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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-09-15

Sammanträde med 

Plats och tid

Socialnämnden 

Kommunfullmäktigesalen, stadshuset kl. 12:00-12:30 

Beslutande 
Ledamöter Marie-Louise Gunnarsson, (M), ordförande 

Kjell Axell, (S) 
Jan Nilsson, (C) 
Ann-Charlotte Käck-Karlsson, (S) 
Tomas Erazim, (M) 
Birgitta Liljerås Larm, (KD) 

Tjänstgörande ersättare Mattias Granath, (S), tjänstgörande ersättare för Vernisa Gazibara, 
(S) 

Övriga närvarande 
Ersättare Monika Mimer, (M) 

Martina Nord, (C) 
Arne Carlsson, (L 

Tjänstepersoner Gunilla Bergdalen, sekreterare 
Patrik Hedström, socialchef 
Åsa Löfkvist, verksamhetsutvecklare § 21 
Carina Andersson, funktionschef individ och familjeomsorgen, § 21 

Övriga 

Utses att justera Birgitta Liljerås Larm 

Justeringens plats Sociala sektorn 2021-09-17 Paragrafer 20–22 
och tid 

Underskrifter 
Sekreterare   …………………………………………… 

Gunilla Bergdalen 

Ordförande   …………………………………………… 
Marie-Louise Gunnarsson 

Justerande   ……………………………………………. 
Birgitta Liljerås Larm 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-09-15 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Sociala sektorn 
 
Datum då anslag  2021-09-17 Datum då anslag  2021-10-09 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Gunilla Bergdalen 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 20 Godkännande av föredragningslistan   

§ 21 Tillsynsärende IVO, Verkstadsgatan 19 2021/108  

§ 22 Anmälningsärende   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-09-15

 
  

SocN § 20 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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SocN § 21 Tillsynsärende IVO, Verkstadsgatan 19 
Dnr Socn 2021/108 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna yttrandet. 

Ärendebeskrivning  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under 2019 en tillsyn av 
hur socialnämnden säkerställer en god boendemiljö och omsorg med stöd av det 
systematiska kvalitetsarbetet i bostäder med särskild service. Aktuella 
verksamheter för tillsynen var Verkstadsgatan och Västra Ågatan. Av tillsynen 
konstaterades brister i delar av det systematiska kvalitetsarbetet och brister i 
dokumentation. IVO begärde därav redovisning av vidtagna och planerade 
åtgärder, vilket socialnämnden genom dåvarande enhetschef för boendena 
lämnade till IVO i början av år 2020. 

Denna nu aktuella begäran om yttrande syftar till att följa upp hur socialnämnden 
fullföljt sina plan på åtgärder och om de fått effekt, vilket redovisas av nuvarande 
enhetschef för boendena enligt bifogat yttrande. Yttrandet ska efter beredningens 
godkännande skickas till IVO. 

Några av de åtgärder som genomförts är följande: 

 Nya arbetsbeskrivningar i form av rutinpärmar har upprättats. 
 Egna pärmar har upprättats till samtliga brukare, där individuella 

dokument och handlingar återfinns. 
 Arbetet med rutinpärmarna inleddes under 2021 och det visar resultat i 

form av ökad struktur och förutsägbarhet i verksamheten för personal och 
brukare. Det finns nu tydliga arbetsbeskrivningar. 

 Brukarna får genom återkommande brukarenkäter svara på hur de trivs i 
sitt hem, med sitt arbete och om personalen lyssnar och ger dem 
inflytande.  

 Samtliga dokumentationsombud inom individ och familjeomsorgens 
(IFO:s) utförarverksamheter har utbildats. Verksamhetsutvecklare IFO 
har tillsammans med enhetschef även utformat helt nytt material avseende 
social dokumentation. 

 Internutbildning inom lågaffektivt bemötande och konflikthantering är 
genomförda. 

 Under 2021 har interna utbildningar genomförts avseende social 
dokumentation, samt om måltider, livsmedel och egenkontroller inom 
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omsorgen för funktionsnedsatta som en del i den generella 
kompetensutvecklingen av vår personal. 

 Samtliga medarbetare har erbjudits att delta på utbildningar inom 
funktionsnedsättningar som regionen genomfört under 2020/2021. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Alexandra Olofsson, enhetschef och Åsa Löfkvist, 
verksamhetsutvecklare IFO, 2021-07-07.  
      

Utdrag:  
Inspektionen för vård och omsorg 
Funktionschef IFO 
Enhetschef Verkstadsgatan 
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SocN § 22 Anmälningsärende 
 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att följande ärende anmälts.  

Lex Sarah-anmälan dnr, Socn 2021/128. 
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