övrigt akut 
boende 
 

• Under kontorstid 

 
 

• Efter kontorstid 

4:1 SoL  
 
 

Socialsekreterare 
 
Sociala jouren eller   
SN ordförande 

För vägledning, se Riktlinjer för 
boende och bosättning 
 
Om kostnader för boende se 3.2.6 
 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden 

AVSLUTA VÅRD ELLER INSATS 

3.1.20 Beslut om att vård enligt 4:1 SoL ska 
upphöra 

4:1 SoL Enhetschef  

3.1.21 Beslut att övrig beviljad insats upphör 4:1 SoL Socialsekreterare  

 

3.2 LVM 

3.2.1 Anmälan enligt LVM till annan SN 6 § LVM Enhetschef  

3.2.2 Beslut om att inleda utredning om skäl 
för tvångsvård 

7 § LVM Enhetschef Sociala 
jouren 

Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. 

3.2.3 Beslut om att utredning 
 

• inte skall inledas eller att påbörjad 
utredning skall läggas ned 
 

• skall övergå i utredning enligt 11 
kap 1 § SoL 

7 § LVM Enhetschef  
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3.2.4 Beslut om läkarundersökning samt utse 
läkare för undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare Kostnad för läkarundersökning se 
3.4.26 

3.2.5 Beslut om att begära polishandräckning 
för att föra missbrukaren till 
läkarundersökning 

45 § 1 p. 
LVM 

Socialsekreterare och 
sociala jouren 

Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. Innefattar personsökning 

3.2.6 Beslut om att begära polishandräckning 
för inställelse vid vårdinstitution 

45 § 2 p. 
LVM 

Socialsekreterare och 
sociala jouren 

Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. Innefattar personsökning 

3.2.7 Beslut om ansökan hos 
förvaltningsrätten om vård 

11 § LVM SN AU Kan ej delegeras till tjänsteman 

3.2.8 Återkalla ansökan om vård  Socialsekreterare Efter samråd med enhetschef 

3.2.9 Beslut om omedelbart 
omhändertagande 

13 § LVM SN AU 

 
SN ordförande 

Kan ej delegeras till tjänsteman 
 

Kompletterande beslutanderätt enligt 
förteckning i bilaga 2 

3.2.10 Underställa beslut om omedelbart 
omhändertagande till förvaltningsrätt 

15 § LVM Socialsekreterare Beslutet ska genast efter det fattats 
underställas länsrätten, 15 § LVM 

3.2.11 Beslut att inte ansöka om vård enligt 
LVM efter beslut om omedelbart 
omhändertagande 

18 § LVM Enhetschef  

3.2.12 Beslut att upphäva omedelbart 
omhändertagandebeslut 

18 b § LVM Enhetschef  

3.2.13 Yttrande till Åklagarmyndigheten vid 
åtalsprövning 

46 § LVM Socialsekreterare  

3.2.14 Yttrande till allmän domstol när den 
som begått brott kan bli föremål för 
LVM 

31:2 1 st 
BrB 

Enhetschef  

VERKSTÄLLIGHET BESLUT/BEFOGENHET ENL LVM 

3.2.15 Befogenhet att meddela 
polismyndighet att biträde i form av 
handräckning och eftersökning enligt 
LVM inte längre behövs 

 Socialsekreterare  

 

3.3 EKONOMISKA BESLUT/BISTÅND I SAMBAND MED INSATS 

BISTÅND TILL KOSTNADER I SAMBAND MED UTREDNING OCH BEVILJADE INSATSER (EJ VÅRDBESLUT) 

3.3.1 Beslut i fråga om bistånd till kostnader i 
samband med utredning, öppenvård 
och andra beslutade behandlingsinsatser 
 

• enligt riktlinjer 
 

• utöver riktlinjer med ett belopp 
upp till 50 % av basbeloppet i varje 

4:1 SoL  Se respektive riktlinjer 

   
Socialsekreterare 

 

 
Enhetschef 

 

 
Bistånd till kostnader kopplat till 
insatser m a a våld i nära relation se 
3.2.6 och 3.2.7 
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 enskilt fall 
 

• utöver riktlinjer och upp till 1 
basbelopp 
 

• I övriga fall 

  
 
Verksamhetschef 
 
 
SN AU 

 
 

3.3.2 Beslut i fråga om bistånd till kostnader 
inför och under placering, omplacering 
eller flyttning från familjehem, 
stödboende eller hem för vård eller 
boende. 
 

• Motsvarande riksnorm och 
riktlinjer 
 

• Utöver riktlinjer med ett belopp 
upp till 50 % av basbeloppet i varje 
enskilt fall  

 

• utöver riktlinjer och upp till 1 
basbelopp 
 

• I övriga fall 

  Avser ej kostnader för vård eller 

 4:1 SoL  behandling utan poster som anges 
4 kap 3 § SoL och enligt 

   respektive verksamhetsområdes 

   riktlinjer 

  Socialsekreterare Se respektive riktlinjer 

  Enhetschef 
 

 

  Verksamhetschef 
 
 
SN AU 

 

    
3.3.3 Beslut i fråga om bistånd till kostnader 

under placering på internt HVB för 
barn och unga 
 

• Enligt riktlinjer 
 

• Utöver riktlinjer 

 
4:1 SoL 

 
 

 
Socialsekreterare  
 
 
Verksamhetschef 
 

Klädbidrag, fritidssysselsättning, 
medlemsavgifter, fickpengar, 
sjukvårds- och medicinkostnader, 
legitimation, busskort, 
umgängesresor, övrigt kopplat till 
vårdplanen 

3.3.4 Beslut bistånd i form av pedagogpeng 
för boende i socialnämndens HVB och 
stödboende 

4:1 SoL Biträdande 
föreståndare och 
socialsekreterare 

 

3.3.5 Beslut i fråga om bistånd i form av 
stimulanspeng för ungdom som deltar i 
anvisad sysselsättning 

4:1 SoL Socialsekreterare Vid särskilda omständigheter och 
ungdomar med pågående utredning 
eller insats. 

3.3.6 Beslut i fråga om bistånd till kostnader 
för boende som uppstår i samband med 
placering i akut eller skyddat boende (se 
anmärkning) 
 

• Skyddat boende 

 

• Akut boende, övrigt 

 

• Akut/skyddat boende (utanför 
kontorstid) 

4:1 SoL  
 
 
 
Verksamhetschef 
 
 
Socialsekreterare 
 
Sociala jouren eller      
SN ordförande 

Enligt rutiner hot och våld och 
riktlinjer vid våld i nära relationer 

 
Motsvarande lydelse finns under 
2.3.6, Barn och unga 

 
 
 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden 

3.3.7 Beslut i fråga om bistånd till övriga 
kostnader som uppstår i samband med 
placering i akut boende/skyddat 
boende och/eller beslut om övriga 
interna insatser kopplat till våld i nära 
relation 

4:1 Sol  Insatser enligt rutiner och riktlinjer 
vid våld i nära relationer 

   

 

 

 

Motsvarande lydelse finns i 2.3.7, 
Barn och unga 
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• enligt riktlinjer och utöver riktlinjer 
med ett belopp upp till 50 % av 
basbeloppet 
 

• utöver riktlinjer med ett belopp 
upp till 1 basbelopp 

 

• Akuta fall samt ifall utöver 
riktlinjer och upp till 2 basbelopp 
 

• i övriga fall 

 

• akut efter kontorstid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialsekreterare 

 

   
Enhetschef 
 
 
 
Verksamhetschef 
 
 
SN AU 
 
Sociala jouren eller      
SN ordförande 

 
Vägledning till skäliga belopp kan 
hämtas i 4 kap 3 § SoL om riksnorm 
och 2 kap 1 § i SoF. 
 
