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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 102 
 
Information om kostenheten 
 
 
Sammanfattning 
Kostchef Veronica Danielsson informerar om kostenheten och dess arbete. Under det 
senaste året har ett arbete med kvalitetssäkring skett, en menygrupp har organiserats 
bland annat i syfte att minska svinnet. Återkoppling från kunder/gäster är viktig att få, 
vilket sker genom dialog med dem. 
Efter den ryska invasionen av Ukraina har priserna ökat, med för närvarande 23%. 
Enheten strävar efter att använda säsongsanpassade råvaror. 
Det finns möjlighet för den som önskar att beställa större portioner.  
Arbetet med kyld mat har fördröjts på grund av sena leveranser av utrustning, men väntas 
kunna komma igång inom ett par månader och därmed öka kvaliteten ytterligare. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 103 
 
Ekonomisk rapport och prognos 2022 
2022/25 
 
Sammanfattning 
Controller Sebastian Hovander redovisar översiktligt aktuellt ekonomiskt läge. Vård och 
omsorg har haft kostnader för övertid, och ett arbete pågår med inköp av nya lås. Inom 
IFO har antalet aktualiseringar hos Barn och familj ökat. Ekonomiskt bistånd under 
september är mindre än tidigare, men nya ansökningar tillkommer.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 104 
 
Ändring av delegeringsordning 
2022/174 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden antog med § 54/2021 en reviderad delegeringsordning, senast 
kompletterad med § 34/2022. Efter att Lex Lilla hjärtat trädde i kraft 2022-07-01 finns 
det behov av att komplettera och justera delegeringsordningen. I samband med detta 
föreslås även några andra smärre justeringar genomföras. 

8.45 Särskilt övervägande om det finns skäl 
att ansöka om överflytt av vårdnaden 

6 kap 8 § SoL SN AU Ny paragraf 6 kap 8 b § 
SOL 

9.9 Övervägande om huruvida det finns skäl 
att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap 8 § FB 

13 § 3 st LVU 
 
 

SN AU När den unge varit placerad i 
samma familjehem under tre 
år från det att placeringen 
verkställdes. 
Ny paragraf 13 c § LVU, med 
innebörd två år istället för tre. 

NY Särskilt överväga flyttningsförbud 13 b § LVU SN AU   
NY  Särskilt överväga flyttningsförbud 6 kap 8 a § 

SoL 
SN AU  

NY Umgänge - provtagning 32 a § LVU SN AU Ett beslut om provtagning bör 
kunna fattas för flera tillfällen, 
d.v.s. ett beslut som gäller 
under en specifik tidsperiod.  

NY Vårdens upphörande - provtagning 32 b § LVU SNAU  
NY Konsultation av sakkunniga vid vårdens 

upphörande om behov bedöms 
föreligga 

21 c § LVU Socialsekreter
are 

 

2.25 
3.29 
6.9 

Anmälan om missförhållanden 14 kap 7 § SoL Förvaltningsc
hef 

Kompletteras med att det 
avser Lex Sarah 

 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att delegeringsordningen revideras enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
Enhetschef barn och familj 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 105 
 
Lagstadgade tider 
2022/152 
 
Sammanfattning 
Under perioden 220901-30 har enheten barn och familj aktualiserat 98 inkomna 
ärenden, varav 97 orosanmälningar och en ansökan. Varje inkommen handling kräver 
en halv till en timmes handläggning, med skyddsbedömning, efterforskning, 
registrering i verksamhetssystem samt upprättande av kallelse till möte. De 97 inkomna 
orosanmälningarna ska sedan hanteras med en förhandsbedömning inom lagstadgad tid, 
fjorton dagar. Under perioden var det en aktualisering där denna tid överskreds. Beslut 
fattades i rätt tid, men registrerades i verksamhetssystemet en dag för sent. 
 
