
  
PROTOKOLL 1 (24) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-22  

Socialnämnden 
 

 

  
Utses att justera Kjell Wendin med Christina Johansson som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

Socialförvaltningen 27 april 2020, kl 16.00 
 

Sekreterare   Paragrafer 50–66 
 Annette Nordgren  
  
Ordförande   
 Marie-Louise Söderström  
  
Justerare  
 Kjell Wendin 
  

 Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2020-04-22 Organ Socialnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2020-04-28 Anslaget tas ned 2020-05-20 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Socialförvaltningen 
 

Underskrift   
   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 13:15–14:25 
  
Ledamöter Marie-Louise Söderström (C) Ordförande, Kjell Wendin (KD) 1:e vice 

ordförande, Christina Johansson (M), Gustav Isaksson (M), Björn von 
Walden (S), Helene Molander (S), Per Skog (SD) 

 
  

Övriga Ove Bergman Socialchef, Annette Nordgren administrativ chef, Anne 
Rytzler ekonom § 50-57, Cecilia Ring Moberg VFF-chef via länk, § 50-57, 
Cecilia von Alten Brandt vård- och omsorgschef via länk § 50-57, Eva 
Lagerström IFO-chef via länk § 50-59, Tommy Enell AMV-chef via länk § 
50-57 

 



  
PROTOKOLL 2 (24) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-22  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Innehåll 
Ärende Sida 

Val av justerare ............................................................................................................... 3 

Fastställande av föredragningslistan ........................................................................... 4 

Hantering av styrelse och nämndsammanträden med anledning av 
coronaviruset .................................................................................................................. 5 

Ekonomisk rapport ........................................................................................................ 6 

Underlag till strategisk och ekonomisk plan 2021-2023 ........................................... 7 

Information från förvaltningsledningen ..................................................................... 8 

Information - Strategisk lokalförsörjningsplan .......................................................... 9 

Förändringar gällande pensionärsservice - Arbetsmarknadsverksamheten ...... 10 

Övervägande att ansöka om utdömande om särskild avgift hos 
förvaltningsrätten enligt SoL, IVO dnr 8.8.1-37007/2019 ...................................... 11 

Yttrande gällande överklagan av Förvaltningsrättens dom .................................. 12 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 .................................................................................. 13 

Beslut - Tillsyn IVO, Dnr 8.5-24978/2019-1 .............................................................. 14 

Biståndsstrategier med koppling till coronaviruset ................................................ 15 

Inga garanterade hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Arboga kommun ..... 16 

Informationsärenden till socialnämnden .................................................................. 18 

Anmälan delegationsbeslut - april ............................................................................. 19 

Grundläggande granskning 2019 .............................................................................. 24 
  



  
PROTOKOLL 3 (24) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-22  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 50  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

1.  Kjell Wendin (KD) utses som justerare med Christina 
Johansson (M) som ersättare. 
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§ 51  

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 
 Yttrande till Kammarrätten 
 Förändringar gällande pensionärsservice - 

Arbetsmarknadsverksamheten 
 Grundläggande granskning 2019 

 
 Ärendet information om läget gällande Corona flyttas till 

information från förvaltningsledningen 
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§ 52 SN 86/2020-006 

Hantering av styrelse och nämndsammanträden med 
anledning av coronaviruset 

Socialnämndens beslut 

1. Antalet ledamöter som närvarar vid kommunstyrelsens 
sammanträden begränsas under rådande läge med anledning 
av coronaviruset till sju, fyra ledamöter från majoriteten P7, 
två från S och en från SD. 

2. Inga ersättare närvarar om de inte tjänstgör. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 31 mars 2020 § 21 
gällande hantering av styrelse och nämndssammanträden med 
anledning av coronaviruset.  

Antalet närvarande ledamöter föreslås begränsas till det lägsta antal 
som är möjligt för att styrelsen fortfarande ska vara beslutsmässig 
vilket är när fler än hälften av ledamöterna är närvarande (KL 6 kap 
§ 27). För socialnämnden innebär detta att sju ledamöter måste vara 
närvarande. Fördelningen föreslås till 4 ledamöter för majoriteten P7, 
två ledamöter för S och en ledamot för SD. Ersättare ska inte närvara 
om de inte tjänstgör. 
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§ 53 SN 36/2020-042 

Ekonomisk rapport 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten. 