 
 
 
 
Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden 

BESLUT OM EGENAVGIFTER, ERSÄTTNINGAR OCH AVGIFTER 

3.3.8 Beslut i fråga om egenavgifter i 
samband med placering av vuxna över 
18 år 
 

• att egenavgift ska tas ut 
 

• att egenavgift inte ska tas ut eller 
nedsättning av egenavgiften 

8:1 SoL 
 

6:1 SoF 

 
 
 
Delegat i 
placeringsbeslut 
 
 
Enhetschef 

 

ÅTERKRAV, EFTERGIFT OCH ERSÄTTNINGSTALAN 

3.3.9 Beslut i fråga om eftergift av 
ersättningsskyldighet 

9:4 SoL Delegat i  
ursprungsbeslut 

Exempel: Om socialsekreterare 
beviljat bistånd beslutas eftergiften av 
socialsekreterare. 

3.3.10 Beslut att föra talan om ersättning hos 
förvaltningsrätten kostnad kommunen 
haft enligt 8:1 SoL 

9:3 SoL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 

VERKSTÄLLIGHET BESLUT/BEFOGENHET 

3.3.11 Beslut om kostnad för 
läkarundersökning i samband med 
utredning och placering 

 Socialsekreterare  

 

4 Handläggning, gemensamt och generellt 

4.1 BRÅDSKANDE ÄRENDEN 
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4.1.1 Beslut i ärenden som är så brådskande 
att SN eller SN AU:s beslut inte kan 
avvaktas 

6:39 KL SN ordförande. 
 

Ordförandens 
beslutanderätt 
tillkommer vice 
ordförande och 2:e 
vice ordförande då 
de tjänstgör som 
ordförande 

Gäller övriga beslut som inte omfattas 
av den kompletterande 
beslutanderätten (se bilaga 2) 
Besluten ska anmälas vid 
nästkommande sammanträde 

4.2 KOMMUNENS YTTERSTA ANSVAR OCH POSOM 

KOMMUNENS YTTERSTA ANSVAR 

4.2.1 Beslut med anledning av kommunens 
yttersta ansvar 

4:1 SoL Socialsekreterare 
och sociala jouren 

Sociala jouren: Socialsekreterare i 
Kristianstads sociala jour under 
avtalstiden. 
Yttersta ansvar och ansvarsfördelning 
regleras i 2 :1 och 2 a SoL men bistånd 
beviljas enl. 4:1. Bestämmelser om 
ansvarsfördelning mellan kommuner 
finns i 2 a kap SoL 
I vissa fall är vistelsekommunens 
ansvar begränsat till akuta situationer. 

POSOM 

4.2.2 Beslut i fråga om bistånd i samband med 
aktiv insats av POSOM gruppen 

4:1 SoL Förvaltningschef 
och POSOM 
samordnare 

Enligt riktlinjer 
Inkluderar ersättare för samordnare 

 

4.3 ÖVERFLYTTNING AV ÄRENDE 

4.3.1 Beslut att begära överflyttning av ärende 
till annan kommun 

2 a:10 
SoL 

Enhetschef  

4.3.2 Beslut om att ta emot/inte ta emot 
ärende från annan kommun 

2 a:10 
SoL 

SN AU  

4.3.3 Ansökan om överflyttning av ärende hos 
Inspektionen för vård och omsorg 

2 a:11 
SoL 

SN AU Innefattar även att avlämna yttrande 
och överklaga Inspektionen för vård 
och omsorgs beslut. 

 

4.4 ÖVERKLAGANDE, SoL och FL 

4.4.1 Beslut om att föra talan i ärende eller mål 
vid allmän domstol eller 
förvaltningsdomstol (se anm.) 

10:2 SoL Verksamhetschef Avser talan i ärenden som ankommer 
på socialnämnd och som är 
delegeringsbart eller som inte redan 
finns under annan punkt, ex 2.4.5 om 
faderskap och 3.2.13 om 
ersättningstalan återkrav. Se även 
socialnämndens reglemente 
Överflyttning av vårdnad enligt FB 6 
kap är inte delegeringsbart och 
omfattas inte av denna punkt. 
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4.4.2 Beslut om överklagande av domstols eller 
myndighetsbeslut i andra fall än 
individärenden 

40–43 §§ FL 
 
 
Jämfört med 
10:2 SoL 

Verksamhetschef Avser överklagan av beslut i ärenden 
som ankommer på socialnämnd och 
som är delegeringsbart eller som inte 
redan finns under annan punkt. Avser 
beslut fattade av domstol eller 
myndighet som första instans jfr 4.4.6 

4.4.3 Prövning av att överklagan kommit in i 
rätt tid och beslut att avvisa överklagan 
som kommit in för sent 
 

• Tjänstemannabeslut 
 

• när prövningen avser beslut fattat av 
SN AU 
 

• När prövningen avser beslut fattat 
av SN i dess helhet 

45 § FL   

   
Delegat i 
ursprungsbeslutet 

  Enhetschef 

  Enhetschef 
 

4.4.4 Ändring eller omprövning av beslut 39 § FL Delegat i Nytt beslut som ersätter det 
överklagade 

 efter överklagande i ärende där med ursprungsbeslutet beslutet fattas vid omprövning. 

 ursprungsbeslutet fattats av delegat hänvisning  Det nya beslutet ska skickas till 

  till 38 §  överinstans tillsammans med yttrande 
till 

  FL  domstolen, se rutiner. Övriga fall av 

    ändring av beslut jfr 4.5.3 

4.4.5 Yttrande till förvaltningsdomstol och 
allmän domstol som första instans med 
anledning av överklagande av delegats 
beslut 
 

• Tjänstemannabeslut 

 
• vid SN AU beslut 

 
• Då SN AU beslut inte kan avvaktas 

10:1–2 
SoL 

 
 
 
 
Delegat i 
ursprungsbeslutet 

Beslut om yttrande ifall då full nämnd 
fattat beslut kan inte delegeras 6 kap 38 
§ KL. I brådskande fall då SN:s beslut 
inte kan avvaktas kan SN ordförande 
fatta beslut om yttrande. 

  SN AU  

  Enhetschef För kännedom till SN AU 

4.4.6 Beslut om överklagande och yttrande till 
högre instans samt yrkande om inhibition 
då beslut fattats av tjänsteman 

10:1–2 
SoL 

Enhetschef Beslutanderätten får inte delegeras om 
ärendet är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, 6:37 KL 
För kännedom till SN AU 

4.4.7 Beslut om överklagande och yttrande till 
högre instans samt yrkande om inhibition 
då beslut fattats av utskott 
 
SN AU:s sammanträde kan inte avvaktas 

10:1–2 
SoL 

SN AU 

 
 
 
Socialnämndens 
ordförande 

Beslutanderätten får inte delegeras om 
ärendet är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, 6:37 KL. SN 
är delegat när SN fattat beslutet. 
 
