
  

 

Socialnämnden    2017-11-09 

§ 113 Information från hälso- och sjukvårdsteamet ............................................................................... 2 

§ 114 Ansökan om bidrag – Bris region Mitt ........................................................................................... 3 

§ 115 Budgetuppföljning ............................................................................................................................. 4 

§ 116 Ansökan om bidrag till Väntjänsten 2018 ...................................................................................... 5 

§ 117 Redovisning för arbete med välfärdsteknik ................................................................................... 6 

§ 118 Remiss avseende förslag om åtgärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål ..................... 7 

§ 119 Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ........................ 8 

§ 120 Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet .................................................................... 9 

§ 121 PuL-bedömning, risk- och sårbarhetsanalys Office 365 ........................................................... 10 

§ 122 Socialnämndens sammanträdesplan 2018 ................................................................................... 11 

§ 123 Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen ........................................ 12 

§ 124 Delgivningar .................................................................................................................................... 13 

§ 125 Verksamhetsinformation ............................................................................................................... 14 

§ 126 Internkontroll .................................................................................................................................. 15 

.  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-09 
Blad 

1 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-12.15  

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Leo Thorsell (M), 2:e vice ordförande (M) 
Jan-Erik Steen (S)  
Birgitta Sputnes (S) 
Annette Berg (C)  
Emma Sjöberg (V)  
Jenny Nordahl (SD)  
Håkan Gustâv (L) 
 

Tjänstemän Paula Jäverdal, förvaltningschef 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
 

Ersättare Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
Maria Khaledian (S), ej tjänstgörande ersättare 
Astrid Widström (KD), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Håkan Gustâv 
Justeringens  
plats och tid Direktjustering i samband med sammanträdet 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 118 - direktjustering  
Se sid 1 b för §§ 113-117 
och §§ 119-126 

 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Håkan Gustâv  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2017-11-09 
Datum för  
anslags uppsättande 2017-11-09 Datum för  

anslags nedtagande 2017-12-01 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  

a 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-09 
Blad 

1 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15-12.15  

Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) 
Hans-Göran Steneryd, 1:e vice ordförande (S) 
Leo Thorsell (M), 2:e vice ordförande (M) 
Jan-Erik Steen (S)  
Birgitta Sputnes (S) 
Annette Berg (C)  
Emma Sjöberg (V)  
Jenny Nordahl (SD)  
Håkan Gustâv (L) 
 

Tjänstemän Paula Jäverdal, förvaltningschef 
Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
Lena Forsberg, verksamhetschef hälso- och sjukvårdsteamet, § 113 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, §§ 116-117 och § 125 

Ersättare Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare 
Maria Khaledian (S), ej tjänstgörande ersättare 
Astrid Widström (KD), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Håkan Gustâv 
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 113-117  
och §§ 119-126 
Se sid 1 a för § 118 - di-
rektjustering 

 Marie-Louise Snell  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson  

 Justerande   
 Håkan Gustâv  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2017-11-09 
Datum för  
anslags uppsättande 2017-11-13 Datum för  

anslags nedtagande 2017-12-01 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Socialförvaltningen 

Underskrift   
 Marie-Louise Snell  

b 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-09 
Blad 

2 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 113 
 
 
Information från hälso- och sjukvårdsteamet 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsbesök hos hälso- och sjukvårdteamet på Jönshyttevägen 1. 
Lena Forsberg, verksamhetschef, samt personal informerar om: 

• Personalsituationen 
• Ansvarsområden 
• Tillgänglighet 
• Hemsjukvården 
• Vård i livets slutskede/palliativ vård 
• LSS 
• Demensvården 

  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-09 
Blad 

3 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 114 
 
 
Ansökan om bidrag – Bris region Mitt 

Socialnämndens beslut 
BRIS beviljas bidrag med 22 820 kronor för år 2018. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
BRIS har för 2018 ansökt om bidrag med 22 820 kronor. Ansökan motsvarar 10 kr per barn i 
kommunen. 
 
Yttrande 
Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef individ- och familjeomsorgen anger förvaltningens 
ståndpunkt: 
”BRIS är professionaliserat i stödarbetet vilket gör att stödverksamheten blivit mer tillgänglig 
samt kan ge ett mer kvalificerat stöd till de barn som söker hjälp. 
 
Det är viktigt att kommunens verksamhet kompletteras med en verksamhet där barn och ung-
domar kan vara anonyma, en verksamhet som är välkänd bland barn och ungdomar, samt en 
verksamhet som är möjlig att nå på ett enkelt sätt. Medel finns avsatta i budgeten för detta. 
BRIS har erhållit stöd från Säters kommun under många år. Det får anses som viktigt att till-
styrka det bidrag som BRIS ansökt om för sin fortsatta verksamhet.” 
 