Sammanfattning 

En ekonomisk rapport gällande mars månad 2020 redovisas för 
nämnden. Prognosen visar på ett underskott med 14 600 tkr. 

Verksamheterna redovisar följande: 

Gemensamt, socialnämnd, CA 500 

IFO, barn och unga - 2 600 

IFO, vuxna -1 300 

Vård och omsorg - 8 100 

VFF - 3 700 

AMV 600 
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§ 54 SN 83/2020-041 

Underlag till strategisk och ekonomisk plan 2021-2023 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner Strategisk och ekonomisk plan 
2021-2023 

2. Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Från socialförvaltningen föreligger underlag till strategisk och 
ekonomisk plan för åren 2021-2023. Underlaget innehåller nuläge och 
framtid, ekonomisk avstämning, effektiviseringar/ransoneringar och 
investeringar för 2021-2023.   
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§ 55 SN 86/2020-006 

Information från förvaltningsledningen 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

En aktuell lägesbild ges från varje verksamhet utifrån Coronaviruset. 

Alla verksamheterna följer myndigheternas rekommendationer. 

Inom vård och omsorg är läget stabilt utifrån rådande 
omständigheter och tillgång till skyddsutrustning finns. Det har 
ordnats extra platser genom att stänga daglig verksamhet och 
växelvården vilket ger 10 platser. 

Arbetsmarknadsverksamhetens verksamheter är i gång och de har 
tillverkat visir framför allt till vård och omsorg. 

Inom verksamheten för funktionshinder är alla verksamheterna i 
gång och i dagsläget fungerar det bra. 

När det gäller färdtjänst så får alla resenärer åka som "ensamåkare" 
med anledning av Coronaviruset. 

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen pågår som 
vanligt. Det har varit en minskning av orosanmälningar och de är 
extra vaksamma när det gäller våld i nära relationer. 

När det gäller socialnämndens råd, pensionärsråd och anhörigrådet, 
så har sammanträdena i maj ställts in.  
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§ 56 SN 144/2019-011 

Information - Strategisk lokalförsörjningsplan 

Socialnämndens beslut 

1.  Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Lokalförsörjningsplanen uppdateras årligen, och beslutas av 
kommunfullmäktige i samband med Strategisk och ekonomisk plan, 
utifrån den lokalrevision som nämnderna och styrelsen gör för sina 
respektive verksamheter. Nämnderna och styrelsen bedömer 
lokalbehovet på kort och lång sikt.  

Socialnämndens behov: 

 Behov av ett nytt äldreboende (minst 32 platser) 
 Behov av flera LSS och LSS/SoL boenden 
 Intresset för ett trygghetsboende 
 Flytt av daglig verksamhet vid Ekbacken till kommunägda 

lokaler 
 Behov av jourlägenheter samt lägenheter för sociala kontrakt 

och ensamkommande 
 Akuta lösningar: AMV´s tvättstuga och kontor till 

biståndshandläggarna som både delarna idag finns på Tornet 
 Gemensamma lokaler för hemtjänsten på exempelvis 

Hällbacken 
 Eventuella framtida behov av gemensamma boenden 

(exempelvis missbruk) inom KAK 
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§ 57 SN 17/2020-737 

Förändringar gällande pensionärsservice - 
Arbetsmarknadsverksamheten 

Socialnämndens beslut 

1.  Socialnämnden beslutar att arbetsmarknadsverksamheten 
erbjuder gräsklippning till kunder som har fyllt 75 år eller 
personer med funktionsnedsättning. Gräsklippning erbjuds 
på kundens folkbokföringsadress inom Arboga kommun. 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsverksamheten erbjuder gräsklippning till samtliga 
Arboga bor som har fyllt 65 år och har pension oavsett 
funktionsförmåga och personer med funktionshinder. Ett syfte med 
insatsen är att bereda möjlighet för personer att bo kvar i det egna 
hemmet med stöd från bland annat Arbetsmarknadsverksamheten. 
Gräsklippningstjänsten är avgiftsbelagd och inte biståndsbedömd. 

Arbetsmarknadsverksamhetens deltagarförsörjning sker främst från 
IFO och Arbetsförmedlingen. Under sommaren 2019 var antalet 
deltagare som kunde bli aktuella för tjänsteutförandet gräsklippning 
få till antalet därför fick verksamheten svårigheter med 
genomförandet av beställningar. 

