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§ 122  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

1. Christina Johansson (M) utses till justerare med Ronald 
Winther (SD) som ersättare.  
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§ 123  

Fastställande av föredragningslistan 

Socialnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med tillägget: 
- Närvarorätt på nämndens sammanträde 
- Granskning gällande offentlighets- och sekretesslagen enligt 
internkontrollplan. 
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§ 124  

Närvarorätt vid socialnämndens sammanträde 

Socialnämndens beslut 

1. Rahaf Ramdo beviljas att närvara på dagens sammanträde 
med socialnämnden. 

Sammanfattning 

I kommunallagen 6 kap § 25 finns bestämmelser om närvarorätt för 
utomstående vid nämndsammanträden. 

Rahaf Ramdo som är utsedd till socialnämndens ordförande från och 
med 1 januari 2023, föreslås ges närvarorätt på dagens sammanträde 
med socialnämnden.  
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§ 125 SN 52/2022-042 

Ekonomisk uppföljning, november 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten. 

Sammanfattning 

En ekonomisk rapport gällande november månad 2022 redovisas för 
nämnden. Prognosen visar på ett underskott med 2 850 tkr. 

Verksamheterna redovisar följande: 

Gemensamt, socialnämnd, CA 1 750 

Arbete och vuxenutbildning 0 

Individ- och familjeomsorgen - 900 

Vård och omsorg - 9 950 

Verksamheten för funktionsstöd 6 250 

  

 
__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 126  

Information från förvaltningsledningen 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

 Ett avtal har tecknats för ett nytt planeringssystem inom vård 
och omsorg. 

 En åtgärdsplan har arbetats fram för budget i balans 2023. 
 Ett nytt schema har upprättats för hemtjänsten. 
 En brukarundersökning har genomförts inom 

socialpsykiatrin. 
 En undersökning har gjorts på arbetsmarknadsenheten 

gällande kundnöjdhet. 
 Det har varit en insändare i tidningen utifrån placering av ett 

nytt LSS-boende som verksamhetschefen har besvarat. 
 Ett arbete ska starta för att skapa ett hemtagningsteam. 
 Arboga har ett dåligt resultat i SPF:s undersökning gällande 

hemtjänstindex. När det gäller biståndshandläggningen så 
kommer det nya verksamhetssystemet Life Care att ge bättre 
förutsättningar vilket kommer att påverka resultatet positivt. 
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§ 127 SN 81/2022-101 

Svar på motion, Säkerställ en god vård för våra äldre 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen föreslås avslås utifrån socialförvaltningens olika 
kvalitetsåtgärder och genomlysningar. 

Reservation 

Kerstin Rosenkvist (S) och Per Olov Lindqvist (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 

Sara Axelsson Gustafsson (S), har inkommit med en motion vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 2022. Hon föreslår att 
snarast initiera en revision av Arbogas äldrevård och hemtjänst, där 
anhöriga, omsorgstagare och medarbetare kommer till tals för att 
tydliggöra vilka förbättringar som behöver genomföras för att 
säkerställa tillräcklig bemanning och tillräckligt hög kvalitet på lång 
sikt. 

Socialförvaltningens åtgärder för att säkerställa kvalitén inom vård 
och omsorg: 

 KPMG har gjort en granskning av kvalitet, effektivitet och 
brukarnöjdhet inom äldreomsorgen. 

 En genomlysning har gjorts av hemtjänsten som presenteras 
på socialnämndens sammanträde den 14 december 2022. 

 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort tillsyn 
gällande särskilt boende för äldre och tillsyn av kommunal 
hälso- och sjukvård. Tillsynerna genomförs i Sveriges samtliga 
kommuner. 

 En uppföljning kommer att göras utifrån omorganisationen 
inom vård och omsorg under våren 2023. 

 Synpunktshantering för brukare och anhöriga. 
 Medarbetare har APT, medarbetarsamtal, Puls-mätningar, 

avvikelsehantering. 
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Motionen föreslås avslås utifrån socialförvaltningens olika 
kvalitetsåtgärder och genomlysningar. 

Yrkande 

Kerstin Rosenkvist (S) och Per Olov Lindqvist (S) yrkar bifall till 
motionen. 