Under samma period fanns 68 öppna utredningar. Tolv utredningar stängdes utan 
försening inom fyra månader, fyra blev försenade på grund av sjukdom hos 
handläggare. Tre av dessa fyra utredningar färdigställdes under lördagen den 15 
oktober, av handläggare och enhetschef. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 106 
 
Inspektion från Arbetsmiljöverket, Österbo 
2022/92 
 
Sammanfattning 
Enhetscheferna Åsa Gunnarsson och Johanna Fehrlund redovisar arbetet på Österbo, efter 
Arbetsmiljöverkets tidigare inspektion. Arbetet med team kring brukaren innefattar även 
arbetsmiljöfrågor. Handledning av Silviasyster används i de fall där det behövs, och är en 
hjälp för såväl brukare som personal. När arbetsmiljöfrågor tas upp på arbetsplatsträffar 
är det nära och handfast för medarbetarna, men ett arbete över hela Österbo pågår också. 
Samverkan sker även på verksamhets- och förvaltningsnivå. Skyddsronder sker två 
gånger om året, och det finns ett bra årshjul för arbetsmiljöfrågor. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 107 
 
Läget i hemtjänsten 
 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschef Patrik Prahl redovisar aktuellt läge i hemtjänsten. För tillfället är läget 
ganska lugnt. En utbildningssatsning för personalen pågår. Vid rekrytering genomgår 
kandidater viss utbildning inom bl.a. nutrition och hygien redan före intervju. Det var 
höga övertidstal under september, beroende på såväl sjukfrånvaro, VAB och annan 
frånvaro, men har minskat därefter. Ett aktivt arbete sker för att följa upp sjukfrånvaro. 
Möjlighet till mobila lösningar för dokumentation, låshantering m.m. undersöks, och 
förefaller vara nära förestående. En omstart av teamarbete har skett, och 
genomförandeplaner uppdateras efterhand. 
En ny bemanningsenhet har organiserats, som uppfattas vara en avlastning för andra och 
höja kvaliteten. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 

8



 

 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 108 
 
Ej verkställda beslut 2022 
2022/36 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har att redovisa till IVO när beslut inte har verkställts inom tre 
månader. Under tredje kvartalet 2022 har följande beslut redovisats: 
Vård och omsorg SoL 
Särskilt boende född 1933 väntat sedan 2022-07-04 
Vård och omsorg LSS 
Inga redovisade beslut som ej verkställts inom tre månader. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 109 
 
Lex Sarah-rapport 1394 
2022/156 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om en inkommen Lex Sarah-rapport, samt de åtgärder 
som vidtagits med anledning av den. Utredningen är ännu inte färdigställd. Revisionen 
har inlett en granskning som tangerar de frågeställningar som är aktuella med anledning 
av Lex Sarah-rapporten, vilket kommer att bidra till en fördjupad förståelse. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 110 
 
Medelpunkten 
 
 
Sammanfattning 
Ordföranden informerar om kommunalförbundet Medelpunkten och dess verksamhet. 
Medelpunkten förmedlar en stor del av de hjälpmedel som används i kommunen. 
Efterfrågan har stigit kraftigt efter pandemin, vilket lett till stora inköp och därmed vissa 
problem med likviditeten som är fortsatt ansträngd. Ett ägarsamråd är planerat till i slutet 
av november. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 111 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Håkan Abrahamsson och Emilia Sandell Eskilandersson informerar om besök som 
kontaktpolitiker på IFO, där de träffat två av enhetscheferna som uttryckt sin 
uppskattning över besöket.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 112 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om bland annat en kommande Lex Maria-utredning 
avseende nutrition. Verksamhetschefen VO informerar om nya enheten för korttidsvård 
som är på väg att startas. En ganska stor grupp har visat intresse för att söka sig till denna 
enhet, som kommer att ledas av Marie Andersson.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 113 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-04 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-11 
c) Kommunala pensionärsrådet 2022-08-18 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 114 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-04 §§ 89-90 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-11 §§ 92, 94-98 
c) Individ- och familjeomsorgen, lista 2022-09-20—10-20 
d) Vård och omsorg, lista 2022-09-20—10-20 
e) Anställningsavtal, lista 2022-09-20—10-20 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-10-25 

Socialnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 115 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Inspektionen för vård och omsorg, Beslut efter tillsyn av myndighetsutövning. IVO 
avslutar ärendet. 
b) Malmö FR 9060-22 Dom 2022-09-29 ang. vård enligt LVU. Förvaltningsrätten bifaller 
ansökan. 
c) Malmö FR 341-21 Dom 2022-10-13 om personlig assistans. Förvaltningsrätten bifaller 
delvis överklagandet. 
d) Malmö FR 1238-22 Dom 2022-10-17 om ekonomiskt bistånd. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. 
e) Malmö FR 9776-22 Dom 2022-10-24 om vård enligt LVU. Förvaltningsrätten bifaller 
ansökan. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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