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§ 97 
 
Tillsyn av arbete med myndighetsutövning för barn och unga 
2021/132 
 
Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär nämndens redovisning av sex olika 
områden, utifrån tidigare tillsyn och synpunkter, samt av hur ett antal klagomål 
hanterats av nämnden. 
Nämnden har tagit fram en rutin för orosanmälningar, vilken finns tillgänglig i 
kvalitetsledningssystemet Stratsys, liksom de flesta av nämndens styrdokument. En 
processkartläggning av processen vid orosanmälan har skett, som även den finns 
tillgänglig i samma system. 
För att förbättra kvaliteten i myndighetsutövningen för barn och unga har ett tiotal 
utredningar valts ut för fördjupad granskning. Därefter har resultatet återkopplats till 
arbetsgruppen. Arbetsgruppen har sedan fått ansvar att själv genomföra fortsatt 
kollegial granskning av genomförda utredningar. 
Uppföljning av handlingsplaner som upprättades 2019 har skett efterhand, där det 
samtidigt är så att Covid-19 gjort att vissa insatser förskjutits i tid. Till dessa hör 
dokumentationsutbildning och utbildning i barnsamtal, samt utbildning kring aktuell 
lagstiftning. Dessa utbildningar planeras vara slutförda våren 2022. 
Det finns uppenbart kvarstående förbättringsbehov, i huvudsak beror det på att 
planerade utbildningar inte kunnat genomföras under pågående pandemi utan har 
skjutits upp. 
Hanteringen av ett antal utpekade klagomål redovisas till IVO. Nämnden menar att det 
inte finns grund för påståendet om allvarliga missförhållanden avseende 
ärendehantering eller psykosocial arbetsmiljö. Det finns dock skäl att förändra sättet att 
hantera klagomål, så att utredningar och dokumentation genomförs, även i de fall själva 
sakfrågorna hanteras genom samtal. 
 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att anta framtaget yttrande som sitt eget, och översända det till IVO. 
 
 
Beslutet skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg, avdelning Syd
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§ 98 
 
Medelpunkten 
 
 
Sammanfattning 
Anders Ferm redovisar kostnadsutvecklingen för hjälpmedel den senaste femårsperioden. 
Budgeten har varierat mellan ca 1500-1950 tkr, och utfallet mellan ca 1600-1950 tkr. 
Vissa år har budgeten överskridits något, vissa år har kostnaderna inte uppgått till de 
budgeterade. Av kommunens kostnader är ungefär hälften hyra för hjälpmedel, totalt är 
kostnaderna omkring 160 tkr/månad. En kort diskussion förs kring mål och arbetssätt för 
kommunalförbundet.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att notera informationen.
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§ 99 
 
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  2021-06-04   Platsbrist 
 
2  2021-06-16   Platsbrist 
 
 
 

 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera informationen. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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§ 100 
 
Övrigt 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen redovisar en Lex Sarahutredning som öppnats, med anledning av 
misstänkt risk för ett allvarligt missförhållande. 
Vid kommande sammanträden tas Medelpunkten upp som återkommande information. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att notera informationen.
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