 
Underlag för beslut 
Ansökan från Bris Region Mitt 
Tjänsteutlåtande 
 
 
Delges 
BRIS region Mitt 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-09 
Blad 

4 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 115   Diarienummer: SN2017/0052 
 
 
Budgetuppföljning 
 
Socialnämndens beslut 
Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Paula Jäverdal, förvaltningschef, presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2017-10-31. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens budget för 2017 visare ett prognostiserat underskott på 1,1 milj. kr. 

• Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på ca 3,0 milj. Orsaken är ökade kost-
nader för försörjningsstöd med ca 572tkr t.o.m. oktober. Verksamheten har även ökade 
kostnader för placerade barn/unga jämfört med budget för 2017. Budget för placerade 
vuxna är för 2017 är beräknad till totalt tre sexmånaders placeringar men det är totalt 
nio placeringar under 2017. 

• Äldreomsorgens särskilda boenden har ökade kostnader med ca 1,4 milj. till följd av 
bl.a. vikariekostnader utöver budget.  

• Integrationen avvecklas enligt plan. Verksamheten har ett överskott på ca 1,9 milj. inkl. 
återsökning av medel från Migrationsverket för kvartal 1 och 2 2017. 

 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-09 
Blad 

5 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 116   Diarienummer: SN2017/0163 
 
 
Ansökan om bidrag till Väntjänsten 2018  

Socialnämndens beslut 
Ansökan om ekonomiskt bidrag till Väntjänsten med 15 000 kr för verksamhetsåret 2018,  
beviljas. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Väntjänsten ansöker genom diakonen Marcus Andersson, om bidrag med 15 000 kr för 2018. 
Marcus närvarar vid sammanträdet och informerar om Väntjänstens verksamhet. 
 
Bakgrund 
Säters kommun och Säterbygdens församling har sedan 1994 ett etablerat samarbete kring vän-
tjänsten. Ett skriftligt samverkansavtal upprättades 2011 som tydliggör respektive parts åtagan-
den. Socialnämndens ansvar tydliggörs i gällande lagstiftning i Socialtjänstlagen och i Social-
tjänstförordningen. Säters kommun har i enlighet med samverkansavtalet utgivit ett årligt bidrag 
till väntjänst-verksamheten. Väntjänsten är ett komplement och inskränker inte på kommunens 
basansvar. 
Säterbygdens församling har väntjänst-verksamhet i alla kommundelar och avsätter årligen resur-
ser och ekonomiska medel för detta. 
Ändring av samverkansavtalet är aviserad av båda parter under oktober månad 2017. 
 
 
Underlag för beslut 
Ansökan om bidrag 
Tjänsteutlåtande 
 
 
Delges 
Marcus Andersson, Säters församling 
Inger Fendinge, förvaltningsekonom 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-09 
Blad 

6 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 117   Diarienummer: SN2017/0099 
 
 
Redovisning för arbete med välfärdsteknik 

Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, informerar om förvaltningens arbete med välfärds-
teknologi. 
Socialförvaltningen arbetar med införandet av välfärdsteknologi inom hemtjänsten, särskilt bo-
ende, hälso- och sjukvården och verksamheten för funktionsnedsättning. Varje område har ut-
sett teknik-coacher, som ingår i en arbetsgrupp tillsammans med projektledaren. En styrgrupp 
samordnar arbetet. 
 
Bakgrund 
Under hösten 2016 tog dåvarande förvaltningschef fram uppdraget att skapa en plan för ett ef-
fektivt utnyttjande av välfärdsteknologi för att öka kvaliteten för brukaren samtidigt som effekti-
viteten i verksamheten ökar. 
 
 
Underlag för beslut 
Självvärdering av socialtjänstens digitalisering 
LIKA – självskattning samt handlingsplaner 
E-tjänster i länet 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-09 
Blad 

7 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 118   Diarienummer: SN2017/0160 
 
 
Remiss avseende förslag om åtgärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål 

Socialnämndens beslut 
1. Tjänsteutlåtandet antas som nämndens eget och översänds till kommunstyrelsen. 
2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har remitterat förslag till åtgärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål, till 
socialnämnden för yttrande. Socialnämnden har i yttrandet valt att lämna synpunkter på områ-
den som främst berör nämndens verksamheter. 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen i Dalarna bjuder in till möjligheten att lämna remissvar på det nya för-slaget till åt-
gärder för att uppnå de av riksdagen antagna miljömålen. Det övergripande målet är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där alla de stora miljö-problemen är lösta och för att uppnå 
detta måste alla i samhället bidra. 
 