För att säkerställa att de kunder som är i behov av tjänsten kan 
erhålla den bör en begränsning av målgruppen ske och 
tydliggörande av var tjänsten ska utföras. I nuläget erbjuds 
gräsklippning bland annat vid sommarstugor. Gräsklippnings-
tjänsten föreslås erbjudas endast på kundens folkbokföringsadress 
inom Arboga kommun. Ändringen av målgruppen föreslås att gälla 
personer som har fyllt 75 år eller personer med 
funktionsnedsättning.  
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§ 58 SN 75/2020-751 

Övervägande att ansöka om utdömande om särskild 
avgift hos förvaltningsrätten enligt SoL, IVO dnr 8.8.1-
37007/2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar yttrandet som sitt och överlämnas till 
IVO för bedömning. 

Sammanfattning 

Ej verkställt beslut avseende kontaktfamilj enligt SoL 

Skälen till dröjsmålet 

Orsaken till dröjsmålet kring verkställighet av beslut är kommunens 
brist på kontaktfamiljer. Familjehemssekreterare har sedan 28 mars 
2019 eftersökt kontaktfamilj för hen. Journalanteckning daterad 9 
oktober 2019 framgår att flera förslag på nya kontaktfamiljer har 
tagits fram och ska gås igenom för att sedan matchas med hens 
behov. Inga av dessa matchade.  29 januari 2020 har 
familjehemssekreterare tillfrågat två olika kontaktfamiljer, där en 
familj avböjt och en familj vill avvakta med att lämna svar.  

Insatser under väntetiden 

9 oktober 2019 inkommer orosanmälan från skolan gällande hen då 
hen har hög frånvaro. Familjen erbjuds öppenvårdsinsats 16 oktober 
2019 som de tackar ja till. Öppenvårdsinsatsen är fortfarande 
pågående.  
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§ 59  

Yttrande gällande överklagan av Förvaltningsrättens 
dom 
*** Sekretess *** 
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§ 60 SN 80/2020-77 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av 
patientsäkerhetsberättelse för år 2019 

Sammanfattning 

Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) i 
kraft. 

Vårdgivaren är i och med den nya lagen skyldig att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren ska upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och 
vilka resultat som har uppnåtts.  
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§ 61 SN 108/2019-732 

Beslut - Tillsyn IVO, Dnr 8.5-24978/2019-1 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av Inspektionen för 
vård- och omsorgs beslut. 

Sammanfattning 

Beslutet gäller tillsyn av nämndens arbete med att identifiera 
enskildas behov och planera för insatser inom socialnämndens 
ansvarsområde för äldreomsorg i Arboga kommun. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet.  
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§ 62 SN 92/2020-732 

Biståndsstrategier med koppling till coronaviruset 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar godkänna att förvaltningen har 
möjlighet att göra avvikelser från fastställd riktlinje under 
svåra förhållanden då vi kommer att ha svårt att utföra 
tjänster eller placeringar. 

Sammanfattning 

I samband med biståndshandläggning av hemtjänst och 
omsorgsbeslut, där beslut i vanliga fall sker utifrån nämndens 
riktlinjer behöver vi i första hand prioritera enskilda som är värst 
utsatta och anpassa andra insatser utifrån de resurser som finns att 
tillgå. Det betyder att det i bedömnings- och beslutsläget är ännu mer 
angeläget att samarbetet mellan biståndshandläggaren och utföraren 
fungerar och beslut anpassas mer åt en förskjutning från riktlinjer till 
tillgången av resurser. Det som vi idag kallar skälig levnadsnivå kan 
i vissa fall sänkas till lägsta nivå. 

Det som framgår av IVO:s uttalande är: 

IVO har förståelse för den prövning vård och omsorg nu genomgår 
och att olika aktörer kan behöva vidta extraordinära åtgärder för att 
tillgängliggöra nödvändiga vårdplatser. Vid kommande tillsyn och 
tillståndsprövning kommer IVO att beakta det gällande läget vid 
bedömning av de åtgärder som aktörer inom vård och omsorg vidtar 
under den närmaste tiden.  

