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§ 92   

Val av justerare     

Socialnämndens beslut 

1. Eva Folkesdotter Paradis utses som justerare för dagens möte. 

Justeringsdatum fastställs till den 23 september 2019.  

_____ 
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§ 93   

Godkännande av dagordning     

Socialnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet med tillägget att 

punkt 7 och 8 tillkommer. Dessa punkter ska även omedelbart justeras.  

_____ 
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§ 94 Dnr SN 2019/000030  

Meddelanden till socialnämnden 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 3 september 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 
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§ 95 Dnr SN 2019/000020  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut till 
Socialnämnden 2019     

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:9.  

Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 96 Dnr SN 2019/000068  

Socialnämndens delegeringsordning 2019, rev 1 
(MBLAFS 2019:1) 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av samtliga nämnders delegeringsordningar har genomförts och 

vissa korrigeringar och redaktionella ändringar har också visat sig vara 

nödvändiga och har därför införts.       

Beslutsunderlag 

Socialnämndens delegeringsordning 2019 rev. 1, daterad den 12 juli 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 juli 2019.    

Förslag till beslut på mötet 

Eva Folkesdotter Paradis (M) har utrett frågan gällande punkt D301 och 

D303 och yrkar därmed på att dessa punkter ska återgå till sitt tidigare 

ursprung där SU är delegat för D301 och delegation för D303 ges till SUo 

med SU vice ordf. som ersättare. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta enligt yrkandet och finner 

att nämnden bifaller förslaget. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämndens delegeringsordning 2019 rev. 1 antas med föreslagna 

ändringar.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Författningssamlingen 
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Inledande bestämmelser 

Nämndernas delegeringsordningar 

Inräknat kommunstyrelsen som i kommunaljuridisk mening också är en 

nämnd så ingår idag fem nämnder med valnämnden då oräknad, i den 

politiska organisationen. Samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och 

utbildningsnämnden är mer renodlade facknämnder än vad som är fallet med 

kultur- och tillväxtnämnden som har ett bredare ansvar som i vissa 

avseenden också ligger nära kommunstyrelsens ansvar. Ett exempel på detta 

är att kommunstyrelsen äger mark och fastigheter medan kultur- och 

tillväxtnämnden inte sällan vidtar åtgärder på sådan mark eller med sådana 

fastigheter. I delegeringsordningarna för kommunstyrelsen och kultur- och 

tillväxtnämnden förekommer därför ibland samma punkter men då används 

begreppen ”kommunal mark” och ”ej kommunal mark” för att särskilja 

ansvaren. 

Den ärendeserie som benämns A är fullt komplett enbart i kommunstyrelsens 

delegeringsordning medan övriga nämnder delegeringsordningar har en 

bantad A-serie. Detta får som följd att den som använder någon av de andra 

nämndernas delegeringsordningar också måste ta hänsyn till kommun-

styrelsens delegeringsordning. 

Delegering och ren verkställighet 

Gränsen mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet kan 

inte dras med någon exakthet. Typiskt för ett beslut är att det finns 

alternativa lösningar och att den som fattar beslut måste göra vissa 

överväganden och bedömningar, medan åtgärder som utgör ren 

verkställighet normalt inte ger utrymme för val av olika lösningar. Dock kan 

även åtgärder som är att betrakta som ren verkställighet innehålla ett visst 

mått av bedömningar. 

I delegeringsordningen tas inte med ärenden som är ren verkställighet. 

Exempel på sådana ärenden är inköp inom fastställda budgetramar där 

kostnaden understiger gränsen för direktupphandling enligt LOU, 

fortbildning för personalen, beviljande av ledigheter som styrs av lagar eller 

avtal, kortare anställningar med en varaktighet på högst tre månader eller s.k. 

intermittenta anställningar. 

När det gäller begäran om utlämnande av handlingar är det inte ett 

delegeringsbeslut när man konstaterar att handlingen kan lämnas ut. Ett 

delegeringsbeslut behöver endast fattas när begäran helt eller delvis avslås. 

Beslut endast inom ramen för detaljbudget 

Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive 

enhets detaljbudget eller inom ramen för kostnadskalkyl för visst projekt. 

Delegat får inte fatta beslut som innebär ett överskridande av budget på 

enhetsnivå. 

Ärenden av principiell betydelse 

Om ett ärende är av principiell betydelse eller av större vikt för kommunen 

ska beslutet fattas av nämnden. Varje delegat har ansvaret att bedöma om ett 

ärende är av sådan karaktär att det ska överlämnas till nämnden för beslut. 
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Delegaten ansvarar också för att sådana ärenden verkligen överlämnas till 

nämnden.  

Särskild uppmärksamhet ska ägnas denna bedömning i ärenden som gäller 

myndighetsutövning mot enskilda. 

Vidaredelegering 

Med stöd av 7 kap. 6 § kommunallagen ges kommundirektören rätt att 

vidaredelegera beslutanderätt som delegerats till kommundirektören. 

En delegats närmaste chef har alltid rätt att fatta beslut i delegatens ställe, 

utöver den/de ersättare som anges. 

Returnera delegering 

Om delegat på grund av jäv eller av annat skäl är förhindrad att fatta beslut 

ska ärendet lämnas till närmaste chef för beslut. Om även denne är för-

hindrad att fatta beslut ska ärendet returneras till delegationsgivaren, vilket 

för tjänstepersoner är socialnämnden utom för delar av den allmänna serien 

där kommundirektören är delegationsgivare. 

Chefsnivåer 

I förvaltningsorganisationen finns det tre chefsnivåer där verksamhets-

områdeschef utgör den översta nivån. Ansvaret omfattar då ett helt 

verksamhetsområde som till exempel skolan. Verksamhetschef är en ny 

beteckning som avser ett mer specifikt verksamhetsansvar som till exempel 

mark- och exploatering. Enhetschef kvarstår sedan tidigare organisation och 

inbegriper även rektor och förskolechef.  