För kännedom till SN 

VERKSTÄLLIGHET, ÖVERKLAGANDE 

4.4.8 Utseende av ombud att föra nämndens 
talan 

10:2 SoL Verksamhetschef  
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4.5 FÖRVALTNINGSLAGEN, ÖVRIGT 

4.5.1 Beslut om avvisning av biträde eller 
ombud 

14 § FL Enhetschef   

4.5.2 Beslut att avslå begäran att ärende ska 
avgöras i de fall SN sammanträde inte kan 
avvaktas 

12 § FL Förvaltningschef SN ordinarie delegat För kännedom till 
SN 

 

4.5.3 Beslut att ändra ett tidigare fattat beslut 
 

• om det inte blir till nackdel för 
enskild 

 
• Om det blir till nackdel för den 

enskilde 

 
 
 

37 § 1 st 
och 38 § FL 
37 § 2 st FL 

 
 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 
Enhetschef 

Gäller inte ändring av beslut efter 
överklagan se 4.4.4 

 

VERKSTÄLLIGHET, FÖRVALTNINGSLAGEN  

4.5.4 Underrätta part om att avgörandet i ett 
ärende kommer att bli väsentligt försenat 

11 § FL Socialsekreterare   

4.5.5 Beslut att förelägga ombud eller biträde 
att styrka sin behörighet 

15 § FL Socialsekreterare   

4.5.6 Beslut att förelägga en enskild att avhjälpa 
brist i till exempel ansökan 

20 § 2 st FL Socialsekreterare   

  

4.6 OSL, SEKRETESS OCH UPPGIFTSLÄMNANDE 

SEKRETESSKYDD 

4.6.1 Beslut om sekretesskydd för anmälare 26:5 OSL Verksamhetschef  

4.6.2 Beslut om sekretesskydd av uppgifter 
gentemot vårdnadshavare till skydd för 
underårig 

12:3 OSL Enhetschef Om enskild begär ut sådana handlingar 
måste avslagsbeslut fattas 

4.6.3 Beslut om sekretesskydd för uppgifter 
som hänför sig till förundersökning i 
brottmål 

18:1 1 och 
2 st OSL 

Enhetschef  

UTLÄMNANDE AV HANDLING OCH UPPGIFT 
Handläggaren som har handlingen/uppgiften i sin vård prövar i första hand. Vid osäkerhet om att lämna ut eller den sökande så 
begär det, ska ärendet underställas delegat som får fatta formellt beslut. 

4.6.4 Beslut om utlämnande av allmän 
offentlig handling till enskild 
(allmänheten) inklusive media 
 

• Bifall till att lämna ut 
 

• Avslag på begäran 

2 :1 TF 
2:12 TF 
2 :14 TF 

 
 
 
 

All personal  
 
Enhetschef 

 
 
 
 
 
 
Avslagsbeslut anmäls till SN. 
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4.6.5 Beslut om utlämnande av allmän 
sekretessbelagd handling och uppgift till 
enskild (allmänheten) inklusive media, 
(jfr 11.2.3 klients egna uppgifter) 

2: 1,2, 12 
och 14 TF 
6: 4 OSL 
6:2 OSL 
6:7 1 st OSL 
12:2 OSL 

Enhetschef  

4.6.6 Beslut att lämna ut handlingar till enskild 
rörande den enskilde själv (klient) 
 

• Bifall 
 

• Avslag 

12:1och 2 
OSL 

 
 
 
Socialsekreterare  
 
 
Enhetschef 
 

 

4.6.7 Beslut om utlämnande av allmän 
handling och uppgift till annan 
myndighet 

 

• Bifall till att lämna ut 
 

• Avslag på begäran 

6:5 OSL 
10:15-28 
OSL 
6:7 2 st OSL 

 
 
 
 
Socialsekreterare  
 
Enhetschef 

Gäller inte ärende gällande 
serveringstillstånd, se 5.3.2 

 

4.6.8 Beslut om uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande av allmän 
handling och uppgift 

10:4 OSL 
10:13-14 
OSL 12:2 
OSL 

Enhetschef  

4.6.9 Beslut att efter begäran lämna ut 
uppgifter avseende förekomst i 
socialregister 
 

• Bifall, enskild finns i registret, se 
anmärkning 
 

• Bifall, enskild finns i registret och 
begäran medför bedömning 
 

• Bifall, enskild finns inte i registret 
 

• Avslag 

6:4–5 OSL  Utöver andra uppräknade fall 
 

Ärenden i kronpärm för ej inledda 
utredningar anses inte ha förekommit 
i socialregistret. 
 
Gäller om begäran inte innebär en 
bedömning av något slag. 

 6:7 1 st  

 OSL  

 10:4 OSL  

 10:13-14 
OSL 

Registrator 

 12:2 OSL Socialsekreterare 

   
 
Registrator 

   
Enhetschef 

   

4.6.10 På begäran lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga myndigheter i 
forskningssyfte 

12: 6 SoL Enhetschef  

VERKSTÄLLIGHET, UTLÄMNANDE AV HANDLING OCH UPPGIFT 



 
211006 ÄRENDETYP LAGRUM DELEGAT 

 
ANMÄRKNING 

 

35 
 

4.6.11 På begäran av annan myndighet inom 
hälso- och sjukvården, SIS samt 
socialtjänsten lämna uppgift om 
underårigs eller missbrukares 
förhållanden om uppgiften behövs för 
att den enskilde skall få nödvändig 
vård, behandling eller annat stöd 

26:9 OSL 
 

14 a § 2 st 
LVU 

Socialsekreterare Bestämmelsen är även tillämplig vad 
avser uppgiftslämnande rörande gravid 
kvinna om det behövs för nödvändig 
insats till det väntade barnet. (Lag 
2002:1124) 

4.6.12 Befogenheter att lämna vissa uppgifter i 
syfte att kunna begära/inhämta 
uppgifter 

10:2 OSL Socialsekreterare Tillämpligt vid utredning oberoende 
samtycke enl. 11:1 och 2 SoL och 7 § 
LVM och behövs för att kunna fullgöra 
utrednings-skyldigheten. 

4.6.13 På begäran lämna upplysningar och 6 § Lag Socialsekreterare  

 förslag på åtgärder till åklagare, om  

 domstol och frivårdsmyndighet särskild  

  person-  

  utredning  

  i brottmål  
 

4.6.14 På begäran av åklagarmyndighet, 
polismyndighet, allmän domstol, 
kronofogdemyndighet eller 
skattemyndighet lämna uppgift om 
huruvida en person vistas i hem för 
vård eller boende eller i familjehem. 

12:10 SoL 
3 st 

Socialsekreterare  

4.6.15 Befogenhet att lämna uppgifter i mål 
och ärenden enligt SoL, LVM, LVU 
och FB till domstolar, länsstyrelser, JO, 
JK och IVO 

 Socialsekreterare Avser inte att lämna yttrande utan 
lämnande av sakuppgifter 

4.6.16 På begäran av annan nämnd vars 
verksamhetsområde inrymmer 
socialtjänstuppgifter lämna uppgift om 
en person är aktuell inom socialtjänsten 

12:7 2 st 
SoL 6:19 
FB 

Socialsekreterare  

4.6.17 På begäran lämna uppgift till 
Försäkringskassa, Pensionsmyndighet, 
Skatteverket och domstol som kan vara 
av betydelse för tillämpningen av 
socialförsäkringsbalken 

110:31 
SFB 

Utredningsassistent På begäran lämna upplysningar i 
rehabiliteringsärenden enl. 30:6a se 8.8.5 

4.6.18 På begäran av myndighet lämna uppgift 
om enskild då denna behövs för 
delgivning enligt delgivningslagen, se 
anmärkning 
 

• aktuella för insats 
 

• ej aktuella 

10:26 
OSL 

 
 
 
 
 
Socialsekreterare 
 
Registrator 

Uppgift som får lämnas är adress, 
telefonnummer och arbetsplats samt 
fotografisk bild. 
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4.6.19 På begäran lämna uppgifter till 
smittskyddsläkare 

29 § 
Smittskydd
slagen 

Enhetschef  

4.6.20 På begäran lämna uppgifter om 
studerande som behövs för prövning 
av ärende rörande avskiljande av denne 
från högskoleutbildning. 