Efterhand som Corona problematiken begränsas ska uppföljningar 
strukturerat genomföras så att den enskilde brukaren ges insatser till 
skälig levnadsnivå och enligt nämndens riktlinjer.   
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§ 63 SN 91/2020-732 

Inga garanterade hemtjänstinsatser vid tillfällig 
vistelse i Arboga kommun 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att personer med tillfällig vistelse i 
Arboga kommun inte kommer att kunna garanteras 
hemtjänstinsatser i Arboga kommun under coronavirusets 
aktiva fas. 

Sammanfattning 

Enligt 2 a kapitlet 6 § socialtjänstlagen är en kommun där en enskild 
vistas tillfälligt skyldig att på begäran verkställs bosättnings-
kommunens beslut om bistånd. Bestämmelsen är i grunden, och 
under normala omständigheter, en positiv rättighet till rörligheten 
inom Sverige även för personer som har behov av bistånd. 

Arboga kommun får varje år ett antal besökare med behov av 
hemtjänst från andra kommuner som önskar spendera tid, 
framförallt under sommaren, i kommunen. 

Vanliga år finns det möjlighet för Arboga kommun att klara av 
tillfälliga äldre besökare och att erbjuda även dessa den hemtjänst de 
behöver. Detta år, när coronaviruset (covid-19) sprider ut sig över 
världen, är dock inget vanligt år. 

Socialförvaltningens bedömning är att det under coronavirusets 
aktiva fas inte kommer att finnas tillräckligt med omsorgspersonal 
för att ge hemtjänst till tillfälliga besökare i Arboga kommun, utan 
förvaltningen behöver prioritera att använda den personal som finns 
för att lösa situationen för de personer som är folkbokförda i Arboga 
kommun och som har behov av våra tjänster.  

Socialförvaltningen vill även uppmärksamma den uppmaning som 
Folkhälsomyndigheten har gett om att dämpa risken för 
smittspridning genom att undvika icke nödvändiga resor. 

__________ 
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Skickas till: 
Alla Sveriges kommuner 
Hemtjänsten 
Biståndshandläggningen 
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§ 64 SN 76/2020-709 

Informationsärenden till socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av informations- 
och meddelandeärenden. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen 

1. Månadsstatistik mars 2020 

Socialnämnden 

2. Socialnämndens protokoll 2020-03-18 

Arbetsförmedlingen 

3. Arbetslöshetsstatistik mars 2020 

Kommunfullmäktige 

4. Antagande av finanspolicy, § 35, dnr 1/2020 
5. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 

socialnämnden – Louise Richardsson (L), § 49, dnr 203/2018-
102 

6. Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Louise 
Richardsson (L), § 50, dnr 203/2018-102 

Kommunstyrelsen 

7. Kommunens arbete med anledning av coronaviruset, covid-
19, § 51, dnr 1/2020 

Förvaltningsrätten i Uppsala 

8. Beslut gällande särskild avgift, 2020-03-20, dnr 157/2020-740 
9. Underrättelse gällande särskild avgift 2020-04-01, dnr 

156/2020-740  
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§ 65 SN 16/2020-002 

Anmälan delegationsbeslut - april 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Följande delegationsbeslut har fattats: 

Personalärenden (anställningar, lönesättning med mera): 
Enhetschef Jan Regedantz-Valentin, mars 2020, 9 anställningar 
Enhetschef Sari Korpi, mars 2020, 2 anställningar 
Enhetschef Jannice Nilsson, mars 2020, 12 anställningar 
Enhetschef Johanna Lundin, mars 2020, 4 anställningar 
Enhetschef Monika Bergman, mars 2020, en anställning 
Enhetschef Erica Persson, mars 2020, 4 anställningar 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 

mars 2020 
9 färdtjänstbeslut (3 avslag ledsagare) 
9 riksfärdtjänstbeslut 

Biståndsbeslut, vård och omsorg 

mars 2020: 
1 boendestöd 
62 hemtjänst  
7 Trygghetslarm 
1 Avlösning i hemmet 
7 särskilt boende 
10 korttidsvistelse  
2 Växelvistelse 

Biståndsbeslut LSS 

mars 2020: 
1 Personlig assistans  
1 Korttidsvistelse 
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Faderskap 

mars 2020 
8 Fa Godkännande av faderskapsbekräftelse 
10 FR Beslut inleda utredning 
8 FR Utredning avslutas 

