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Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Val av justerare 

 
  

§ 9 Godkännande av föredragningslistan 
2021 AoO 
 

2021/106  

§ 14 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser - Sekretess 2021 AoO 
 

2021/108  

§ 15 Utredning lex Sarah 
 

2021/186  

§ 16 Information 2021 AoO 
 

2021/107  

§ 17 Patientsäkerhetsberättelsen 2020 
 

2021/234  

§ 18 Redovisning av ej verkställda beslut 
kvartal 4 2020 Utskottet Arbete och 
omsorg 
 

2020/435  
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§ 9 
Dnr 2021/106    
 
Godkännande av föredragningslistan 2021 AoO  
 
Beslut  
Utskottet Arbete och omsorg beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 

 Ärende 12, ansökan LVM sekretess, läggs till ärendelistan 
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§ 14 
Dnr 2021/108    
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser - Sekretess 2021 
AoO  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för utskottets ledamöter och 
ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen löpande vart 
efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför utskottets 

senast sammanträde 
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§ 15 
Dnr 2021/186    
 
Utredning lex Sarah  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg beslutar 
 
att avsluta utredning enligt lex Sarah med ställningstagande att det 
inträffade varit en påtaglig risk för ett missförhållande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En rapport enligt lex Sarah har inkommit och därefter utretts. Den 
rapporterade händelsen omfattar att kontanter har kommit bort hos en 
brukare. Den enskilde har inte velat polisanmäla det inträffade. Utredningen 
kan inte med säkerhet fastställa orsaken till händelsen. Någon kan ha tagit 
pengarna, men de kan även ha förlagts. Verksamhetens rutin för hantering 
av privata medel är känd av medarbetare och enskild. Den enskilde har ett 
stort självbestämmande över hur mycket och på vilket sätt kontanter ska 
förvaras och hanteras. Verksamheten kan inte mot den enskildes vilja vidta 
vissa åtgärder eller förändra hanteringen.  
 
Beslutsmotivering  
Det inträffade bedöms som en påtaglig risk för ett missförhållande. 
Utredningen har dock inte visat på några brister i rutiner, organisation eller 
information. Den enskilde har inga bestående psykiska men efter händelsen.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknad då barn och unga inte berörs av beslutet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Utredning enligt lex Sarah 

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef vård och omsorg 
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§ 16 
Dnr 2021/107    
 
Information 2021 AoO  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Helena Carlsson, verksamhetschef VoO: 

 Förändringar i verksamheten på grund av tomma lägenheter 
 Information om kommande lex Mariah 
 Avvikelsehantering i verksamheten 
 Rekryteringsläget bland sjuksköterskor 
 Statsbidrag  
  

Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO:  
 Kvalitetsberättelsen Individ och familjeomsorgen (IFO). En årlig 

kvalitetsberättelse där det kvalitetsarbete som genomförts under 
föregående år redovisas på ett övergripande plan. 

 Arbetsmarknadsenheten, utveckling av ”möbelpool” för 
återanvändning av möbler i verksamheten 
 

Linda Isaksson Vestberg enhetschef IFO och Dennis Beykirch enhetschef 
IFO: 

 Studiemotiverande kurs inom folkhögskolan 
 Samarbete med SFI 
 Våld i nära relation- ärenden nuläge 
 Beroendeenheten, hårt tryck i verksamheten 
 Öppenvården fortsätter med Coronarestriktioner 
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§ 17 
Dnr 2021/234    
 
Patientsäkerhetsberättelsen 2020  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna rapporteringen av patientsäkerhetsberättelsen 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att 
öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet 
med att förbättra patientsäkerheten. 

 
Sammanfattning av innehållet i patientsäkerhetsberättelsen 

- Pandemin och arbetet med att förhindra smittspridningen 
- Basala hygienrutiner, rutiner kring skyddsutrustning och andra 

förebyggande  åtgärder för att förhindra smittspridningen har varit i fokus.  
- Brister har identifierats i samband med utredningar. Utvecklingsarbete har 

påbörjats kring Palliativ omvårdnad, dokumentation, vårdprevention och 
säkra förflyttningar.  

- Under 2020 har vi skickat tre lex Maria anmälningar till IVO. Det har även 
inkommit tre klagomål via IVO.  

- Vi har ännu inte uppnått målet med att utföra riskbedömningar med hjälp 
av Senior Alert.  
 

Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Patientsäkerhetsberättelse 2020 

 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling MAS medicinskt ansvarig 
 Vård och omsorg verksamhetschef.  
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§ 18 
Dnr 2020/435    
 
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2020 Utskottet 
Arbete och omsorg  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2020. 
 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2020 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader.  
 
Det har rapporterats totalt 15 beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) 
och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) till IVO för perioden 1 
oktober till 31 december 2020, kvartal 4. 
 
Ej verkställda beslut: 

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum: 
2019-09-20. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är kommunens 
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. I avvaktan på 
verkställighet av stödfamilj har korttidsboende erbjudits som 
alternativ.  

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum: 
2020-01-14. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är kommunens 
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. 

- Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-07. Orsak till 
dröjsmålet är att dagverksamheten har stängt med anledning av 
Covid-19. I avvaktan på att verksamheten öppnar är alternativa 
stödinsatser verkställda. 
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- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17. 
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden 
plats med anledning av Covid-19.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-09-11. 
Skäl till dröjsmålet är dels att det har varit begränsad inflyttning på 
flera boenden med anledning av Covid-19. Ett erbjudande om plats 
har lämnats till den enskilde men svar har ännu inte inkommit. 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-08-11. 
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden 
plats. 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-22. 
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till två 
erbjudanden. Alternativa stödinsatser är verkställda i avvaktan. 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2021-
03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas 
dessförinnan.  

 
Avbrott i verkställighet: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 
2020-03-09. Den enskilde vill byta arbetsplats. Med anledning av 
situation hos den enskilde har ännu inte möte för planering kunnat 
hållas ännu. 

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Datum för avbrott i 
verkställighet: 2020-06-22. Den enskilde valde själv att säga upp 
befintlig stödfamilj. Rekrytering av ny stödfamilj pågår.  

 
Beslut som avslutats utan verkställighet: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-06-10. Datum 
för avslut: 2020-10-19. Den enskilde har på egen begäran valt att 
avsluta ärendet. 

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17. 
Datum för avslut: 2021-01-10. Den enskilde har flyttat till ett särskilt 
boende och insatsen om korttidsboende/växelvård avslutas. 

- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-05-18. Datum för 
avslut: 2020-10-26. Den enskilde har valt att säga upp insatsen trots 
att det har funnits förslag på kontaktperson. 

- Hemtjänst enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-06-03. Datum för avslut: 
2020-11-10. Den enskilde avböjde till en början insatsen och valde 
till sist att avsluta ärendet.  

 
Beslut som har verkställts: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för verkställighet: 2020-10-
19. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är omständigheterna kring 
Covid-19.  
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Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande. 
 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling. 
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