12:10 SoL Socialsekreterare  

4.6.21 På begäran biträda Skatteverket med 
uppgifter som behövs för utredning om 
behov av skyddad folkbokföring och 
sekretessmarkering 

17 § 
FBL 
12:10 3 st 
p.2 SoL 

Socialsekreterare  

 

 

 

 

 

 

 
 

4.7 YTTRANDE 

4.7.1 Yttrande till myndighet vid misstanke 
om brott begångna av barn och unga 

11 § LuL Enhetschef  

4.7.2 Yttrande till allmän domstol eller 
överförmyndare i fråga om 
anordnande av god man eller 
förvaltare för person som fyllt 16 år 

11:16 2 st FB Socialsekreterare Jfr beslut om anmälan av behov om god 
man 4.8.5 
Uppgiftsskyldighet föreligger 

4.7.3 Yttrande till IVO eller domstol 
gällande särskild avgift för ej 
verkställda beslut 

16:6 a SoL SN AU För kännedom till SN 

4.7.4 Yttrande till myndighet i 
tillsynsärenden 

 SNAU Gäller både individuellt tillsynsärende 
samt övriga tillsynsärenden. 
Efter förslag från enhetschef. Avseende 
yttrande till IVO i överflyttningsärenden 
se 4.3.3 

4.7.5 Yttrande till Migrationsverket i 
klientrelaterade ärenden 
 

 Enhetschef till exempel yttrande vid 
åldersbedömningar 

4.7.6 Yttrande till Arbetsmiljöverket eller 
annan myndighet rörande 
arbetsmiljöärenden 

 

• Förvaltningsövergripande eller 
rör mer än ett 
verksamhetsområde 
 

• Verksamhetsområdesnivå 
 

• Enhetsnivå/motsvarande 

  Lämnas till SN för kännedom 

  
Förvaltningschef 

 

  
Verksamhetschef 

 

 Enhetschef/ 
föreståndare 

 

4.7.7 Yttrande till passmyndighet vid 
utfärdande av pass utan 

11 a § 
Passlagen 

Enhetschef  

 vårdnadshavarens, särskilt 3 § 2 st  

 förordnad vårdnadshavare eller god passför-  

 mans medgivande ordningen  
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4.7.11 Yttrande till polismyndighet i 
vapenärende 

RPSFS 
2009:13 

Socialsekreterare Samtycke från berörd person fordras 

4.7.12 Yttrande om antagandet av 
hemvärnsmän 

5 § 
hemvärnsföro
rdningen 

Enhetschef Samtycke från berörd person fordras, ska 
finnas i ansökan 

4.7.13 Yttrande till kriminalvården om 
spädbarn kan medfölja sin 
vårdnadshavare till anstalt 

11 § fängelse- 
förordningen 

Enhetschef  

4.7.14 Yttrande till övriga myndigheter  Verksamhetschef Avser övriga myndigheter som inte nämns 
i särskild punkt. 
Efter förslag från enhetschef. Lämnas till 
SN för kännedom 
 

 

4.8 POLISANMÄLAN, ÖVRIG ANMÄLAN OCH UNDERRÄTTELSE 

4.8.1 Beslut om polisanmälan angående 
misstanke om vissa brott mot 
underårig samt vissa grövre brott mot 
annan än underårig 
 

12:10 SoL 
10:21 och 23 
OSL 

Enhetschef Avser såväl anmälan som 
uppgiftslämnande 
 

Anmäls till SN 

4.8.2 Beslut om polisanmälan för brott mot 
den egna verksamheten: 
 

• brott mot tjänsteman eller annan 
företrädare för SN 
 

• brott mot verksamheten 

12:10 SoL 
10:2, 19, 21- 
23 OSL 

 
 
 
Enhetschef och 
föreståndare 
 

Enhetschef 

Omfattar även beslut att inte anmäla 
Anmäls till SN 

 
 

till exempel bedrägeri, skadegörelse mm 

4.8.3 Beslut att anmäla vid misstanke om 
bidragsbrott 

6 § 
Bidragsbrottsl
ag 

Enhetschef Anmäls till SN 

VERKSTÄLLIGHET, ANMÄLAN OCH UNDERRÄTTELSE 

4.8.4 Beslut om anmälan/underrättelse till 
tillsynsmyndighet 

 Enhetschef Avser både anmälan/underrättelse och 
tjänsteskrivelse 

 

4.7.8 Yttrande över tillståndsansökan 
gällande hem för vård eller boende 
 

• Då SN AU:s sammanträde inte 
kan avvaktas 

•  

 SN AU 

 
 
Förvaltningschef 

Till SN för kännedom 

4.7.9 Yttrande/svar till  Ordf. BRÅ och Till SN för kännedom 

 byggnadsnämnd/teknisk nämnd Drog- och  

 rörande föreslagna åtgärder brotts-  

  förebyggande  

  samordnare  

4.7.10 Yttrande i körkortsärende 3 kap. 8 §, 
5 kap. 2 § 
körkortsförord
ningen 

Socialsekreterare  
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4.8.5 Beslut om anmälan om behov av god 
man/förvaltare och förmynderskap 
till överförmyndare samt om att 
behov ej längre föreligger 

5:3 SoF Socialsekreterare Jfr yttrande till domstol om god man 

4.8.6 Anmälan till smittskyddsläkare 6:12 
Smittskydds- 
lagen 

Enhetschef  

4.8.7 Underrättelse till åklagarmyndighet 
om det finns förutsättningar för 
åtgärd enligt lag för den som dömts 
till ungdomsvård eller ungdomstjänst, 
se anmärkning 
 

12:8 SoL Socialsekreterare Åtgärd enligt 30b § LuL eller 32:4BrB 

4.8.8 Underrättelse till 12:9 SoL Drog- och  
 folkhälsomyndigheten ifall då SN  brottsföre- 
 iakttagit något som tyder på att nya  byggande 
 medel används för missbruksändamål  samordnaren 
 eller att ändringar sker i   

 missbruksmönster av kända medel   

4.9 FRAMSTÄLLAN OCH ANSÖKAN, ÖVRIG 

VERKSTÄLLIGHET, FRAMSTÄLLNING/BEGÄRAN/ANSÖKAN 

4.9.1 Framställning eller ansökan till domstol i 
de fall underårig bedöms vara i behov av 
målsägandebiträde 

5:2 SoF Socialsekreterare  

4.9.2 Framställning till Åklagarmyndigheten 
att utredning om brott ska inledas för 
barn under 15 år 

31 § 2 st 
LuL 

Enhetschef  

4.9.3 Framställning till Försäkringskassa om 
att barnbidrag för barn som genom 
socialnämnden placerats i familjehem 
skall uppbäras av 
Familjehemsförälder 
 

106:6 SFB Socialsekreterare  

4.9.4 Framställning till CSN om att 
studiebidrag för barn som genom 
socialnämnden placerats i familjehem 
skall uppbäras SN eller annan 
 

33 § 
studiestödsf
örordningen 

Socialsekreterare  

 

4.10 DATASKYDDSFÖRORDNINGEN, HANTERING AV PERSONUPPGIFTER 

4.10.1 Beslut om rättelse, radering och 
begränsning av personuppgifter 

Art 16,17,18 
DSF 

Enhetschef  

4.10.2 Beslut om vägran att tillmötesgå begäran 
om information, att ta ut avgift samt att i 
övrigt begränsa registrerads rätt enligt 
DSF 

Art 12 
punkt 5 a och 
b DSF 
Art 15–22 
DSF 

Enhetschef  
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4.10.3 Tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 
 

• om avtalet avser hantering som är 
förvaltningsövergripande 

 
• om avtalet avser hantering som rör 

eget verksamhetsområde 

Art 28 
punkt 3 DSF 

 
 
 
Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 
 
Alla verksamhetsområdena 

 
Om avtalet rör fler än ett 
verksamhetsområde, men inte alla, 
undertecknar respektive verksamhetschef 

4.10.4 Beslut om annat eller nytt 
personuppgiftsbiträde 
 

• förvaltningsövergripande 

 
• eget verksamhetsområde 

Art 28 
punkt 2 

 
 
 

Förvaltningschef  
 
Verksamhetschef 

Godkänna eller invända mot att 
personuppgiftsbiträdet anlitar nytt eller 
ersätter personuppgiftsbiträde 
 
Om avtalet rör fler än ett 
verksamhetsområde, men inte alla, 
beslutar den verksamhetschef vars 
verksamhetsområde ”äger” systemet. 