Christina Johansson (M) yrkar bifall för arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Kerstin Rosenkvists (S) och Per Olov 
Lindqvists (S) yrkande om bifall till motionen mot Christina 
Johanssons (M) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut finner ordföranden att socialnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 128 SN 102/2022-007 

Granskning -  Socialnämndens förmåga att styra, leda 
och följa upp äldreomsorgsverksamheten med fokus 
på kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialförvaltningens svar på granskning av kvalitet, 
effektivitet och brukarnöjdhet inom äldreomsorgen godkänns 
som socialnämndens svar. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns revisorer har genomfört en fördjupad granskning 
avseende kvalitet, effektivitet och brukarnöjdhet inom 
äldreomsorgen. 

Syftet med granskningen var att bedöma om socialnämnden har en 
tillräcklig styrning och uppföljning av kvaliteten, effektiviteten och 
brukarnöjdhet inom äldreomsorgen. 

I revisionen bedömning och slutsats så rekommenderas att 
socialnämnden prioriterar: 

 Fortsätta utveckla uppföljningen av verksamheten och 
säkerställa att upptäckta brister åtgärdas. 

 Verksamheten för vård och omsorg har den 1 november 
implementerat nytt verksamhetssystem, Lifecare. Detta är ett 
modernt system som kommer att möjliggöra en mer 
kvalitetssäker uppföljning av avvikelser 

 Verksamheten planerar för ett omtag gällande följsamhet till 
aktuella kvalitetsregister. 

 Göra en översyn av kommunens hemtjänst, där bland annat 
införandet av ett digitalt planeringssystem är prioritet. 

 Socialnämnden har gjort en genomlysning av hemtjänsten 
som presenteras vid socialnämndens sammanträde den 14 
december 2022. Upphandlingen gällande planeringssystem är 
i sin slutfas och tidsplanen för implementeringen är till 
januari-februari 2023. 
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 Säkerställa att medarbetare känner till hur de ska ta del av 
information om hur verksamheten ska utföras samt efterlever 
gällande riktlinjer och rutiner. 

 Stående punkt på enheternas APT 

Socialnämnden rekommenderas även att: 

 Fortsätta jämföra sig med andra kommuner och analysera 
utvecklingsnyckeltalen i brukarbedömning gällande 
äldreomsorgen. 

 Nulägesanalys 
 Mot bakgrund av att förbättringsarbetet just är påbörjat 

rekommenderas att nämnden gör en uppföljning inom något 
år för att säkerställa att verksamheten fortsätter i rätt riktning. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

1. Socialförvaltningens svar på granskning av kvalitet, 
effektivitet och brukarnöjdhet inom äldreomsorgen godkänns 
som socialnämndens svar. 

Yrkande 

Christina Johansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
KPMG 
Kommunrevisionen 
Akten 
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§ 129 SN 39/2022-70 

Ej verkställda gynnande biståndsbeslut, period 4 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten. 
2. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och 

kommunrevisionen.  

Sammanfattning 

Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO, kommunens revision och 
kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagens 4 kapitel, § 1 samt 9 § LSS (Lagen om stöd och 
service för funktionshindrade), som inte verkställts inom tre 
månader från dagen från respektive beslut.  

De ej verkställda gynnande biståndsbesluten som rapporterats gäller 
beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, gällande vård- och omsorg och 
individ- och familjeomsorgen och enligt LSS gällande verksamheten 
för funktionsstöd.  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
Akten 
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§ 130 SN 180/2021-003 

Granskning av handläggning av barn som utsatts för 
och/eller bevittnat våld eller andra övergrepp, 
internkontrollplan 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten 
granskning av handläggning av barn som utsatts för och/eller 
bevittnat våld eller andra övergrepp enligt internkontrollplan. 