Dödsbohandläggning 

Mars 2020 
3 Dödsboanmälan till skattemyndighet 

IFO, barn och unga 

Familjerätt 

mars 2020 

1 Fa Godkännande av faderskapsbekräftelse 
1 FR Ansökan om umgänge med närstående jml 6 kap 
1 FR Att godkänna avtal om vårdnad enligt 6 kap 17a  
2 FR Beslut inleda utredning 
2 FR Umgängesstöd jml FB inleds 
1 FR Upplysningar enligt 6 kap 20 § FB lämnas 
1 FR Utredning avslutas 
1 FR Utredning inleds 

Barn och unga 

mars 2020 

1 BoU Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL avslås 
3 BoU Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § avslutas 
1 BoU Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § beviljas 
6 BoU Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 BoU Kontaktperson/familj enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
1 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL, läggs ned 
1 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med 
15 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan 
5 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan 
16 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
25 BoU Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
1 BoU Vård med placering fastställs av AU 
2 BoU Vård med placering utom egna hemmet enligt 
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2 BoU Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
4 BoU Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
4 BoU Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 LVU Dom om vård enligt 2 § bifalles 
1 LVU Övervägande om vård med stöd av 2 § fortfarande 
4 Uppdrag IFO BoU Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § 
1 Vux Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 Y Avge yttrande i körkortsärende 
1 Y Avge yttrande till polismyndighet 

Familjehem 

mars 2020 

1 FH Kontaktperson/familj godkänt för uppdrag 

IFO Vuxen 

mars 2020 

11 Ek Utredning inleds ej 
1 LVM Ansökan hos Förvaltningsrätten om vård  
1 LVM Begäran om polishandräckning vid läkarundersökning 
1 LVM Beslut om läkarundersökning enligt 9 § 
1 LVM Förvaltningsrätten fastställer omedelbart omhändertagande 
1 LVM Förvaltningsrätten meddelar bifall vård enligt LVM 
1 LVM Omedelbart omhändertagande enligt 13 § 
1 LVM Placering inleds 
1 LVM Utredning enligt 7 § inleds 
2 LVM Utredning enligt 7 § inleds ej 
5 Uppdrag IFO Vux öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL 
6 Vux Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
4 Vux Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL avslutas 
4 Vux Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Vux egenavgift ska ej betalas 
1 Vux Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
5 Vux Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
1 Vux Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats  
10 Vux Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
7 Vux Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
4 Vux Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL avslutas 
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5 Vux Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Y Avge yttrande i körkortsärende 

Ekonomiskt bistånd 

mars 2020 

5 Ek Avge yttrande i ekonomiärende 
301 Ek Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
323 Ek Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Ek bistånd enligt 4 kap 2 § SoL beviljas 
15 Ek Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap SoL 
2 Ek Omprövning av beslut 
6 Ek Utredning avslutas med insats 
4 Ek Utredning avslutas utan insats 
12 Ek Utredning inleds 
20 Sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
10 Sysselsättning grundbeslut 
4 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
4 Sysselsättning Utredning inleds 
13 Uppdrag IFO sysselsättning Grundbeslut 

Ekonomiskt bistånd - mottagning 

mars 2020 

9 Ek Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
13 Ek Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 
kap SoL 
13 Ek Utredning avslutas med insats 
13 Ek Utredning inleds 
8 Sysselsättning grundbeslut 
8 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
8 Sysselsättning Utredning inleds 
2 Uppdrag IFO sysselsättning Grundbeslut 

Socialchefen 

1 avtal familjehemsvård KAK 

Alkoholhandläggaren 

1 beslut tillfälligt till slutet sällskap, 2020-03-05 
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IFO-chef, barn och unga 

Förordnande av personal till socialjouren, 2020-03-06, 2020-03-23 

Arbetsutskottet 

Protokoll: 2020-03-04 § 37-44, 2020-03-13 § 52-53  
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§ 66 SN 135/2019-007 

Grundläggande granskning 2019 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att delegera till arbetsutskottet att 
svara revisionen gällande den grundläggande granskningen 
2019. 

Sammanfattning 

Revisionen har genomfört en granskning gällande den 
grundläggande granskningen för 2019. Revisionen vill ha svar på 
revisionsrapporten. 

Då socialnämnden inte har något sammanträde under maj månad så 
föreslås att nämnden delegerar till arbetsutskott att svara revisionen. 