4.10.5 Beslut att anmäla personuppgiftsincident 
till tillsynsmyndighet 

Art 33 DSF Förvaltningschef Vidaredelegation ej tillåten 
 

Dataskyddsombud informeras enligt 
rutin 
 
Se rutin för hantering av 
personuppgiftsincident. Anmälan ska 
göras inom 72 timmar. 

     

4.11 LEX SARAH 

4.11.1 Mottagare av rapporter från egna 
nämndens område om missförhållanden 
och påtagliga risker för missförhållanden 

14:3 SoL Handläggare i 
förvaltningsstaben 
eller 
förvaltningschef 

Kopia till verksamhetschef Lämnas till 
SN för kännedom 
 

Se rutiner 

 

4.11.2 Mottagare av information från annan 
nämnd, enskild verksamhet eller SiS om 
rapport, utredning och/eller anmälan 
enligt lex Sarah 

14:3 SoL Handläggare i 
förvaltningsstaben 
eller 
förvaltningschef 

Lämnas till SN för kännedom Se rutiner  

4.11.3 Utreda rapporter om missförhållanden 
och påtagliga risker för missförhållanden 

14:6 SoL Handläggare i 
förvaltningsstaben 

SOSFS 2011:5, 7 kap 1 § 
Lämnas till SN för kännedom 

 

4.11.4 Avsluta utredning med beslut eller 
förslag till beslut enligt lex Sarah 

14:6 SoL Handläggare i 
förvaltningsstaben 

SOSFS 2011:5 7 kap 1 §  

4.11.5 Beslut att anmäla till IVO 14:7 SoL Förvaltningschef SOSFS 2011:5 7 kap 1 § 

4.11.6 Mottagare av information från annan 
nämnd, enskild verksamhet eller SiS om 
anmälan till IVO 

14:7 SoL Handläggare i 
förvaltningsstaben 
eller 
förvaltningschef 

Lämnas till SN för kännedom Se rutiner 

 

4.12 DOKUMENTHANTERING 
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DOKUMENTHANTERING 

4.12.1 Revidering av och beslut om 
informationshanteringsplan efter 
verksamhetens behov 

 Stabschef  

VERKSTÄLLIGHET, DOKUMENTHANTERING 

4.12.2 Gallring av personregister och 
personakter 

12: 1–2 
SoL 

Registrator  

4.12.3 Gallring av tillstånd- och tillsynsakter 
avseende serveringstillstånd och liknande 

 Tillståndsinspektörer  

 
 

4.13 ÖVRIGT 

4.13.1 Beslut om organisatoriska förändringar 
inom förvaltningen som varken är av 
större betydelse eller av principiell 
beskaffenhet 

 Förvaltningschef  

 

5. Alkohollagen, tillstånd och tillsyn 

5.1 TILLSTÅND 

5.1.1 Beslut efter ansökan om 
serveringstillstånd 
 

• Inleda utredning 

• Avvisa ansökan 

• Avskriva ärende 
 

 Tillståndsinspektör  

5.1.2 Beslut i ärenden om stadigvarande 
serveringstillstånd 
 

• Bifall 

• Avslag 

• Delvis avslag 

• Villkor 
 

8:2 AL SN AU Catering 8:4 AL 
Provsmakning 8: 6 och 7AL 
Hotellrum 8:5 AL 
Pausservering 8:15 AL 

5.1.3 Beslut om utvidgning av 
serveringstillstånd 

8:2 AL SN AU Avser alla stadigvarande förändringar 

5.1.4 Beslut om tillfälliga ändringar i 
serveringstillstånd 

8:2 AL Tillståndsinspektör  

5.1.5 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd 
 

• Bifall 
 

• Villkor 
 

• Avslag 

8:2 AL  
 

Tillståndsinspektör  
 
Tillståndsinspektör 
 
SN AU 

Om anordnandet av provsmakning se 
8:6 och 8:7 AL 
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5.1.6 Beslut om medgivande till 
serveringstillstånd vid ombyggnad av 
serveringsställe 

9:11 AL SN AU  

5.1.7 Beslut med anledning av ansökan från 
konkursbo om att få fortsätta rörelsen 

9:12 AL Tillståndsinspektör  

5.1.8 Godkännande av anmälan från 
tillståndshavare 

8:3,4,6 och 
7 samt 
9:11-12 AL 

Tillståndsinspektör  

5.1.9 Beslut om återkallelse av 
serveringstillstånd 
 

• när tillståndet inte längre utnyttjas 
 

• övriga fall 

9:18 AL  
 
 
Tillståndsinspektör  
 
SN AU 

 

5.2 SANKTIONER 

5.2.1 Beslut om att meddela tillståndshavare 
 

• Erinran 
 

• Varning 

9:17 AL  
 

Tillståndsinspektör  
 
SN AU 

 

5.2.2 Beslut om förbud eller inskränkning av 
försäljning av alkoholdrycker för visst 
tillfälle 

3:10 AL SN AU  

5.2.3 Beslut om att förbjuda detaljhandel 
eller servering av folköl 
 

• 6 eller 12 månader 

9:19 AL  
 
 

SN AU 
 

 

5.2.4 Beslut om att meddela den som 
bedriver försäljning av folköl varning 

9:19 AL SN AU  

5.2.5 Beslut att meddela varning eller 
förbjuda fortsatt servering av 
alkoholdrycker på särskilda boenden 
enligt 8:1 AL 

9:20 AL SN AU  

5.3 ÖVRIGT 

5.3.1 Beslut att begära handräckning för att 
kunna utöva tillsyn 

9:9 AL Tillsynsinspektör och 
tillståndsinspektör 

 

5.3.2 Utlämnande av uppgift på begäran av 
annan tillsynsmyndighet 

9:8 AL Tillståndsinspektör  

VERKSTÄLLIGHET, ÖVRIGT 

5.3.4 Gallring av tillstånd- och tillsynsakter 
avseende serveringstillstånd och 
liknande 

 Tillståndsinspektör Se 4.14.3 
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VERKSTÄLLIGHET, IT och IT-säkerhet 

6.1.10 Beslut om tillägg, kompletteringar i 
aktuellt verksamhetssystem efter 
beställning av enhetschef 

 Systemansvarig Ex. koder, fraser 
 

Verkställighet, anmäls inte till SN 

6.1.11 Inköp av IT-relaterad utrustning: 
 

• Datorer (investering) 
 

• Datorer (drift 

  
 
Systemansvarig  
 
Systemansvarig 

I enlighet med internbudget 

 
 