Sammanfattning 

I nämndens internkontrollplan finns kontrollen med om granskning 
av handläggning av barn som utsatts för och/eller bevittnat våld 
eller andra övergrepp. Resultatet redovisas i bifogad bilaga. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 131 SN 62/2016-008 

Upphörande av riktlinje för basal hygien 

Socialnämndens beslut 

1. Riktlinjen angående basal hygien upphör. 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 16 mars 2016, § 38, att anta riktlinjen 
för basal hygien. Region Västmanland har tagit fram en gemensam 
riktlinje för hela Västmanland gällande basal hygien varför den 
antagna riktlinjen upphör. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 132 SN 180/2022-732 

Information - genomlysning av hemtjänsten 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Socialchefen och vård- och omsorgschefen beslutade i september 
2022 att tillsätta en utredning där Jukka Tekonen, J Tekonen konsult 
AB, fick uppdraget att göra utredningen.  

Anledningen till beslutet att tillsätta en utredning var att det har 
framförts kritik från brukare, anhöriga och personal gällande 
hemtjänstens verksamhet under de senaste åren samt att 
verksamheten har överskridit sin budgetram i flera år. 

Jukka Tekonen redogör för genomlysningen av hemtjänsten inom 
vård och omsorg. Underlaget ligger till grund för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 133 SN 199/2022-732 

Ledningsorganisation inom hemtjänsten 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att hemtjänstens 
ledningsorganisation ska att bestå av 3 enhetschefer, tre 
planerare och 0,5 administratör. 

2. Hemtjänsten och Strandgården bildar Arboga kommuns 
framtida hemtjänst. 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Hemtjänstens ledning och administration består utav en enhetschef, 
två arbetsledare samt två planerare.  

Inom hemtjänsten finns det idag drygt 200 vårdtagare som får sitt 
behov tillgodosett av 71 ordinarie medarbetare (58,14 ÅA) samt från 
ett antal vikarier som är timanställda. 

Strandgårdens ledning består av en enhetschef och 0,5 arbetsledare. 

Inom Strandgården finns det idag 28 vårdtagare som får sitt behov 
tillgodosett av 18 medarbetare (14,25 ÅA) samt tillkommer ett antal 
timanställda.  

Strandgårdens vårdtagare har ett beslut om särskilt boende, men 
insatsen utförs idag som hemtjänstinsatser, då Strandgården inte 
likställs som ett fullgott särskilt boende. 

Förslag till ny ledningsorganisation 

Hemtjänsten och Strandgården slås ihop och bildar Arboga 
kommuns framtida hemtjänst. 

Konvertering sker av de 2.5 ÅA arbetsledarna till en enhetschefsroll, 
en planerare samt 0.5 administratör. Detta genererar i tre 
enhetschefer, tre planerare samt 0.5 administratör. I den planerade 
utvecklingen kommer de tre planerarna vara riktade mot varsin 
enhetschef. Administratörens arbetsuppgifter fördelats mellan de tre 
enhetscheferna. 



  
PROTOKOLL 17 (28) 
Sammanträdesdatum  

2022-12-14  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

En enhetschef kommer i genomsnitt att ansvara för drygt 30 
medarbetare samt omkring 80 vårdtagare 

Organisationsutvecklingen sker inom given budgetram. 

En tidsplan kommer att upprättas gällande information om och 
genomförande av den nya ledningsorganisationen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 134 SN 142/2022-027 

Kompetensförsörjningsplan - Socialförvaltningen 

Socialnämndens beslut 

1. Anta socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan. 

Sammanfattning 

Kompetensförsörjning är en av Arboga kommuns stora utmaningar 
framöver. Målsättningen är att trygga kompetensförsörjningen och 
därigenom ge kommunens medborgare en bra service och ett 
likvärdigt bemötande. För att klara det behöver kommunen stärka 
sin ställning som en attraktiv arbetsgivare, hitta nya lösningar att 
arbeta utifrån och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 135 SN 190/2022-008 

Riktlinje för avvikelsehantering 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att anta riktlinje för 
avvikelsehantering. 

2. Den tidigare riktlinjen för avvikelsehantering upphör. 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 16 mars 2016, § 38, att anta riktlinje för 
avvikelsehantering.  

