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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 11 
 
Läget i hemtjänsten 
 
 
Sammanfattning 
Patrik Wilhelmsson, Maria Lundin och Niclas Andersson redovisar aktuellt läge i 
hemtjänsten. Susano har engagerats efter att det uppmärksammats problem med hög 
sjukfrånvaro m.m inom hemtjänsten. Man arbetar utifrån Organisational Behaviour 
Management, vilket innebär ett fokus på uppföljning och konsekvenser, snarare än regler, 
värderingar och visioner. Positiv återkoppling är extremt viktigt. Behov finns främst när 
det gäller ledarskap och medarbetarskap, och relationen mellan dessa. En enkät om den 
organisatoriska och social arbetsmiljön har genomförts, liksom gruppträffar med 
personalen och träffar med ledningen. Avsikten framåt är att öka gruppens egen 
lösningsförmåga, och dess tilltro till sin egen påverkan och ansvar, se värdet av ett 
gemensamt ansvar vid problemlösning, inkludera dem som är kritiska samt arbeta 
långsiktigt och kontinuerligt med problemlösning.  
Den aktuella situationen i hemtjänsten utgår från ett läge i höstas med hög sjukfrånvaro, 
då HR gjorde intervjuer med alla medarbetare under våren 2021, och en handlingsplan 
togs fram efter sommaren. Ett par månader sedan skrev Kommunal ett brev som tog upp 
problematiken vilket ledde till ett 13-punktsprogram i november. Den 25 januari begärde 
Kommunal åtgärder enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen, och har sedan även sänt in en 
anmälan till arbetsmiljöverket. I princip upplever alla att man talar om arbetsmiljö, och de 
flesta trivs bra i sin arbetsgrupp. Arbetsplatsträffar (APT) fungerar bättre i mindre 
grupper än i storgrupp. De flesta upplever att det är hög frånvaro, främst bland yngre 
medarbetare. Efter HR:s intervjuer föreslogs att arbetslistorna skulle göras mer 
transparent, förbättra introduktionen, utveckla APT och arbeta tydligare med 
rehabilitering. Arbetet med de många åtgärderna från 13-punktsprogrammet fortgår. Just 
nu är det låg frånvaro och positiv stämning bland personalen, inte minst sedan de flesta 
restriktionerna relaterade till pandemin upphört.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 12 
 
Återkoppling från revisionen 
 
 
Sammanfattning 
Ordföranden och förvaltningschefen redovisar det samtal som hållits med revisionen, och 
den enkät som genomförts till förtroendevalda. Tyvärr var svarsfrekvensen begränsad, 
men de svar som lämnats visar goda resultat.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 13 
 
Ej verkställda beslut 2021 
2021/139 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera in beslut som inte verkställts inom 
föreskriven tid till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 
 
Verksamhetsområde SoL ÄO. 
Beslutet avsåg: Plats på särskilt boende 
 
  Datum för beslut  Orsak 
 
1  2021-06-16   Platsbrist 
 
2  2021-07-22   Platsbrist 
 
3  2021-08-06   Platsbrist 
 
4  2021-09-03   Platsbrist 
 
5  2021-09-21   Platsbrist, brukaren flyttat till  

annan kommun 
 

6. 2021-11-01   Platsbrist 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 14 
 
Verksamhetsbesök IFO 
 
 
Sammanfattning 
Enhetscheferna från individ- och familjeomsorgen, Adisa Avdovic, Maria Andersson och 
Jessika Hermansson, informerar om sina respektive enheters arbete. Barn och familj har 
ett stort inflöde av orosanmälningar, med stora inflyttade barnfamiljer som behöver 
insatser. En påverkanskampanj pågår mot den svenska socialtjänsten och 
omhändertagande av barn, som har bemötts med information till skola och andra 
myndigheter. Det kommer frågor i ärendet till olika befattningshavare, och 
informationsmateriel om socialtjänsten kommer att förmedlas till dem som får frågor. Ett 
nytt familjehemsteam har formats. Enheterna för boendestöd och öppenvård har flyttats 
till IFO. Ett återhämtningscafé är på gång att starta. Arbetet för biståndshandläggare 
fortgår som tidigare, LSS-lagstiftningen är på väg att förändras. Utifrån MAS och covid-
läget rapporterar Maria Andersson att dos fyra av vaccination kommer att erbjudas, 
inledningsvis till äldre. Enheten för ekonomiskt bistånd arbetar bl.a. med frågor om 
hedersrelaterat våld, där handläggare inom IFO erbjuds såväl basutbildning som praktisk 
vidareutbildning inom projektet Resursteam Heder Skåne. Även arbetsmarknadsenheten 
(AME) och BUF kommer att bjudas in att delta. Genom Framtidsresan sker en digital 
kompetenshöjning tillsammans med AME, för medarbetare. Samverkan sker även med 
Komvux och SFI. Alltfler möten sker med klienter. Projekt som språk och lek, letterbox 
och föreningskostnader fortgår. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 15 
 
Ny lagstiftning ”Lex Lilla hjärtat” 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Annelie Börjesdotter Tedenlid redovisar aktuell väntad lagstiftning 
”Lex Lilla Hjärtat”, som avses träda i kraft 2022-07-01. Fem punkter kommer att i hög 
grad beröra nämnden; när tvångsvård enligt LVU upphör ska nämnden säkerställa att 
omständigheterna i hemmet är tillfredsställande, nämnden ska överväga flyttningsförbud, 
övervägande om vårdnadsöverflytt ska ske senast efter två år, nämnden ska följa upp 
situationen efter att placeringen upphört och nämnden får möjlighet att begära drogtest 
inför umgänge. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 16 
 
Ordförandens information 
 
 
Sammanfattning 
Det är ännu oklart hur länge sammanträden fortgår på distans, förändringar kommer att 
framgå av kallelse. Uppgiften som kontaktpolitiker kan så smått återupptas. 
Verksamhetsbesök på APT av ordförande och förvaltningschef kommer att återupptas. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 17 
 
Förvaltningschefens information 
 
 
Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg kommer att göra en granskning av orosanmälningar 
och några avvikelser/klagomål, i mars månad.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 18 
 
Delgivning av protokoll 
 
 
Sammanfattning 
a) Socialnämnden 2022-01-18 
b) Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-08 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 19 
 
Anmälan av delegerade beslut 
 
 
Sammanfattning 
a) Individ- och familjeomsorgen, lista 2022-01-18—02-13 
b) Vård och omsorg, lista 2022-01-18—02-13 
c)  Anställningsavtal, listor 2022-01-18—02-13 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-15 

Socialnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 20 
 
Anmälningsärenden 
 
 
Sammanfattning 
a) Malmö FR 5720-21 Dom 2022-01-19 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
b) Malmö FR 5789-21 Dom 2022-01-19 om bistånd enligt SoL. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen
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