Ordförandens beslut i brådskande ärenden 

Med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen uppdras åt socialnämndens 

ordförande, eller vid förfall för ordföranden, till vice ordföranden, att besluta 

på socialnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. Rätten att fatta beslut gäller inte i de fall då det finns regler 

om delegeringsförbud i speciallagstiftning. 

Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och yttranden 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att: 

 besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av 

delegatens beslut 

 avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut som fattas med stöd av delegering ska återrapporteras till delegations-

givaren. När delegation lämnats av socialnämnden direkt ska åter- 

rapportering ske till socialnämnden. När delegation lämnats av 

kommundirektören ska återrapportering ske till kommundirektören. Beslut 

som återrapporteras till kommundirektören anmäls sedan till socialnämnden.   
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Återrapportering av beslut ska ske på avsedd blankett. 

När det gäller typer av beslut där det är orimligt att redovisa varje enskilt 

beslut på rapportblanketten kan rapportering ske på annat sätt efter 

överenskommelse med kommunkansliet. 

Fattade beslut får inte bli liggande utan ska löpande rapporteras till kommun-

kansliet.  

 

Förkortningar  

Delegat Förkortning Delegat Förkortning 

  Kommundirektör KDIR 

  Verksamhetsområdeschef VOC 

  Verksamhetschef VC 

  Enhetschef EC 

Socialnämndens ordförande SNo   

Socialnämndens vice ordförande SN vice ordf.   
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Allmänna ärenden 

 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A001 Utgått    

A002 Utgått    

A003 Utgått    

A004 Utgått    

A005 Ärenden av brådskande art, där 

socialnämndens beslut inte kan 

inväntas och där inte delegeringsförbud 

enligt speciallagstiftning gäller 

KL 6 kap. 39 § SNo SN Vice ordf. 

A006 Socialnämndens representation och 

uppvaktningar 

 SNo SN Vice ordf. 

A007 Utgått    

A008 Utgått    

A009 Utgått    

A010 Utgått 

 

   

A011 Vidaredelegering av beslutanderätt 

 

KL 7 kap. 6 § KDIR  

A012 Utgått    

A013 Överklagande, yrkande om inhibition 

samt yttrande till allmän 

förvaltningsdomstol, i ärenden där 

beslut ursprungligen fattats på 

delegation 

 KDIR  

A014 Avge yttrande till statlig myndighet i 

tillsynsärende och som inte är av 

principiell betydelse oavsett hur 

ärendet har initierats 

 KDIR  

A015 Avge yttranden på remisser som inte är 

av principiell betydelse  

 KDIR  
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Allmänna ärenden 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A016 Avge yttranden till domstolar eller 

andra myndigheter i ärenden inom sitt 

verksamhetsområde som inte regleras 

på annan plats i delegeringsordningen 

och som inte är av principiell betydelse 

 KDIR  

A017 Beslut om huruvida tjänsteman är jävig 

 

KL 6 kap. 30 § KDIR  

A018 Utgått    

A019 Befullmäktigande av ombud att föra 

kommunens talan inför domstol och 

andra myndigheter samt vid förrättning 

av skilda slag. 

 KDIR  

A020 Beslut om att utfärda fullmakter utöver 

delegeringspunkt A019 

 KDIR  

A021 Beslut om säkerhetsprövning och 

placering i säkerhetsklass 
SäkL KDIR  

A022 Utgått    

A023 Utgått    

A024 Beslut om utbildningsinsatser i arbetet 

enligt lagen om skydd mot olyckor 

LSO 3 kap. 14 § KDIR  

A025 Utgått    

A026 Utgått    

A027 Utgått  KDIR  

A028 Besluta om när ett ärende är 

färdigberett inför politisk behandling 

 KDIR  

A029 Utgått    

A030 Beslut att avslå en framställan om att 

avgöra ett ärende 

12 § första 

stycket FL 

KDIR  

A031 Beslut att begära att den som anlitar 

ombud ska medverka personligen vid 

handläggningen av ett ärende 

14 § första 

stycket FL 

KDIR  

A032 Beslut att ett ombud eller biträde som 

är olämplig för sitt uppdrag inte längre 

ska medverka i ärendet 

14 § andra 

stycket FL 

KDIR  

A033 Beslut att begära att ett ombud styrker 

sin behörighet genom en skriftlig eller 

muntlig fullmakt med det innehåll som 

framgår av 15 § första stycket FL 

15 § första 

stycket FL 

KDIR  

A034 Beslut att förelägga part eller ombud 

att styrka ombudets behörighet genom 

en fullmakt med det innehåll som 

framgår av 15 § första stycket FL 

15 § första 

stycket FL 

KDIR  
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Offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen samt GDPR 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A040 Beslut om sekretessmarkering 

 

OSL 5 kap. 5 § KDIR  

A041 Beslut om helt eller delvis avslag på 

begäran om utlämnande av allmän 

handling samt uppställande av 

förbehåll i samband med utlämnande 

till enskild 

OSL 6 kap.1-

7 §§ 

KDIR  

A042 Beslut om polisanmälan angående brott 

mot den egna verksamheten 

(ekonomiskt bistånd, skadegörelse 

mm) 

OSL 10 kap. 2 § KDIR  

A043 Beslut om polisanmälan angående 

vissa brott mot underåriga samt vissa 

grövre brott 

OSL 10 kap. 21 

och 23 §§ 

KDIR  

A044 Beslut att lämna ut uppgifter ur 

personregister till statliga myndigheter 

i forskningssyfte 

SoL 12 kap. 6 § KDIR  

A045 Prövning av att överklagande skett i 

rätt tid samt avvisning av 

överklagande, som kommit in för sent 

FL 45 § 

 