Kopiatorer, scanner, TV och annan 
utrustning relaterad till 

6. IT och IT-säkerhet 

6.1 IT OCH IT-SÄKERHET 

6.1.1 Beslut om anskaffning av IT-system 
inklusive licenser och behövliga 
tillstånd 

 Förvaltningschef Inom ramen för delegation och budget. 
Nya programvaror ska godkännas av 
IT-chefen 

6.1.2 Omförhandling av kontrakt och avtal 
gällande IT-system 

 Förvaltningschef  

6.1.3 Beslut om avveckling av IT-system  Förvaltningschef  

6.1.4 Beslut om ändringar i 
verksamhetssystem 

 Förvaltningschef Efter samråd med IT Styrgruppen 
Gäller ändringar av vikt 

6.1.5 Beslut om IT-systemets dokumentation 
och användarhandledning 

 Förvaltningschef  

6.1.6 Beslut om organisation och 
befattningar som rör förvaltningens IT-
system 

 Förvaltningschef  

6.1.7 Beslut om driftgodkännande  Förvaltningschef Se IT-säkerhetsinstruktion - 
Förvaltning 

6.1.8 Beslut om säkerhetsfrågor utöver 
basnivå fastställd av IT-styrgruppen 

 Förvaltningschef Se IT-instruktioner - Förvaltning- och 
Användare 

6.1.9 Beslut om enskilda användares 
behörighet i systemet 
 

• Personal direkt underställd 
förvaltningschef 

 
• Övrig personal 

  
 
 
Förvaltningschef  
 
 
Verksamhetschef 
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• Övrig datorutrustning 
 
 

• Material för underhåll 

 
Budgetansvarig för 
resp. verksamhet 

 
Budgetansvarig för 
resp. verksamhet 

informationsteknik 
 
Systemansvarig utför inköpen efter 
beslut om inköp av respektive 
verksamhets budgetansvarig 

6.1.12 Försäljning av IT-relaterad utrustning  Systemansvarig Angående försäljning se IT- 
styrgruppens regler för avyttring av IT- 
utrustning 

6.1.13 Beslut om inköp av utbildning i aktuellt 
verksamhetssystem 

 Systemansvarig Se IT-styrgrupp 

6.1.14 Beslut i fråga om att installation av 
programvara i lokalt nätverk 

 Systemansvarig Ny programvara ska godkännas av IT- 
chefen 

6.1.15 Inköp av telefoner och tillhörande 
utrustning 

 Systemansvarig Beslut om inköp fattas av respektive 
budgetansvarig 

 

7. Ekonomiska ärenden och förvaltning 

7.1 BESLUT I FRÅGA OM UPPHANDLING 
Upphandling ska beredas av upphandlingsansvariga med undantag för verksamhetsspecifika system. För IT-relaterad utrustning 
se 6.1 

7.1.1 Beslut om upphandling och fastställa 
förfrågningsunderlag (gäller ej ramavtal) 
 

• intill ett belopp om högst 1 000 000 
kr 

 
 

• i övriga fall 

LOU  
 

 
Verksamhetschef i 
samråd med 
förvaltningschef 
 
SN AU 

Avser upphandling som inte anses som 
direktupphandling. 
Se mer om policy och riktlinjer för 
upphandling och inköp på kommunens 
intranät. 
Vid upphandling värd mer än beloppet 
för direktupphandling ska 
upphandlingsenheten kontaktas 
 
Till SN AU för kännedom 

7.1.2 Beslut om direktupphandling LOU Verksamhetschef Direktupphandling används på en vara 
eller tjänst som inte finns i 
avtalsdatabasen eller på annat sätt är 
upphandlat och beloppet överstiger 25 
000 och understiger gränsen för 
direktupphandling. För belopp se 
kommunens intranät om upphandling 
och inköp. 
Samråd ska ske med förvaltningschef 
Inom respektive område för 
budgetansvar 
Ska anmälas till SN 

VERKSTÄLLIGHET, BESLUT/BEFOGENHET I FRÅGA OM INKÖP AV VAROR OCH TJÄNSTER AV RUTINMÄSSIG 
KARAKTÄR FÖR VERKSAMHETENS LÖPANDE BEHOV 
Inom befintliga budgetramar. Ramavtal ska följas och avropas 

7.1.3 Beslut om direktinköp som inte följer av 
ramavtal 

 Enhetschef Direktinköp avser köp understigande 25 
000 kr 

7.1.4 Beslut om direktinköp genom avrop från 
ramavtal 

 Enhetschef Enligt internbudget 
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7.1.5 Beslut om inköp från investeringsbudget  Verksamhetschef stab Samråd ska ske med förvaltningschef 

7.1.6 Beslut om inköp från förvaltningens 
konto för gemensamma inköp 

 Verksamhetschef stab Samråd ska ske med förvaltningschef 

7.1.7 Övrigt för verksamhetens löpande behov 
enligt budget 

 Enhetschef  
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7.3 DONATIONSMEDEL 
Placering av donationsfonder beslutas av ekonomichefen 

7.3.1 Beslut om målgrupp för utdelning av 
fonder 

 SN AU Anmäls till SN 

7.3.2 Beslut om utdelning ur 
donationsfonder 
 

• Intill ett belopp om högst 5 000 k i 
varje särskilt fall 
 

• I övriga fall 

  Gäller de fonder som socialnämnden 

  

 

förvaltar 

 Förvaltningschef Kan inte vidaredelegeras 

  Anmäls till SN 

 SN AU  

7.3.3 Beslut om kungörandet av årets 
fondutdelning och sista ansökningsdag 

 Ekonomiassistent För kännedom till SN 

 

7.4 AVSKRIVNING AV FODRINGAR, SKADESTÅND/ERSÄTTNINGAR 

7.4.1 Avskrivning av fordran 
 

• motsvarande högst två basbelopp i 
varje enskilt fall 
 

• i övriga fall 

  

 
Verksamhetschef SN  
 
 
AU 

 

7.4.2 Beslut i fråga om skadestånd SkadL Verksamhetschef Sak- och personskador upp till självrisk 
enligt försäkringsvillkor Anmäls till SN 
Se kommunens försäkringar 
 

Utredning/Samråd av/med 
förvaltningsjurist 

  7.4.3 Beslut i fråga om ersättning för övriga 
krav efter skada 
 
 
 
 

 Verksamhetschef till exempel skadegörelse. 
Sak- och personskador upp till självrisk 
enligt försäkringsvillkor Anmäls till SN 
Se kommunens försäkringar 
Utredning/Samråd av/med 
förvaltningsjurist 

VERKSTÄLLIGHET, AVSKRIVNING AV FODRINGAR, SKADESTÅND/ERSÄTTNINGAR 

7.4.4 Ersättning för tillhörigheter skadade i 
arbetet 

 Enhetschef  

 
 

7.5 OMDISPONERINGAR I DRIFTBUDGET 

7.5.1 Omdisponering mellan olika 
verksamheter (normalt angiven i 
verksamhet med 3 positioner) 

 Förvaltningschef Kan inte vidaredelegeras Anmäls till SN 
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7.5.2 Omdisponering inom samma del av 
verksamhetsgren (dvs mellan olika 
utgiftsslag) 

 Verksamhetschef Anmäls till SN 

     

7.5.3 I ianspråktagande av socialnämndens 
anslag för oförutsedda utgifter med 
högst 500 000 per tillfälle 

 SN AU Kan inte vidaredelegeras Anmäls till SN 

VERKSTÄLLIGHET, OMDISPONERINGAR I DRIFTBUDGET 

7.5.4 Omföringar av medel mellan 
konto/projekt, bokföringsorder 

 Verksamhetschef Rättning av felstansning utförs av 
ekonom eller dennes ersättare. 

