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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 12 
 
Återkoppling från möte med revisionen 
 
 
Sammanfattning 
Ordföranden och förvaltningschefen redovisar det samtal som hållits med revisionen, och 
den enkät som genomförts till förtroendevalda. Revisionen kommer att ha ett möte för att 
få veta mer om Lifecare, där personal från förvaltningen medverkar.  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 13 
 
Ej verkställda beslut, fjärde kvartalet 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  2021-06-16   Platsbrist 
 
2  2021-07-22   Platsbrist 
 
3  2021-08-06   Platsbrist 
 
4  2021-09-03   Platsbrist 
 
5  2021-09-21   Platsbrist, brukaren flyttat till  

annan kommun 
 

6. 2021-11-01   Platsbrist 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 14 
 
Ny lagstiftning ”Lex Lilla Hjärtat” 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Annelie Börjesdotter Tedenlid redovisar aktuell väntad lagstiftning 
”Lex Lilla Hjärtat”, som avses träda i kraft 2022-07-01. Fem punkter kommer att i hög 
grad beröra nämnden; när tvångsvård enligt LVU upphör ska nämnden säkerställa att 
omständigheterna i hemmet är tillfredsställande, nämnden ska överväga flyttningsförbud, 
övervägande om vårdnadsöverflytt ska ske senast efter två år, nämnden ska följa upp 
situationen efter att placeringen upphört och nämnden får möjlighet att begära drogtest 
inför umgänge. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera informationen 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 15 
 
Ang. familjehem 
2022/3 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Annelie Börjesdotter Tedenlid redovisar inkommen synpunkt från ett 
familjehem, samt situationen kring det aktuella ärendet. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 16 
 
Läget i hemtjänsten 
 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschef Patrik Wilhelmsson redovisar aktuellt läge i hemtjänsten. Frånvaron har 
fram till i helgen varit hög, men har nu minskat. Den upprättade 13-punktslistan följs, två 
enhetschefer är på plats, varav en konsult. Den 12 april tillträder en ordinarie nyanställd 
enhetschef. Tillfälliga vikarier rekryteras, vissa anställningar har skett oberoende av 
utbildningskravet och viss överanställning har skett i form av att ta in extra vikarier. 
Någon långtidssjukskriven har nyligen återkommit. Personalmöten med Susano har 
fortskridit. Informationsslinga på TV-skärm har tagits emot positivt, genom att alla 
därmed får samma information. Bemanningsfunktionen har förstärkts inför sommaren. En 
diskussion förs kring arbetsbelastning och planering.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att notera informationen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

Socialnämndens arbetsutskott  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 17 
 
Övrigt 
 
 
Sammanfattning 
En inbjudan kring Aktuellt i socialpolitiken redovisas, liksom ett kommande 
webbinarium kring barns uppväxtvillkor. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att notera informationen
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