KDIR  

A046 Rätta redan fattat beslut, som 

innehåller uppenbar oriktighet till följd 

av skrivfel, räknefel eller liknande 

förbiseende 

FL 36 § 

 

KDIR  

A047 Omprövning av beslut 

 

FL 38 § KDIR  

A048 Omprövning av beslut efter överklagan 

 

FL 39 § KDIR  

A049 Utse kontaktpersoner för arkiven inom 

respektive verksamhetsområde 

 KDIR  

A050 Besluta om vem som ska vara 

arkivansvarig 

ArkivL 4 § KDIR  

A051 Beslut om utlåning av arkivhandlingar  

 

 KDIR  

A052 Beslut om gallring av allmänna 

handlingar utöver vad som framgår av 

dokumenthanteringsplan 

ArkivL 10 § KDIR  

A053 Utgått    

A054 Utgått    

A055  Utgått    

A056 Utgått    

A057 Besluta om utlämnande av 

registerutdrag enligt GDPR 

Artikel 15 

GDPR 

KDIR  

A058 Besluta om rättning, radering eller 

blockering av personuppgifter i den 

utsträckning det inte utgör ren 

verkställighet (exempel på 

verkställighet är adressändringar, rena 

skrivfel eller andra vardagliga 

Artikel 16 – 19 

GDPR 

KDIR  
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förändringar) 

A059 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal där 

socialnämnden är 

personuppgiftsansvarig 

Artikel 28 

GDPR 

SNo  

A060 Beslut att ta ut en avgift eller vägra 

tillmötesgå en begäran om denna 

begäran är uppenbart ogrundade eller 

orimliga 

Artikel 12.5 

GDPR 

KDIR  

A061 Beslut om utlämnande av 

registerutdrag och vad detta ska 

omfatta samt beslut att avvisa begäran 

om registerutdrag 

Artikel 15 

GDPR 

KDIR  

A062 Beslut om den registrerades rätt till 

rättelse 

Artikel 16 

GDPR 

KDIR  

A063 Beslut om den registrerades rätt till 

radering 

Artikel 17 

GDPR 

KDIR  

A064 Beslut om den registrerades rätt till 

begränsning av behandling samt 

svaromål till tillsynsmyndigheten 

Artikel 18 

GDPR 

KDIR  

A065 Beslut om underrättelse till tredje man 

om rättelse eller radering av 

personuppgifter eller begränsning av 

behandling 

Artikel 19 

GDPR 

KDIR  

A066 Beslut om den registrerades rätt till 

dataportabilitet 

Artikel 20 

GDPR 

KDIR  

A067 Beslut med anledning av den 

registrerades rätt att göra invändningar 

Artikel 21 

GDPR 

KDIR  

A068 Beslut om att anmäla en 

personuppgiftsincident samt upprätta 

anmälan och dokumentation 

Artikel 33 

GDPR 

KDIR  

A069 Fastställa konsekvensbedömning 

avseende dataskydd 

Artikel 35 

GDPR 

KDIR  
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Ekonomi 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A070 Utgått    

A071 Utse eller ändra beslutsattestanter  KDIR  

A072 Utgått    

A073 Utgått    

A074 Utgått    

 

A075 

Inkassering/indrivning samt ansökan 

om betalningsföreläggande och 

handräckning vid myndigheter och 

domstolar samt andra åtgärder för 

reglering av kommunens utestående 

fordringar 

 KDIR  

A076 Utgått    

A077 Utgått    

A078 Utgått    

A079 Utgått    

A080 Utgått    

A081 Utgått 

 

   

A082 Avskrivning av sådana fordringar som 

enligt gällande föreskrifter för 

kommunens kravverksamhet inte ska 

bli föremål för vidare 

indrivningsåtgärder 

 KDIR  

A083 Överenskommelse om reglering av 

skador, då ersättningen inte överstiger 

fem prisbasbelopp 

 KDIR  

A084 Utgått    

A085 Utgått    

A086 Utgått 
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Ekonomi 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A087 Försäljning av lös egendom 

 

 KDIR  

A088 Utgått    

A089 Utgått    

A090 Utgått    

A091     

 

 

 

 

Upphandling/inköp 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A100 Besluta om förfrågningsunderlag i 

upphandlingar upp till 50 

prisbasbelopp 

 KDIR  

A101 Utgått    

A102 Fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal 

inom budget i upphandlingar som 

överstiger direktupphandlingsgränsen  

 KDIR  

A103 Fatta beslut och teckna avtal vid 

nyttjande av ramavtal över 

direktupphandlingsgränsen 

 KDIR  

A104 Besluta om att ingå försäkringsavtal 

 

 KDIR  

A105 Anmälan om att delta i upphandling av 

ramavtal samt att teckna ramavtal 

 KDIR  
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Personal/löner 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A110 Utgått    

A111 Utgått    

A112 Utgått    

A113 Utgått    

A114 Utgått    

A115 Utgått    

A116 Utgått    

A117  Utgått    

A118     

A119     

A120     

A121     

A122 Besluta i ärenden om återkrav av 

felaktigt utbetald lön  

 KDIR  

A123     

A124     

A125 Utgått    

A126 Utgått    

A127 Utgått    
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Personal/löner 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A128 Utgått 

 

   

A129 Utgått    

A130 Utgått    

A131 Utgått    

A132 Utgått    

A133 Utgått    

A134 Utgått    

A135 Utgått    

A136 Utgått    

A137 Utgått    

A138 Utgått    

A139 Utgått    

A140 Utgått    

A141 Utgått    

A142 Tillstånd för personal att stadigvarande 

använda sin egen bil i tjänsten 

 KDIR  

A143 Utgått    

A144 Utgått    

A145 Medgivande om helt eller delvis 

bibehållen lön under ledighet enligt lag 

eller avtal 

 KDIR  

A146 Bidrag till fritidsstudier 

 