 
Underlag för beslut 
Remiss avseende förslag om åtgärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål 
Tjänsteutlåtande 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Blad 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 119   Diarienummer: SN2017/0164 
 
 
Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Socialnämndens beslut 
Överenskommelsen godkänns och översänds till kommunstyrelsen för beslut. 
 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Paula Jäverdal, förvaltningschef, informerar om förslag till överenskommelse om samverkan för 
trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjuk-
vård har tagits fram gemensamt av Landstinget Dalarna och länets kommuner. Överenskommel-
sen ska tas som beslutärande på Region Dalarna den 25 oktober. Godkännes den, kommer en 
slutgiltig version att skickas ut till samtliga parter för beslut. 
 
Bakgrund 
Den 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk-
vård i kraft. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av den slutna 
vårdens resurser, så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Målgrup-
pen för den föreslagna lagen är patienter som efter utskrivning från den slutna vården behöver 
insatser från den kommunalt finansierade socialtjänsten, eller hälso- och sjukvården och som 
också kan ha behov av insatser från den landstingsfinansierade öppna vården, inklusive primär-
vården.  
 
Inför införandet av den nya lagen, har en överenskommelse tagits fram. Den ska godkännas av 
samtliga parter. Överenskommelsen bör vara beslutad och godkänd innan årsskiftet då den nya 
lagen träder i kraft.  
 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Missiv 
Förslag till överenskommelse 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-09 
Blad 

9 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 120  Diarienummer: SN2017/0174 
 
 
Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet 

Socialnämndens beslut 
Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens eget och översänds till kommunstyrelsen för be-
slut. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förslaget till avtal om tillnyktringsplatser mellan Dalarnas kommuner och landstinget har be-
handlats av Region Dalarnas Direktion den 13 september 2017.  
Direktionens beslut: 

• Rekommendera kommuner och landstinget att godkänna förslaget att starta och driva 
tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som utredningen föreslår samt att 
finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt.  

• Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande beslut 

En grundförutsättning för att kunna starta upp är att länets samtliga kommuner antar förslaget. 
 
Bakgrund 
LOB projektet är ett samverkansprojekt mellan landstinget, kommunerna och polisen. Syftet 
med projektet är att öka den medicinska säkerheten i omhändertagandet av berusade. Enligt 
projektet är den viktigaste åtgärden att tillskapa tillnyktringsplatser. Utifrån detta har arbetsgrup-
pen utarbetat ett förslag till tillnyktringsplatser och ett förslag till kostnadsfördelning mellan 
landstinget och kommunerna. 
 
Förändringar utifrån det tidigare beslut som har behandlats i nämnden i september är att upp-
starten av tillnyktringsplatser kommer att skjutas fram ett kvartal (till kvartal 2, 2018) och att 
LOB projektet stöttar upp finansieringen under första året, år 2018. Det innebär att socialnämn-
dens kostnader minskar från  
134 031 kronor till 64 074 kronor under första året. 
 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Handlingar i förslaget 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-09 
Blad 

10 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 121   Diarienummer: SN2017/0173 
 
 
PuL-bedömning, risk- och sårbarhetsanalys Office 365 

Socialnämndens beslut 
Ärendet återremitteras för yttrande från förvaltningen. 
 
Yrkande  
Sune Hemmingsson (C) yrkar på återremiss för yttrande från förvaltningen. 
Nämnden bifaller yrkandet. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Säters kommun har valt att införa systemet Office 365.  
Ambitionen är att med stöd av IT, skapa rätt förutsättningar för att underlätta och effektivisera 
samverkan, informationsdelning och kommunikation, såväl inom organisationen och med ex-
terna intressenter. 
 
I Office365 ingår en molntjänst där personuppgifter kan komma att behandlas. Kommunen har 
dock valt att i angivet system inte behandla data kopplat till personaladministration, individuella 
utvecklingsplaner, data som är kategoriserad att innehålla sekretess eller data som betraktas som 
kritisk i verksamhetsprocesser. I de fall övriga personuppgifter kan komma att behandlas har Sä-
ters kommun skrivit ett personuppgiftbiträdesavtal med Microsoft. 
 