En ny riktlinje har arbetats fram för avvikelsehantering varför den 
tidigare riktlinjen föreslås upphöra. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 136 SN 185/2022-006 

Sammanträdestider 2023 

Socialnämndens beslut 

1. Sammanträdestiderna för 2023 fastställs. 

Sammanfattning 

I förslaget till sammanträdestider kvarstår onsdagar som 
sammanträdesdagar. I maj, juli och augusti är det inget sammanträde 
med socialnämnden och i juli är det inget sammanträde med 
socialnämndens arbetsutskott. 

Socialnämnden sammanträder normalt i kommunstyrelsesalen.  
Kallelse skickas en vecka före sammanträdet via Meetings+. 

Arbetsutskottet sammanträder normalt i kommunstyrelsesalen. 
Ledamöterna får meddelade om att hämta kallelse och handlingar 
vid kommunens reception torsdagen veckan före sammanträdet. 
Ärenden som är beredande till socialnämnden finns i Meetings+. 

Sammanträdestiderna framgår av bilagd tablå. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 137 SN 185/2022-006 

Socialnämndens ärendekalender 2023 

Socialnämndens beslut 

1. Upprättad ärendekalender för 2023 fastställs. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har upprättat förslag till ärendekalender för 
socialnämnden för år 2023. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 138 SN 176/2022-004 

Arkivbeskrivning socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar arkivbeskrivningen för socialnämnden. 

Sammanfattning 

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen, OSL 4:e 
kapitlet 2 § och ArkivL 6 §, ska varje myndighet upprätta en 
beskrivning av myndighetens allmänna handlingar det vill säga en 
arkivbeskrivning. 

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna 
handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen 
ska utgå från dess arbetsuppgifter och organisation och redovisa 
dessa så att den som söker information kan göra sig en föreställning 
om vilka handlingstyper som finns. 

Arkivbeskrivningen ska hållas kortfattad. Socialnämndens 
arkivbeskrivning biläggs. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 139 SN 187/2022-00 

Informations- och meddelandeärenden 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av informations- 
och meddelandeärenden. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen 
1. Månadsstatistik, november 2022 

Socialnämnden 
2. Socialnämndens protokoll 2022-11-16 
 
Arbetsförmedlingen 
3. Arbetsmarknadsläget, oktober 2022 

Kommunfullmäktige 
4. Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025, Arboga kommun, § 115 
5. Ordning för inkallande av ersättare, § 112 
6. Lokalförsörjningsplan, § 114 

Kommunstyrelsen 
7. Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i 
Arboga kommun, § 210 

HR-enheten 
8. Sjukstatistik, oktober 2022 

Kommunala pensionärsrådet 
9. Minnesanteckningar 2022-11-23  
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Sammanträdesdatum  

2022-12-14  

Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 140 SN 27/2022-002 

Anmälan av delegationsbeslut, december 2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Sammanfattning 

Personalärenden (anställningar, lönesättning med mera): 
Verksamhetschef Linda Salenmo, 8 november – 6 december 2022, 13 
anställningar 
Enhetschef Karin Berlin Larsson, november 2022, 8 anställningar 
Enhetschef Monika Bergman, november 2022, 4 anställningar 
Enhetschef Ann-Charlotte Groth, november 2022, 20 anställningar 
Enhetschef Seid Dujsic, november 2022, 5 anställningar 
Enhetschef Sandra Karlsson, november 2022, 20 anställningar 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 

november 2022 
11 färdtjänstbeslut (varav 2 avslag gällande ledsagare)  
10 riksfärdtjänstbeslut 

Biståndsbeslut, vård och omsorg 

november 2022 
4 anhörigavlösning 
7 boendestöd 
55 hemtjänst  
25 trygghetslarm 
2 kontaktperson 
5 dagverksamhet Triangeln 
6 Särskilt boende (varav två avslag) 
12 Korttidsvistelse (varav ett avslag) 
1 växelvistelse 

Biståndsbeslut LSS 

november 2022 
2 korttidsvistelse 
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Faderskap 

november 2022 
1 Godkännande av faderskapsbekräftelse 
3 Beslut inleda utredning 
1 Utredning avslutas 