 KDIR  
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Personal/löner 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A147 Utgått    

A148 Utgått    

A149 Utgått    

A150 Beslut angående bisyssla för 

verksamhetsområdeschef 

 KDIR  

A151 Beslut angående bisyssla för 

verksamhetschef 

 KDIR  

A152 Beslut angående bisyssla för 

enhetschef 

 KDIR  

A153 Beslut angående bisyssla för övriga 

anställda 

 KDIR  
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Social omsorg allmänt 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

D001 Beslut om köp av plats för vård 

och/eller boende utanför ramavtal 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D002 Beslut om godkännande av familjehem SoL 6 kap. 6 § 

LSS 6, 9 §§ 

SU  

D003 Beslut om förordnande och 

entledigande av kontaktperson eller 

kontaktfamilj 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D004 Övervägande om vård i annat hem än 

det egna hemmet fortfarande behövs 

SoL 6 kap. 8 § 

LVU 13 § 

SU  

D005 Övervägande om beslut om röjande av 

den unges vistelseort fortfarande 

behövs 

LVU 14 § 2 st SU  

D006 Socialnämnden ska minst en gång var 

tredje månad överväga om ett sådant 

beslut som avses i andra stycket 

fortfarande behövs 

LVU 14 § 3 st SU  

D007 Anmälan till överförmyndare att behov 

av god man/förvaltare finns/inte längre 

finns 

SoF 5 kap. 3 § 

LSS 15 § 6 p. 

KDIR  

D008 Beslut om anmälan till överförmyndare 

om förhållanden om förvaltningen av 

underårigs egendom 

SoF 5 kap. 3 § KDIR  

D009 Framställan till domstol om behov av 

målsägarbiträde för underårig 

SoF 5 kap. 2 § KDIR  

D010 Dödsboanmälan till Skatteverket ÄB 20 kap. 8a § KDIR  

D011 Lämna upplysning på uppmaning av 

smittskyddsläkare 

SML 6 kap. 9 § KDIR  

D012 Att efter särskild underrättelse lämna 

upplysning till smittskyddsläkare 

SML 6 kap. 12 

§ 

KDIR  

D013 Beslut om avgift inom vård och 

omsorg samt hemsjukvård 

SoL 8 kap. 4-9 

§§ 

KDIR  

D014 Beslut om jämkning av avgift vid 

dubbelt boende 

SoL 8 kap. 2-9 

§§ 

KDIR  

D015 Beslut om nedsättning eller befrielse 

från vård- och omsorgsavgift under tid 

då personen erhåller försörjningsstöd 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D016 Beslut om nedsättning eller befrielse 

från vård- och omsorgsavgift i övriga 

fall 

SoL 4 kap. 1 § SU  

D017 Av- eller nedskrivning av fordran 

gällande redan debiterad avgift 

 KDIR  

D018 Beslut om att ordna gravsättning BegrL 5 kap.2 §  KDIR  

D019 Beslut om att socialtjänsten ska behålla 

ansvaret för en asylsökande som fyller 

18 år 

 SU  
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Hantering av avvikelser 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

D050 Beslut om anmälan till IVO av 

händelse som har medfört eller hade 

kunnat medföra en allvarlig vårdskada 

PSL 3 kap. 5 § KDIR  

D051 Beslut om anmälan till IVO om någon 

drabbats av eller utsatts för risk att 

drabbas av annan allvarlig skada än 

vårdskada till följd av säkerhetsbrister i 

verksamheten 

PSL 3 kap. 6 § KDIR  

D052 Beslut om anmälan till IVO om en 

person med legitimation för yrke inom 

hälso- och sjukvård kan utgöra fara för 

patientsäkerheten 

PSL 3 kap. 7 § KDIR  

D053 Beslut om anmälan till IVO om 

missförhållanden i omvårdnaden inom 

socialtjänstens område 

SoL 14 kap. 6, 

7 §§, LSS 24f § 

KDIR  
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Bistånd enligt socialtjänstlagen 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

D060 Beslut om bistånd i form av hjälp i 

hemmet (även gällande barnfamiljer) 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D061 Beslut om bistånd i form av särskilt 

boende för service och omvårdnad för 

äldre inom kommunen 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D062 Beslut om bistånd i form av särskilt 

boende för service och omvårdnad för 

äldre i annan kommun 

SoL 4 kap. 1 § SU  

D063 Beslut gällande sammanboende när den 

ena parten beviljats bistånd i form av 

särskilt boende 

SoL 4 kap. 1c § KDIR  

D064 Beslut om bistånd om bostad med 

särskild service för funktionshindrade 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D065 Beslut om bistånd om korttidsplats 

(utredning, rehabilitering, växelvård 

eller annan liknande orsak) 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D066 Beslut med anledning av ansökan 

enligt SoL 2 kap om insatser enligt SoL 

4 kap 

SoL 2 kap. 5 §  

SoL 4 kap. 1 § 

KDIR  

D067 Beslut om ledsagare SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D068 Beslut om trygghetstelefon (inkluderar 

installation och i förekommande fall 

abonnemang); I förekommande fall i 

samråd med socialsekreterare 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D069 Beslut om matdistribution/hjälp med 

matlagning 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D070 Beslut om dagverksamhet SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D071 Beslut om avlösning i hemmet SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D072 Beslut om bidrag, anhörigvård SoL 4 kap. 2 § KDIR  

