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Socialnämnden

SocN § 1 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Socialnämnden beslutar
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.
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SocN § 2 IVO rapport av tillsyn medicinsk vård på
SÄBO under Covid-19
Dnr Socn 2020/167
Beslut
Socialnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Tillsyn av Region Jönköping ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling
till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt
boende. I tillsynen har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bland annat
granskat om det gjorts individuella bedömningar avseende behov av vårdnivå för
dessa personer och om de fått den vård och behandling de haft behov av.
IVO bedömer att i inledningen av pandemin har äldre som bor på särskilt boende
har inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller
konstaterad covid-19. Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som
bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 på
grund av brister i primärvårdens patientjournaler.
Brukare som bor på särskilt boende i Eksjö kommun och som har blivit
palliativvårdsbedömda har fått träffa läkare. De brukare som har haft behov har
fått åka till sjukhus för Covid-19. Anhöriga har också fått möjlighet att vara med
den sista tiden om de önskat.
Beslutsunderlag
IVO:s granskningsrapport gällande tillsyn av Region Jönköpings ansvar när det
gäller medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller
konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende.
Tjänsteskrivelse från Eva Gustafsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2020-1217.
Utdrag:
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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SocN § 3 Delegationsordning för socialnämnden
2021
Dnr Socn 2021/12
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta delegationsordningen för socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens delegationsordning har reviderats 2020-12-01. Förändringen
är den anpassade organisationen som kommunfullmäktige beslutade om § 472,
2019-12-12 och när kommunstyrelsen beslutade om beredningar § 366, 2019-1210.
Hänvisningar till kommunallagen har uppdaterats utifrån den nya kommunallagen.
Titlar har justerats efter gällande organisation. Vissa stycken har strukits samt vissa
andra tillägg har gjorts.
Förändringarna i kommunstyrelsens delegation måste även göras i
socialnämndens delegation i de delar som gäller den övergripande texten vilken är
gemensam med kommunstyrelsens.
Revideringarna i delegationsordningen avser uppdateringar av text utifrån
förändringar i lagstiftning och dess paragrafer samt utifrån att några befattningar
inom IFO ändrats och justeringar av några beloppsgränser för delegation.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Åsa Löfkvist, verksamhetsutvecklare och Patrik Hedström,
socialchef, 2021-01-25
Delegationsordning Nr 1–2021.
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Sociala sektorns ledningsgrupp
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SocN § 4 Rapporter
Beslut
Socialnämnden beslutar
att godkänna rapporten
Ärendebeskrivning
Lex Sarah-rapport, diarienummer Socn 2021/22.
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande tillsyn av
förutsättningar för att ge medicinsk vård och behandling till personer med covid19 som bor på särskilda boende för äldre i Eksjö kommun. IVO avslutar ärendet
då det inte framkommit något i intervjuer med medicinskt ansvarig sjuksköterska i
kommunen samt hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län som
föranleder ytterligare granskning.
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