Barn och unga 

november 2022 
3 Beslut om extrakostnad under placering 
2 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL läggs ned 
1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas insats upphör 
1 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
9 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
7 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan ändring pågående 
insats 
15 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
22 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
3 Vård med placering fastställs av AU 
2 Vård med placering utom egna hemmet enligt 4 kap 1 § SoL 
avslutas 
1 Öppenvård externt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
3 Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 Utredning inleds ej 
1 LVU dom om vård enligt 2 § bifalles 
1 LVU Omedelbart omhändertagande enligt 6 § avslutas enligt 9 § 
1 LVU Omedelbart omhändertagande fastställs enligt 8 § 
1 LVU Övervägande om vård med stöd av 2 § fortfarande behövs 13 
§ 1 och 2 st 
8 Uppdrag Öppenvård internt enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
4 Avge yttrande till allmän förvaltningsdomstol 
1 Avge yttrande till polismyndighet 

Familjerätt 

november 2022 
1 Att godkänna avtal om vårdnad enligt 6 kap 17a § FB 
1 Utredning inleds 
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Socialnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Familjehem 

november 2022 
1 Familjehem godkänt för uppdrag 

Ensamkommande 

november 2022 
1 Beslut om extrakostnad under placering 

Vuxen 

november 2022 
1 LVM Ansökan hos Förvaltningsrätten om vård enligt 1 § 
2 LVM Begäran om polishandräckning vid beredande av vård enligt 
45 § 1 p 
3 LVM Beslut om läkarundersökning enligt 9 § 
1 LVM Förvaltningsrätten fastställer omedelbart omhändertagande 
17 § 
4 LVM utredning enligt 7 § inleds 
2 LVM utredning enligt 7 § inleds ej 
3 LVM Utredning enligt 7 § avslutas 
1 Sysselsättning grundbeslut 
5 Uppdrag vux öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
9 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
1 Bistånd som avser boende 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Placering på institution enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
7 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas med insats 
4 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan insats 
4 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL avslutas utan ändring av pågående 
insats 
13 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds 
29 Utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds ej 
1 Våld i nära relationer beviljas enligt 4 kap 1 § SoL,  
7 Öppenvård enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
1 Avge yttrande i körkortsärende 

Ekonomiskt bistånd 

november 2022 
1 Avge yttrande i ekonomiärende 
176 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
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245 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL beviljas 
7 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 
2 Utredning avslutas med insats 
4 Utredning avslutas utan insats 
2 Utredning inleds 
4 Sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL förlängs 
6 Sysselsättning Grundbeslut 
8 Uppdrag Sysselsättning Grundbeslut 

Ekonomiskt bistånd, mottagning 

november 2022 
4 Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avslås 
18 Grundbeslut Att pröva rätten till ekonomiskt bistånd 
18 Utredning avslutas med insats 
20 Utredning inleds 
16 Sysselsättning Grundbeslut 
16 Sysselsättning Utredning avslutas med insats 
14 Sysselsättning Utredning inleds 
8 Uppdrag Sysselsättning Grundbeslut 

Rektor Anneli Widestrand 2022-11-01 - 2022-11-30 

 Beslut om att ta emot elev till SFI eller upphörande eller på 
nytt bereda SFI-utbildning för elever,  

 Beslut om att ta emot elev till grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning eller upphörande eller på nytt beredande av 
utbildning för elev 

 Åtagande att svara för elevs utbildningskostnader i 
grundläggande och gymnasial utbildning/vuxenutbildning i 
annan kommun 

Alkoholhandläggaren 

1 beslut tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2022-11-22 

Arbetsutskottet 

2022-11-08 § 249, 2022-11-16 § 250–251, 2022-11-30 § 252–282  
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§ 141 SN 180/2021-003 

Granskning gällande offentlighets- och sekretesslagen 
enligt internkontrollplan 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten 
granskning av offentlighets- och sekretesslagen enligt 
internkontrollplan. 

Sammanfattning 

Kommunsekreterare på kommunstyrelseförvaltningen har gjort en 
stickprovskontroll av socialnämndens diarie, avseende regler för att 
offentlighets- och sekretesslagen efterlevs. 

Slutsatsen av kontrollen är att socialnämnden har god ordning på 
sina rutiner enligt offentlighet- och sekretesslagen.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
  