D073 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 

och ekonomiskt bistånd till livsföring i 

övrigt enligt riksnorm och riktlinjer 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D074 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 

och ekonomiskt bistånd till livsföring i 

övrigt upp till 30 % av basbeloppet 

utöver norm och riktlinjer 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D075 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 

och ekonomiskt bistånd till livsföring i 

övrigt upp till 60 % av basbeloppet 

utöver norm och riktlinjer 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D076 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 

och ekonomiskt bistånd till livsföring i 

övrigt med mer än 60 % av basbeloppet 

utöver norm och riktlinjer 

SoL 4 kap. 1 § SU  

D077 Beslut i ärenden om försörjningsstöd 

och ekonomiskt bistånd till livsföring i 

övrigt med villkor om praktik eller 

andra kompetenshöjande åtgärder 

SoL 4 kap. 4 § KDIR  

D078 Vägran av eller nedsättning av fortsatt 

försörjningsstöd 

SoL 4 kap. 5 § KDIR  
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Bistånd enligt socialtjänstlagen 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

D079 Beslut om bistånd i form av 

kontaktperson eller kontaktfamilj 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D080 Beslut enligt riktlinjer om bistånd i 

form av öppenvårdsinsatser 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D081 Beslut om bistånd i form av hjälp i 

hemmet för personer med psykisk 

funktionsnedsättning 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D082 Beslut om familjebehandlarinsatser SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D083 Beslut om att bevilja bistånd till barn 

och ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i familjehem 

hem över 4 månader. 

SoL 4 kap. 1 § SU  

D084 Beslut om att bevilja bistånd till barn 

och ungdom i form av vård 

(placering/omplacering) i familjehem 

upp till 4 månader eller beslut om 

avslag oavsett hur lång tid ansökan 

avser. 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D085 Beslut om att bevilja bistånd åt vuxna i 

form av placering i familjehem över 4 

månader 

SoL 4 kap. 1 § SU  

D086 Beslut om att bevilja placering eller 

omplacering av vuxna i familjehem 

upp till 4 månader eller beslut om 

avslag oavsett hur lång tid ansökan 

avser 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D087 Beslut om att bevilja bistånd till 

vuxna, barn och ungdomar i form av 

vård i hem för vård eller boende 

(HVB) upp till fyra månader eller 

beslut om avslag oavsett hur lång tid 

ansökan avser samt beslut om 

omplacering till annat HVB-hem som 

drivs av kommunen 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D088 Beslut om att bevilja bistånd till 

vuxna, barn och ungdomar i form av 

vård i hem för vård eller boende 

(HVB) för tid över fyra månader när 

det gäller placering (grundbeslut) eller 

omplacering till HVB-hem som drivs 

av annan än kommunen 

SoL 4 kap. 1 § SU  

D089 Beslut om bistånd i form av eftervård 

och utslussningsverksamhet för 

ensamkommande flyktingbarn 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D090 Beslut om kolonivistelse SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D091 Beslut om feriehemsvistelse SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D092 Beslut om upphörande av 

biståndsinsats  

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D093 Beslut om upphörande av 

biståndsinsats enligt SoL 6 kap, trots 

att den enskilde önskar att insatsen 

fortsätter 

 

SoL 4 kap. 1 §  KDIR  
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Bistånd enligt socialtjänstlagen 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

D094 Beslut om bistånd i form av 

andrahandskontrakt på lägenhet 

SoL 4 kap. 2 § KDIR  

D095 Beslut om ekonomiskt bistånd till 

begravningskostnader och utgifter i 

omedelbar anslutning till dödsfall upp 

till 50 % av ett basbelopp 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D096 Beslut om ekonomiskt bistånd till 

begravningskostnader och utgifter i 

omedelbar anslutning till dödsfall 

utöver 50 % av ett basbelopp 

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D097 Beslut om bistånd enligt SoL 4 kap.  

2 § som inte är reglerat på annat ställe 

SoL 4 kap. 2 §  SU  

D098 Beslut om bistånd i form av placering 

hos annan huvudman än kommunen 

och som inte regleras på annan plats i 

delegeringsordningen 

SoL 4 kap. 1 § SU  

D099 Beslut om att bevilja bistånd till 

vuxna, barn och ungdomar i form av 

vård i stödboende upp till fyra 

månader eller beslut om avslag oavsett 

hur lång tid ansökan avser samt beslut 

om omplacering till annat stödboende 

som drivs av kommunen  

SoL 4 kap. 1 § KDIR  

D100 Beslut om att bevilja bistånd till 

vuxna, barn och ungdomar i form av 

vård i stödboende för tid över fyra 

månader när det gäller placering 

(grundbeslut) eller omplacering till 

stödboende som drivs av annan än 

kommunen 

SoL 4 kap. 1 § SU  

Bistånd enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
 Ärendeslag lagrum Delegat Ersättare 

D101 Beslut om att bevilja bistånd i form av 

dagersättning. 

LMA 17 § KDIR  

D102 Beslut om att bevilja bistånd i form av 

särskilt bidrag. 

LMA 18 § KDIR  

D103 Beslut om upphörande av bistånd. LMA 11 § KDIR  
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Ersättningar 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

D220 Beslut om arvode och 

omkostnadsersättning till familjehem, 

kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 

riktlinjer 

SoL, LSS KDIR  

D221 Beslut om arvode och 

omkostnadsersättning till, familjehem 

kontaktperson eller kontaktfamilj 

utöver riktlinjer 

SoL, LSS KDIR  

D222 Beslut om avgift från föräldrar, vars 

barn är under 18 år och får omvårdnad 

i ett annat hem än det egna 

LSS 20 §,  

SoL 8 kap. 1 § 

2 st 

KDIR  

D223 Beslut om ersättning till särskilt 

förordnad vårdnadshavare som tidigare 

varit familjehemsförälder 

SoL 6 kap. 11 § KDIR  

D224 Beslut om ersättning för uppehälle 

(egenavgift) vid stöd- och hjälpinsatser 

av behandlingskaraktär, när bistånd ges 

i form av plats i hem för vård eller 

boende eller i familjehem (vuxna) 