 
 

7.6 OMDISPONERINGAR I INVESTERINGSBUDGET 

7.6.1 Omdisponeringar i investeringsbudget  Förvaltningschef Anmäls till SN 

 

7.7 KREDITKORT, KONTANTKASSA OCH REKVISITIONER 

VERKSTÄLLIGHET, KREDITKORT, KONTANTKASSA OCH REKVISITIONER 

7.7.1 Beslut om verksamhetskassa och 
ansvariga befattningshavare 

 Verksamhetschef  

7.7.2 Beslut om anskaffande av 
kreditkort/inköpskort och vem som får 
använda dem i tjänsten 

 Förvaltningschef Exempel: bensinkort, ICA-kort mm 

7.7.3 Undertecknande av rekvisition: 
 

• Klientärende 

 
 

• Övriga, ej klient 

  
 

Delegat i 
biståndsbeslutet 
 
För verksamheten 
utsedd attestant 

 

 

7.8 FÖRHYRNING AV BOSTÄDER OCH LOKALER 

7.8.1 Förhyrning av bostäder inklusive 
blockförhyrning av bostadslägenheter 
eller motsvarande 
 

• Intill en tid om högst 5 år och/eller 
med en hyra motsvarande högst 2 
Mnkr/år 
 

• Intill en tid om högst 10 år 
och/eller med en hyra 
motsvarande 2 Mnkr/år 

 

12 kap JB  
 
 
 
Förvaltningschef 

 
 
SN AU 
 

Avtalet undertecknas av 
bostadssamordnare. 
 
Anmäls till SN 
 

Avseende lokaler se Riktlinjer för 
lokalförsörjning i Hässleholms kommun 

I I 

I I 
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VERKSTÄLLIGHET, FÖRHYRNING OCH LEASING AV BILAR OCH INVENTARIER 
Undantag IT-relaterade inventarier 

7.8.2 Förhyrning av bilar och inventarier  Förvaltningschef Gäller hela förvaltningen. 

 
 

7.9 AVTAL/KONTRAKT 
VERKSTÄLLIGHET, AVTAL/KONTRAKT 
Huvudregel är att delegat ska underteckna de handlingar som följer av delegationsbeslut. 
7.9.1 Tecknande av avtal, kontrakt och andra 

handlingar som följer av 
delegationsbeslut och/eller utgör 
myndighetsutövning 
(inkluderar avtal med jourhem) 

 Delegat i 
ursprungsbeslutet 

Avtal till följd av beslut om 
ersättningar i samband med placeringar 
som fattats av SNAU och SN 
ordförande undertecknas av 
verksamhetschef. 
Hyreskontrakt avseende 
bostadslägenheter undertecknas av 
bostadssamordnaren. 
Avtal om överenskommelse om 
återbetalning av hyresdeposition från 
hyresvärd undertecknas av 
socialsekreterare Verksamhetsområde 
Vuxna 

7.9.2 Tecknande av avtal, andra handlingar 
och skrivelser som inte följer av 
delegationsbeslut eller utgör 
myndighetsutövning 

• Beslutade av socialnämnden 

 

 
• Beslutade av SN AU 

 
 
 
 

• Övriga förvaltningsövergripande 
 

• Övriga som rör eget 
verksamhetsområde 

   

  
 

Ordföranden, vice 

 
 

Kontrasigneras av förvaltningschef 

 ordförande vid eller ställföreträdare 

 ordförandens  

 Frånvaro 
 

 

 SN AU,  
 förvaltningschef om  

 SN AU:s  

 undertecknande inte  

 kan avvaktas  

Om avtalet rör fler än ett 

 Förvaltningschef verksamhetsområde, men inte alla, 

  

 
undertecknar respektive 
verksamhetschef 

 Verksamhetschef 
 

 

 

7.10 ATTEST 

7.10.1 Utse beslutsattestanter  Förvaltningschef Ska anmälas till SN 

 
 
 
 
 
 
 
 

I I I I 
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8. Beslut/befogenheter i fråga om personal 

8.1 ANSTÄLLNING MM 

8.1.1 Inrättande av tillfälliga tjänster utom 
budgetram 

 Verksamhetschef  

 

8.2 LÖNESÄTTNING 

8.2.1 Överenskommelse om 
anställningsvillkor vid nyanställning, 
ändrad tjänst eller motsvarande för 
chefer på nivå närmast under 
förvaltningschef eller motsvarande 

 Förvaltningschef  

8.2.2 Överenskommelse om 
anställningsvillkor vid nyanställning, 
ändrad tjänst eller motsvarande för 
övrig personal som inte följer av 8.2.3 

 Förvaltningschef  

8.2.3 Överenskommelse om 
anställningsvillkor, fastställa lön, vid 
nyanställning, ändrad tjänst eller 
motsvarande: 
 

• Personal direkt underställd 
verksamhetschef  

 
• Personal direkt underställd 

enhetschef/föreståndare  

  
 
 
 

 
Verksamhetschef 

 
 
Enhetschef/förestån
dare 

Anmäls till SN 

 

 

 

 

 
Samråd med HR   

 

 
Chef sätter lön inom 10:e och 90:e 
percentilen utifrån aktuell lönestatistik. 
Lönenivå under eller över detta ska 
samråd ske med HR. 

8.2.4 Beslut om ändrad lön utanför 
löneöversyn 
 

 Förvaltningschef Kan inte vidaredelegeras 

8.2.5 Beslut om lönetillägg 
 
 
 

 Personalchef Kan inte vidaredelegeras 

 

8.3 ANSTÄLLNINGENS UPPHÖRANDE 

8.3.1 Beslut om avsked 18 § LAS Förvaltningschef Anmäls till SN 

8.3.2 Beslut om uppsägning av personal av 
personliga skäl 

7 § LAS Förvaltningschef Anmäls till SN 

8.3.3 Beslut i fråga om avgångsvederlag 
 
 

 Förvaltningschef Anmäls till SN 
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8.3.4 Beslut om uppsägning p g a arbetsbrist: 7 § LAS Förvaltningschef Verkställighet som en följd av beslut om 
omstrukturering, anmäls inte till SN 

 
 

 
 

8.5 LEDIGHETER, ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRING 

8.5.1 Beslut i dispensfrågor avseende 
övertidsuttag 
 

 Personalchefen Kan ej delegeras  

 

8.4 AVSTÄNGNING OCH DICIPLINPÅFÖLJD mm 

8.4.1 Beslut om avstängning 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 
 

 
 

10 § AB  
 
Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 
Enhetschef/förestån
dare  

Anmäls till SN 

8.4.2 Beslut om disciplinpåföljd i form av 
skriftlig varning 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 
 

11 § AB  
 
 
Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 
Enhetschef/förestån
dare 

Anmäls till SN 

8.4.3 Beslut om förbud mot tjänstgöring för 
förhindrande av att smitta sprids i 
avvaktan på resultatet av 
beordrad läkarundersökning 
 

− Personal direkt underställd 
förvaltningschef 
 

− Personal direkt underställd 
verksamhetschef 
 

− Personal direkt underställd 
enhetschef/föreståndare 

 

10 § mom 
4–5 AB 

 
 
 
 
 
Förvaltningschef 

 
 
Verksamhetschef 

 
 
Enhetschef/förestån
dare 
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8.7 ÖVRIGT 

8.7.1 Beslut om att anställd vid synnerliga 
skäl får vara uppdragstagare i egen 
förvaltning 

 
 

SN AU  
 
 

8.7.2 Förtroendevaldas deltagande i kurser, 
konferenser och liknande 

 Ordföranden  

 
 
