
   

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-04-21

 
 
Sammanträde med  Socialnämnden 
 
Plats och tid KF-salen, Eksjö stadshus. På webben via Teams kl. 09:00 
  
Beslutande 

Ledamöter Marie-Louise Gunnarsson, (M), ordf 
Kjell Axell, (S) 
Jan Nilsson, (C) 
Ann-Charlotte Käck-Karlsson, (S) 
Tomas Erazim, (M) 
Birgitta Liljerås-Larm, (KD) 
Vernisa Gazibara, (S) 

 
Tjänstgörande ersättare  

 
Övriga närvarande  

Ersättare Monica Mimer, (M) * 
Mattias Granath, (S) * 
Martina Nord, (C) * 

                                * = Via teams 
 
Tjänstemän Gunilla Bergdalen, sekreterare 

Patrik Hedström, socialchef  
 
Övriga   
      
Utses att justera Kjell Axell 
 
Justeringens plats  Sociala sektorn 2021-04-27   Paragrafer 8–10 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Gunilla Bergdalen 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Marie-Louise Gunnarsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Kjell Axell 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Socialnämnden  2021-04-21 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2021-04-21 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Sociala sektorn 
 
Datum då anslag  2021-04-27 Datum då anslag  2021-05-19 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Gunilla Bergdalen 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Socialnämnden  2021-04-21 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 8 Godkännande av föredragningslistan   

§ 9 Tjänsteskrivelse För kännedom yttrande till IVO 210223 2021/38  

§ 10 E-arkiv 2021/76  
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Socialnämnden   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-04-21

 
  

SocN § 8 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 9 Yttrande till IVO rörande tvångs- och 
begränsningsåtgärder på LSS-bostad 
Dnr Socn 2021/38 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att ställa sig bakom yttrandet till IVO. 

Ärendebeskrivning  
Inspektionen för vård-och omsorg (IVO) inkom 21-01-15 med en begäran om 
yttrande och handlingar rörande tvångs-och begränsningsåtgärder på LSS-
bostaden Färgaren i Eksjö kommun. Detta mot bakgrund av att det till IVO 
inkommit information om att sådana åtgärder förekommer.  

Enhetschef för Färgaren har tillsammans med Funktionschef IFO i ett yttrande 
besvarat klagomålet. I yttrandet redogörs för hur verksamheten arbetar, att 
Vårdhandboken ska användas som grund och utgångspunkt rörande tvångs-och 
begränsningsåtgärder samt hur rutinerna ser ut i de enstaka fall där tvångs-skydds 
och begränsningsåtgärder bedömts krävas så som att gå in med nyckel i en 
lägenhet. Av yttrandet framgår vidare hur kvalitets- och utvecklingsarbete pågår 
och planeras framåt. 

Brukaren har en individuell genomförandeplan där hen varit delaktig och vet vad 
som står. Personalgruppen arbetar med att lära sig tyda vad brukaren vill 
förmedla. Personalgruppen måste även arbeta mer lösningsfokuserat. Under 2021 
kommer verksamheten genomgå en översyn utifrån uppdrag, brukarnas behov 
och inriktning.  

Beslutsunderlag  
Begäran om yttrande och handlingar från IVO, från Karin Ekdahl, enhetschef 
Färgaren 2021-02-24 
Tjänsteskrivelse från Åsa Löfkvist, verksamhetsutvecklare IFO och Carina 
Andersson, funktionschef IFO 2021-02-23 
      

Utdrag:  
Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
Funktionschef IFO, Carina Andersson
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2021-04-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SocN § 10 Gallring av originalhandlingar 
Dnr Socn 2021/76 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att originalhandlingar i pappersform som scannats in kan gallras, undantaget är 
handlingar i faderskapsärende som ska bevaras i pappersformat, samt 
 
att detta gallringsbeslut innebär att informationen förs över till en ny elektronisk 
version av handlingen. Handlingen i pappersformat gallras och den digitala 
handlingen blir originalhandling  

Ärendebeskrivning  
En effektivisering från att förvara inkommande och upprättade handlingar i den 
fysiska personakten (dossién) till digitala handlingar i verksamhetssystemets 
personakt har påbörjats. 

Dels för att samtliga handlingar då finns tillgängliga på en lagringsplats och att det 
blir enklare att söka handlingar när de finns i digital form. 

Handlingar som scannas in i verksamhetssystemet gallras.  Handlingen i 
pappersformat gallras och den digitala handlingen blir originalhandling. 

Utrymmet i arkiven räcker inte till samt att det tidigare inte har funnits möjlighet 
till elektronisk långtidslagring i Eksjö kommun av de personakter som ska bevaras 
av rättssäkerhet. 

Eksjö kommun har nu ett e-arkiv vilket medför att socialnämndens personakter 
succesivt vid gallring överförs direkt från verksamhetssystemet till e-arkiv. 
Tidigare har samtliga handlingar som ska bevaras lagrats i pappersformat. 

Personakter som ska bevaras av rättssäkerhet inom IFO Barn och unga, där ska 
också upprättade och undertecknade handlingar scannas in. 

Handlingar i faderskapsärenden sparas i pappersformat. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Jean Swärd, IT-samordnare, 2021-04-21 
KS beslut § 114, 2021-03-30, gallring av originalhandlingar 
      

Utdrag:  
IT-samordnare, IFO 
Funktionschef IFO 
Funktionschef Äldreomsorg samt vård och omsorg 
Socialchef
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