Risk- och sårbarhetsanalys 
Säter kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i molntjänsten. 
Molntjänsten levereras av Microsoft som därigenom har rollen som personuppgiftsbiträde.  
Att Säters kommun använder sig av ett personuppgiftsbiträde innebär att kommunen har ett på-
gående arbete att: 
• Genomföra en laglighetskontroll utifrån reglerna i personuppgiftslagen (PuL) 
• Göra en risk- och sårbarhetsanalys  
• Teckna tillhörande personuppgiftsbiträdesavtal med molntjänstleverantören.  

 
Förslag till risk- och sårbarhetsanalys avseende Office 365 ska godkännas av alla nämnder. 
 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen 
Risk- och sårbarhetsanalys avseende Office 365 
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Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum 
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Blad 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 122 
 
 
Socialnämndens sammanträdesplan 2018 

Socialnämndens beslut 
Datum för socialnämndens sammanträden 2018 fastställs enligt förslag. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till datum för socialnämndens arbete avseende sammanträdesdagar, ärendeberedningar 
och dag för när handlingar senast ska vara inlämnade, har tagits fram enligt följande: 
 

Månad för Sn 
och SnAu 

Sista inläm-
ningsdag av 
underlag till 
kallelse Sn 

Presidie-be-
redning 

Sista inläm-
nings-dag av 
underlag till 
kallelse SnAu 

Socialnämnd 
(Sn) 
Torsdagar 

Social-nämn-
dens arbetsut-
skott (SnAu) 
Torsdagar Anteckning 

Januari Fredag den 
12 januari 

Tisdag den  
16 januari 

Torsdag den 18 
januari 25 januari 25 januari  

Februari Tisdag den  
23 januari 

Torsdag den 25 
januari 

Torsdag den 15 
februari 8 februari 22 februari Budgetprognos 

Mars Tisdag den  
20 februari 

Torsdag den 22 
februari 

Torsdag den 22 
mars 8 mars 29 mars  

April Tisdag den 
27 mars 

Torsdag den 29 
mars 

Torsdag den 19 
april 12 april 26 april Budget + 

Nämndsplan 
Maj Tisdag den  

april24 
Torsdag den 26 
april 

Torsdag den 24 
maj 17 maj 31 maj  

Juni Tisdag den 
29 maj 

Torsdag den 31 
maj 

Onsdag den 
20 juni 14 juni 28 juni  

Juli       
Augusti   Torsdag den 23 

augusti - 30 augusti  

September Tisdag den 
28 augusti 

Torsdag den 30 
augusti 

Torsdag den 20 
september 20 september 27 september Delårsbokslut 

Oktober Tisdag den 
25 september 

Torsdag den 27 
september 

Torsdag den 18 
oktober 11 oktober 25 oktober  

November Tisdag den  
23 oktober 

Torsdag den 25 
oktober 

Torsdag den 22 
november 8 november 29 november  

December Tisdag den  
27 november 

Torsdag den 29 
november 

Torsdag den 13 
december 6 december 20 december  

 
 
Delges 
Kanslienheten 
Socialförvaltningens verksamhetsområdeschefer  
Socialförvaltningens stab 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 123 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut enl. 6 kap 35 § Kommunallagen  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för  
perioden 2017-10-01 – 2017-10-31. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2017-10-01 – 2017-10-31. 
Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig 
handläggare. 
 
Redovisade delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen 
• enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL  
• enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Socialför-

säkringsbalken 
• enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. 

 
Redovisade delegationsbeslut arbetsutskottet 
• §§ 104-114 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn §124 
 
 
Delgivningar  
 
Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av inkomna dombeslut 

• Förvaltningsrättens dom 2017-10-03 i mål nr 2467-17 avseende ekonomiskt bistånd  
– Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

• Förvaltningsrättens dom 2017-10-05 i mål nr 2997-17 avseende ekonomiskt bistånd – 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet 

 
Övrigt 

• Gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel – delårsbokslut 
• Information avseende länstal och kommuntal för anvisning av nyanlända. 
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 125 
 
 
Verksamhetsinformation 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information ges om: 
• Deltagande på socialchefsdagarna 
• Inställelsetid larm 
• Trygghetskameror 
• Nuläget inom socialnämndens verksamheter 
• Tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende individ- och familjeomsorgen 
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Sn § 126   Diarienummer: SN2017/0030 
 
 
Internkontroll  
 
Socialnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Som en del av socialnämndens internkontroll redovisas löpande statistik för verksamheterna: 

• Socialförvaltningen övergripande, ex sjukstatistik 
• Äldre- och handikappomsorg 
• Individ- och familjeomsorg 
• Hemsjukvården 
• Integrationen 
• Verksamheten för funktionsnedsättning 
• Biståndsenheten 
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