 
 
 
 
 

8.6 REPERESENTATION 

8.6.1 Representation gåva: externt 
 

• Gåva vid representation 
 

• Gåva vid avtackning, födelsedag 
 

 

 

 

 
 
Verksamhetschef 
 
Förvaltningschef 

Fruktkorg, böcker, 
blomsterarrangemang etc. till annan 
myndighet, kommun, företag vid 
invigningar, jubileer, mm 
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LVU 

 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om vård enligt LVU 

4 § LVU SN AU  

Bilaga 1 BESLUT SOM ENLIGT 10:4–6 SoL ENDAST KAN DELEGERAS TILL UTSKOTT OCH INTE TILL 
TJÄNSTEMAN 

FÖRÄLDRABALKEN 

 Beslut om medgivande till åtgärder för 
stöd till barn då endast en av två 
vårdnadshavare samtycker 
 

• Psykologisk eller psykiatrisk 
utredning eller behandling enligt 
HSL 

• Öppenvårdsbehandling enligt 4:1 
SoL 

• Utseende av kontaktperson 

• eller kontaktfamilj som avses i 3:6 b 
SoL 

• Insats enligt 9 § 4, 5, eller 6 LSS 

6:13 a FB SNAU Får endast delegeras till utskott, 10 kap 
5 § SoL 
Beslutet avser medgivandet till viss 
åtgärd och är socialnämndens ansvar 

 
Behandlingen i öppna former avser 
individuellt behovsprövade insatser 

 

 
Biträde av kontaktperson (9 § 4), 
avlösarservice i hemmet (9 § 5) och 
korttidsvistelse utanför egna 
hemmet (9 § 6) 

SOCIALTJÄNSTLAGEN 

 Medgivande eller beslut om vård att i 
enskilt hem att bereda en underårig 
stadigvarande vård och fostran. 

6:6 SoL SN AU Ett beslut om att bereda underårig vård 
i ett visst familjehem är att betrakta 
som ett medgivande enligt 6:6 Sol. 
Utredning av familjehemmet skall alltid 
ske 

 Övervägande om vård i annat hem än 
det egna fortfarande behövs 

6:8 SoL SN AU  

 Övervägande om ansökan om 
överflyttning av vårdnad 

6:8 2 st 
SoL 

SN AU När barnet varit placerat i samma 
familjehem under tre år från det 
placeringen verkställdes. 

 Godkännande att utländsk myndighet 
placerar barn i Sverige 

6:11 a SoL SN AU  

 Placering av barn i ett annat land 6:11 b SoL SN AU  

 Medgivande att i adoptionssyfte ta emot 
barn för stadigvarande vård och fostran 

6:6 och 12 
SoL 

SN AU  

 Återkallelse av medgivande att ta emot 
barn i adoptionssyfte 

6:13 SoL SN AU  

 Vägran att samtycka till att 
adoptionsförfarandet får fortsätta 

6:14 SoL SN AU Att lämna samtycke är delegerat till 
socialsekreterare 

 Beslut att föra talan i förvaltningsrätt om 
återkrav enligt 9 kap 1 § Sol 

9:3 SoL SN AU  

~ 
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 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn och ungdom 
under 20 år 

6 § LVU SN AU Se även kompletterande beslutanderätt 
om SN ordf. rätt att enligt lag fatta 
beslut när utskottets beslut inte kan 
avvaktas 

 Beslut om hur vården ska ordnas och 
var den unge ska vistas 

11 § 1 st 
LVU 

SN AU Se även kompletterande beslutanderätt 

 Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 

11 § 2 st 
LVU 

SN AU Se även kompletterande beslutanderätt 

 Övervägande om behov av vård med 
stöd av 2 § LVU fortfarande föreligger 

13 § 1 st 
LVU 

SN AU  

 Omprövning om behov av vård med 
stöd av 3 § LVU fortfarande föreligger 

13 § 2 st 
LVU 

SN AU  

 Särskilt övervägande om överflyttning 
av vårdnad 

13 § 3 st 
LVU 

SN AU  

 Övervägande om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 
2 st 1 och 2 fortfarande behövs 

14 § 3 st 
LVU 

SN AU Bestämmelsen innebär att nämnden 
minst var tredje månad är skyldig att 
överväga om ett beslut om umgänge 
eller hemlighållande av vistelseort 
fortfarande behövs 

 Beslut om att vården ska upphöra 21 § LVU SN AU  

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

22 § LVU SN AU  

 Prövning av om beslut om 
förebyggande insats ska upphöra att 
gälla 

22 § 3 st 
LVU 

SN AU Bestämmelsen innebär att nämnden 
minst var sjätte månad ska pröva om 
insatsen fortfarande behövs 

 Ansökan hos förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 

24 § LVU SN AU  

 Övervägande om flyttningsförbud 
fortfarande behövs 

26 § 1 st 
LVU 

SN AU Minst var tredje månad 
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 Beslut om att flyttningsförbud ska 
upphöra 

26 § 2 st 
LVU 

SN AU  

 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st 
LVU 

SN AU Se även kompletterande 

beslutanderätt 

Beslutet ska underställas länsrätten 

 Beslut om att begära polishandräckning 
för att genomföra läkarundersökning 

43 § LVU SN AU Se även kompletterande 

beslutanderätt 

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

43 § LVU SN AU Se även kompletterande 

beslutanderätt 

LVM 

 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 
om vård enligt LVM 

11 § LVM SN AU  

 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av missbrukare 

13 § LVM SN AU Se även kompletterande beslutanderätt 

 

Bilaga 2 KOMPLETTERANDE BESLUTANDERÄTT ENLIGT LAG 

 

LVU 

 Tjänstgörande ordförande 10:6 SoL Ordning: Beslutanderätt enligt lag för 

  1. Ordförande 
Robin 
Gustavsson 

 
2. 1: vice 

ordförande 
Sven Lundh 

 
3. 2:e vice 

ordförande 
Lena Nilsson 

i de fall separat 
tjänstgöringslista inte 
finns. 
 

ordföranden som får användas när SN 
AUs beslut inte kan avvaktas.  
Ordförandens beslutanderätt 
tillkommer vice och 2:e vice 
ordförandena då de tjänstgör som 
ordförande. 
Beslut ska anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde 
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 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn och ungdom 
under 20 år 

6 § 1 och 2 
st LVU 

Ordföranden Ska underställas Förvaltningsrätten 

 Beslut om hur vården av den unge ska 
ordnas 

11 § 1 och 3 
st 

Ordföranden  

 Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 

11 § 2 och 3 
st LVU 

Ordföranden  

 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st 
LVU 

Ordföranden Ska underställas Förvaltningsrätten 

 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU   

 Beslut om att begära polishandräckning 
för att genomföra läkarundersökning 

43 § 1 p 
LVU 

Ordföranden  

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

43 § 2 p 
LVU 

Förordnade 
tjänstemän:  
Petter Hector  
Nicoleta Berg 
Marie Arvidsson 
Yvonne Mattsson 
Caroline Bossner  
Fitim Ahmeti  
Emelie Åberg     
Tina Natour  
 
Förordnade 
tjänstemän i sociala 
jouren: 
Tord Nilsson  
Josefin Petersson, 
Ulrika Sjölander  
Eva-Lena Aurell 
 
Ersättare:  
Sara Gasser  
Emma Jansson 
Sverker Pile  
Maya Månsson 
 

 
 
Avser begäran som behöver göras 
under avtalstiden. 

 
 

 
. 

 

LVM 

 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av missbrukare 

13 § LVM Ordföranden  
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