SoL 8 kap. 1 § 

1 st 

KDIR  

D225 Beslut om att återkräva ekonomiskt 

bistånd  

SoL 9 kap. 1, 

2 §§ 

KDIR  

D226 Beslut om att föra talan i 

förvaltningsrätt om återkrav om 

ekonomiskt bistånd enligt SoL 9 kap 1 

och 2 §§ och 8 kap 1 § 

SoL 9 kap. 3 § SU  

D227 Beslut om eftergift av 

ersättningsskyldighet enligt 9 kap 1 och 

2 §§ och 88 kap 1 § SoL 

SoL 9 kap. 4 § KDIR  
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Beslut i samband med handläggning av ärenden 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

D240 

 

Beslut om att utrednings ska inledas SoL 11 kap. 1 § KDIR  

D241 Beslut om att utredning inte ska inledas 

eller att inledd utredning ska läggas 

ned 

SoL 11 kap. 1 § KDIR  

D242 Beslut om att utredning inte ska 

föranleda någon åtgärd 

SoL 11 kap. 1 § KDIR  

D243 Beslut om att inleda utredning oavsett 

den enskildes samtycke 

SoL 11 kap. 1, 

1a §§ 

KDIR  

D244 Beslut om att konsultera sakkunnig etc. SoL 11 kap. 2 § 

 

KDIR  

D245 Förlängning av utredningstid SoL 11 kap. 2 § KDIR  

D246 Beslut om uppföljning av ett barns 

situation när utredning avslutats utan 

beslut om insats 

SoL 11 kap. 

4a § 

KDIR  

D247 Beslut om uppföljning av ett barns 

situation efter det att en placering i ett 

familjehem eller HVB upphört 

SoL 11 kap. 

4b § 

KDIR  

D248 Beslut om framställan att flytta över 

ärende till annan kommun 

SoL 2a kap. 

10 § 

KDIR  

D249 Beslut i fråga om mottagande av 

ärende från annan kommun 

SoL 2a kap. 

10 § 

KDIR  

D250 Beslut om att hos IVO ansöka om 

överflyttning av ärende 

SoL 2a kap. 

11 § 

KDIR  

D251 Yttrande över annan kommuns begäran 

hos IVO om överflyttning av ärende 

SoL 2a kap. 10, 

11 § 

KDIR  

D252 Beslut om att överklaga IVO:s beslut 

om överflyttning av ärende 

SoL 16 kap. 4 §  KDIR  
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Ärenden enligt LSS 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

D260 

 

Beslut om personkretstillhörighet LSS 1, 7 §§ KDIR  

D261 Beslut om biträde av personlig assistent 

upp till 20 timmar per vecka 

 

LSS 7, 9 §§ 2 p. KDIR  

D262 Beslut om biträde av personlig assistent 

utöver 20 timmar per vecka 

 

LSS 7, 9 §§ 2 p. SU  

D263 Beslut om biträde av personlig assistent 

vid tillfälligt utökade behov upp till 4 

veckor  

LSS 7, 9 §§ 2 p. KDIR  

D264 Beslut om ersättning för skäliga 

omkostnader för personlig assistent 

utöver assistansersättning  

LSS 7, 9 §§ 2 p. SU  

D265 

 

Beslut om ledsagarservice LSS 7, 9 §§ 3 p. KDIR  

D266 

 

Beslut om biträde av kontaktperson LSS 7, 9 §§ 4 p. KDIR  

D267 

 

Beslut om avlösarservice i hemmet LSS 7, 9 §§ 5 p. KDIR  

D268 Beslut om korttidsvistelse utanför det 

egna hemmet upp till 60 dygn 

LSS 7, 9 §§ 6 p. KDIR  

D269 Beslut om korttidsvistelse utanför det 

egna hemmet utöver 60 dygn 

LSS 7, 9 §§ 6 p. KDIR  

D270 Beslut om korttidstillsyn för 

skolungdom över 12 år utanför det 

egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov 

LSS 7, 9 §§ 7 p. KDIR  

D271 Beslut om boende i familjehem för 

barn och ungdomar (stadigvarande) 

LSS 7, 9 §§ 8 p. SU  

D272 Beslut om tillfällig placering eller 

omplacering av barn och ungdomar i 

familjehem 

LSS 7, 9 §§ 8 p. KDIR  

D273 Beslut om boende med särskild service 

för barn och ungdomar inom 

kommunen 

LSS 7, 9 §§ 8 p. KDIR  

D274 Beslut om boende med särskild service 

för barn och ungdomar hos annan 

huvudman 

LSS 7, 9 §§ 8 p. SU  

D275 Beslut om boende för vuxna i bostad 

med särskild service inom kommunen 

LSS 7, 9 §§ 9 p. KDIR  

D276 Beslut om boende för vuxna i bostad 

med särskild service hos annan 

huvudman 

LSS 7, 9 §§ 9 p. SU  

D277 Beslut om daglig verksamhet för 

personer i yrkesverksam ålder som 

saknar förvärvsarbete och inte utbildar 

sig 

LSS 7, 9 §§ 

10 p. 

KDIR  

D278 Beslut att utbetala assistansersättning 

till annan person är den som är 

berättigad till insatsen 

LSS 11 § KDIR  
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Ärenden enligt LSS 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

D279 Beslut om upphörande av insats enligt 

LSS 

 KDIR  

D280 Beslut om återbetalningsskyldighet för 

felaktig eller för hög 

assistansersättning 

LSS 12 § KDIR  

D281 Beslut om att utreda behoven för 

enskild på tillfälligt besök i kommunen 

och besluta om insatser enligt LSS 

LSS 16 § 4 st KDIR  

D282 Beslut om förhandsbesked om rätt till 

insats enligt LSS för person, som inte 

är bosatt i kommunen 

LSS 16 § 2, 3 st KDIR  

D283 Beslut om att anmäla behov av 

ersättning för personlig assistent till 

försäkringskassa enligt 51 kap 

socialförsäkringsbalken 

LSS 15 § 8 p. KDIR  

D284 Indragning eller nedsättning av 

ekonomiskt stöd när tillsyn eller 

inspektion förvägrats 

LSS 9c § KDIR  

D285 Beslut om överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till domstol i 

LSS-ärenden, där ursprungsbeslutet 

fattats av styrelsen 

LSS 27 § SU  
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Ärenden enligt LOV 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

D290 Godkännande av utförare 

 

LOV 8 kap. 1 § KDIR  

D291 Tecknande av kontrakt 

 

LOV 8 kap. 3 § KDIR  

D292 Godkännande av verksamhetsansvarig 

hos godkänd utförare 

 KDIR  

D293 Beslut om när avtalsbrott resp. rättelse 

skett 

 KDIR  
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Ärenden enligt LVU 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

D300 Ansökan hos förvaltningsrätt om vård 

enligt LVU 

LVU 4 § SU  

D301 Beslut om omedelbart 

omhändertagande 

LVU 6 § SU  

D302 Ansökan hos förvaltningsrätt om 

förlängning av utredningstid 

LVU 8 § KDIR  

D303 Beslut om upphörande av 

omhändertagande jämlikt LVU 6 § 

LVU 9 § SUo SU vice ordf. 

D304 Beslut om hur vården ska ordnas och 

var den unge ska vistas under vårdtiden 

LVU 11 § 1 st SU  

D305 Beslut att den unge får vistas i eget 

hem under vårdtiden 

LVU 11 § 2 st SU  

D306 Beslut om den unges personliga 

förhållanden  

LVU 11 § 4, 5 

st 

KDIR  

D307 Beslut om hur rätt till umgänge ska 

utövas när umgängesrätt är reglerad 

genom dom, beslut av domstol eller 

avtal 

LVU 14 § 2 st 

1 p. 

SU  

D308 Utgått    

D309 Beslut att vården ska upphöra 

 

LVU 21 § SU  

D310 Beslut om kontaktperson eller öppen 

behandling 

LVU 22 § 1 st 

1, 2 p. 

SU  

D311 Prövning om beslut enligt 22 § 

fortfarande behövs 

LVU 22 § 3 st SU  

D312 Beslut att förebyggande insats enligt 22 

§ ska upphöra 

LVU 22 § 3 st SU  

D313 Ansökan hos förvaltningsrätt om 

flyttningsförbud 

LVU 24 § SU  

D314 Övervägande om flyttningsförbud 

fortfarande behövs 

LVU 26 § SU  

D315 Beslut att flyttningsförbud ska upphöra 

 

LVU 26 § SU  

D316 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 

 

LVU 27 § SU  

D317 Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud 

ska upphöra 

LVU 30§ 2 st SU  

D318 Beslut om den unges umgänge med 

förälder eller vårdnadshavare efter 

beslut om flyttningsförbud eller 

tillfälligt flyttningsförbud 

LVU 31 § SU  

D319 Beslut om läkarundersökning, vilken 

läkare och plats för läkarundersökning 

LVU 32 § KDIR  

D320 Beslut om begäran om biträde av polis 

för att genomföra läkarundersökning 

LVU 43 § 1 p. SU  

D321 Beslut att begära biträde av polis för att 

genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande enligt LVU 

LVU 43 § 2 p.  SU  

 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-07-12 
Dnr 

SN 2019/000068 
Sida 

25(28) 
 

 

 

Ärenden enligt LVM 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

D330 Beslut om omedelbart 

omhändertagande 

LVM 13 § SU  

D331 Beslut om att inleda utredning om skäl 

för tvångsvård 

LVM 7 § KDIR  

D332 Beslut om att utredning inte ska inledas 

eller att påbörjad utredning ska läggas 

ned alternativt övergå i en utredning 

enligt SoL 

LVM 7 § KDIR  

D333 Beslut om läkarundersökning samt utse 

läkare 

LVM 9 § KDIR  

D334 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt 

om vård enligt LVM 

LVM 11 § SU  

D335 Beslut om att begära polishandräckning 

för att föra en missbrukare till en 

läkarundersökning 

LVM 45 § 1 p. KDIR  

D336 Beslut att begära polishandräckning för 

inställelse vid vårdinstitution 

LVM 45 § 2 p. KDIR  

D337 Yttrande till åklagarmyndighet om den 

som vårdas enligt LVM 

LVM 46 § KDIR  

D338 Beslut om att vården ska upphöra LVM 18 b § KDIR  
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Yttranden till domstol, åklagarmyndighet m. fl. 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

D340 Yttrande till åklagarmyndighet i 

ärenden där styrelsen redan vidtagit 

åtgärder, då insatser erbjuds med stöd 

av SoL eller behov av insatser saknas 

LUL 11 § KDIR  

D341 Lämnande av upplysningar och förslag 

på åtgärder till åklagaren 

PersutrL 6 § KDIR  

D342 Yttrande till allmän domstol när den 

som har begått brottslig gärning kan bli 

föremål för LVM-vård 

BrB 31 kap. 2 § 

1 st 

KDIR  

D343 

 

Yttrande enligt namnlagen NamnL 44 § 

3 st 

KDIR  

D344 

 

Yttrande i körkortsärenden KF 5 kap. 2 § 

2 st 

KDIR  

D345 Avge yttranden till domstol eller annan 

myndighet i ärenden enligt LVU och 

LVM 

 SU  
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Ärenden enligt Föräldrabalken 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

D360 Godkännande av faderskapsbekräftelse, 

då parterna varit sammanboende eller 

haft stadigvarande förbindelse under 

hela konceptionstiden och är 

sammanboende vid barnets födelse 

samt är överens om att barnet är deras 

gemensamma 

FB 1 kap. 4 § 

1 st, 9 § 

KDIR  

D361 

 

Enlig punkt D360, men i övriga 

ärenden 

FB 2 kap. 1 § KDIR  

D362 Beslut om att inleda utredning om 

fastställande av faderskap när dom eller 

bekräftelse finns och faderskapet kan 

ifrågasättas 

FB 2 kap. 1 § KDIR  

D363 Beslut om att återuppta nedlagd 

utredning 

FB 2 kap. 1 § KDIR  

D364 Begäran om biträde av socialnämnd i 

annan kommun 

FB 2 kap. 4 § KDIR  

D365 Beslut om att ge tillfälle till bekräftelse 

av faderskap 

FB 2 kap. 5 § KDIR  

D366 Beslut om blodundersökning 

 

FB 2 kap. 6 § KDIR  

D367 Beslut om att inleda utredning om 

någon annan än den som är gift med 

barnets moder kan vara far till barnet 

FB 2 kap. 9 § 

1 st 

KDIR  

D368 Beslut att väcka och föra talan i mål 

om faderskap 

FB 3 kap. 5, 6, 

8 §§ 

KDIR  

D369 Beslut att utse utredare i mål och 

ärenden om vårdnad eller umgänge 

FB 6 kap. 19 § KDIR  

D370 Beslut att godkänna föräldrars avtal om 

vårdnad, boende och umgänge enligt 

föräldrabalken 

FB 6 kap. 6 §, 

14a § 2 st, 15a § 

3 st 

KDIR  

D371 Beslut att utse viss person som stöd vid 

umgänge 

FB 6 kap. 15 c § KDIR  

D372 Beslut att vissa åtgärder får vidtas trots 

att en av vårdnadshavarna inte 

samtycker 

FB 6 kap. 13a SU  

D373 Beslut om att godkänna/ej godkänna 

avtal om underhållsbidrag 

FB 7 kap. 7 § KDIR  

D374 Yttrande i ärenden om förordnande av 

god man eller förvaltare för någon som 

har fyllt 16 år 

FB 11 kap. 16 § 

2 st 

KDIR  
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Ärenden gällande adoption 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

D390 Medgivande till adoption 

 

SoL 6 kap. 12 § SU  

D391 Återkallelse av medgivande att ta emot 

adoptivbarn 

SoL 6 kap. 13 § SU  

D392 Prövning av samtycke till fortsatt 

adoptivförfarande – vid samtycke 

SoL 6 kap. 14 § KDIR  

D393 Prövning av samtycke till fortsatt 

adoptivförfarande – ej samtycke 

SoL 6 kap. 14 § SU  

 

 

Delegering till Sydostjouren 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

D400 Bistånd i form av öppna insatser 

 

SoL4 kap. 1 § Sydostjouren  

D401 Beslut om ekonomiskt bistånd SoL 4 kap. 1 § Sydostjouren  

D402 Placering i enskilt hem eller vid 

institution 

SoL 4 kap 1 § Sydostjouren  

D403 Beslut om att inleda utredning SoL 11 kap. 1 § 

LVM 7 § 

Sydostjouren  

D404 Personefterlysning då någon är 

omhändertagen enligt LVU eller 

LVM 

Efterlysningskungörelsen Sydostjouren  

D405 Utse läkare samt beslut om plats 

för läkarundersökning 

32 § LVU 

9 § LVM 

Sydostjouren  
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§ 97   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk uppföljning  

För närvarande saknas en ekonomisk analys för föregående månad då man i 

nuläget arbetar med delårsbokslutet som är färdigt den 16 september. 

Verksamhetsplan 2020  

Josefin Bengtsson går igenom hur arbetet med verksamhetsplanen för 2020 

fortgår. De har fått arbeta på ett nytt sätt för att bättre kunna inkludera 

enhetscheferna efter deras önskemål och få ett mer bottom-up arbetssätt.  

Kvalitetsledningssystem  

Josefin Bengtsson informerar om SOFS 2011:9 som är en handlingsplan för 

systematiskt kvalitetsarbete från Socialstyrelsen. Hon informerar även hur 

verksamheten arbetar efter handlingsplanen; bland annat inför man ett nytt 

digitalt system (Stratsys) man har även implementerat en arbetsgrupp i 

kombination med en konsult från Stratsys för att föra in planerna i systemet.   

Vårdkön 

Omvårdnad: sju personer står i kö varav fem har eget boende och två bor på 

annat särskilt boende. 

Demens: nio personer står i kö varav fyra har eget boende, en bor på särskilt 

boende och fyra bor på korttid. 

Äpplet: 16 personer står i kö varav fem har eget boende, åtta bor på särskilt 

boende och tre på korttid. 

Äpplet demens: 7 personer i kö varav två har eget boende, 3 bor på särskilt 

boende och två på korttid. 

Heltidsresan  

Sofi Ludvigsson informerar kortfattat om det pågående arbetet med 

Heltidsresan. 

Lokalförsörjningsplan 

Ann-Katrin Ståhl informerar om lokalförsörjningsplanen. 

Nära vård  

Ann-Katrin Ståhl informerar om hur arbetet med Nära vård fortskrider. 

Målet är att skapa trygghet för brukarna och en bra arbetsmiljö för de 
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anställda. Projektet förväntas även ge ökad livskvalitet och minskade 

kostnader. 

Sommaren fortsättning.  

Nytt förslag på introduktion för nyanlända. 

Uppdatera listan med kontaktpolitiker 

Listan med kontaktpolitiker för socialnämndens verksamhetsområden 

uppdateras. 

Hantering av äldreomsorgsplanen 

Pernilla Ekholm Slottner presenterar en strategi för att hantera 

äldreomsorgsplanen. Förvaltningen vill veta vilka frågor ska prioriteras i 

planen. Därefter kan de välja metod efter vilka resurser som står till 

förfogande.      

_____ 
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