
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
2020-09-24 

Sammanträde med Sociala utskottet 

Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:30 

Beslutande 
Ledamöter Anna Ekström (L), Ordförande 

Anita Walfridsson (M) 
Gudrun Andersson (C) 
Jan-Olof Adolfsson (MP) ers. Birgitta Svensson (S) 

Ej närvarande 
 Helen Karlsson (V) 

Tjänstemän

Utses att justera 

Ghenoa Abbas, sekreterare 
Vidar Justegård, sekreterare 
Mikael Fornander, socialchef   
Elenor Råsberg, enhetschef 
Irma Jansson, socionomstudent § 283-285, 299 
Caroline Bjerne, teamledare § 283-285, 299 

Jan-Olof Adolfsson (C) 

Justeringens plats Paragrafer 283-285, 299 
och tid 

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

Ghenoa Abbas 

Ordförande   …………………………………………… 
Anna Ekström 

Justerande   ……………………………………………. 
Jan-Olof Adolfsson (C) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2020-09-24 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Sociala utskottet 

Sammanträdesdatum 2020-09-24 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunhuset närarkivet 

Datum då anslag 2020-09-25 Datum då anslag 2020-11-16
publiceras tas bort 

Underskrift …………………………………………… 
Ghenoa Abbas 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2020-09-24 

§ 283 Mötets öppnande 

§ 284 Val av justerare 

§ 285 Godkännande av föredragningslista 

§ 299 IVO: Redovisning av inställning 
gällande konstaterade brister till 
Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) 

2020/122 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 
Sociala utskottet 2020-09-24 

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SU § 283 Mötets öppnande 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

Ordförande Anna Ekström öppnar mötet 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 
Sociala utskottet 2020-09-24 

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SU § 284 Val av justerare 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att utse Jan-Olof Adolfsson (MP) som justerare.  

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 
Sociala utskottet 2020-09-24 

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SU § 285 Godkännande av föredragningslista 
 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

godkänna föredragningslistan. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 
Sociala utskottet 2020-09-24 

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SU § 299 IVO: Redovisning av inställning gällande 
konstaterade brister till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) 
Dnr KS 2020/122 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att anta föreslagen redovisning så som sitt eget samt att översända svaret till IVO, 
Inspektionen för Vård och Omsorg. 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 2020-06-15 meddelat 
kommunstyrelsen att de tagit beslut i ärende Dnr. 3.5.1-02866/2020-3. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har konstaterat följande brister: 

• Kommunstyrelsen har inte inhämtat 
uppgifter ur belastnings och 
misstankeregistret. 

• Kommunstyrelsen brister i utredningen 
och uppföljningen av barnets vård. 

• Kommunstyrelsen bryter mot offentlighet- 
och sekretesslagen (2009:400), OSL, 
genom att låta familjehemmet ta del av 
barnets utredning. 

 
Kommunstyrelsen delar de brister (se ovan) som Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) konstaterat i tillsynsärendet. 
Kommunstyrelsen har inte inhämtat uppgifter ur belastnings 
och misstankeregistret. 

Vad gäller bristen avseende inhämtande av uppgifter ur belastnings och misstankeregister begär 
inte IVO att kommunstyrelsen redovisar sin inställning till bristen och åtgärder i detta ärende 
då IVO redan har konstaterat samma brist i ärende 8.5-36373/2019 och då begärt 
redovisning av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens åtgärder gällande ovanstående omfattar alla 
ärenden såsom IVO förutsätter. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 

 
Sociala utskottet 2020-09-24 

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen brister i 
utredningen och uppföljningen av 
barnets vård. 

Åtgärder som har genomförts och kommer att genomföras.  

Organisationsförändring har skett i november 2019 genom att teamledarskapet 
har delats från en heltidstjänst till två teamledare på halvtidstjänst för högre 
tillgänglighet för handläggarna. En teamledare ansvarar för utredarsidan och en 
teamledare ansvarar för uppföljarsidan där familjehemsvården är organiserad. 
Genom denna förändring har tätare ärendegenomgångar mellan teamledare och 
handläggare kunnat genomföras, förändringen syftar till att kvalitetssäkra 
handläggningen så som uppföljningar, utredningar etcetera av det placerade 
barnet.  

För att stärka kunskap gällande utredning av familjehem och jourhem ska två 
medarbetare gå utbildning i metoden ” En varaktig relation” via Kommunal 
utveckling FoUrum, utbildning beräknas starta efter årsskiftet.  

Utbildning i Signs of Safety har skett under hösten och fortgår under hösten samt 
kommer handledning genomföras kopplat till metoden. Signs of Safety är en 
erfarenhetsbaserad riskbedömningsmodell, som utgår från kliniskt socialt arbete, 
och har på kort tid blivit ett av de vanligaste förhållningssätten inom barn och 
ungdomsutredningar som man använder inom många socialtjänster i Sverige.  

Kommunstyrelsen bryter mot 
offentlighet- och sekretesslagen 
(2009:400), OSL, genom att låta 
familjehemmet ta del av barnets 
utredning. 

Planerade åtgärder som kommer att genomföras för att säkerställa tillräcklig 
kunskap inom offentlighet- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 
Verksamheten kommer genomföra en utbildning inom offentlighet och 
sekretess. Utbildning kommer ske under APT under hösten 2020 med 
planerad uppföljning under 2021. 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse 2020-09-24 
- IVO Beslut dnr: 3.5.1-02866/2020-3 

      

 

 
 


	Beslut SU 2020-09-24Godkännande av föredragningslista_2
	SU § 285 Godkännande av föredragningslista
	Beslut


	Beslut SU 2020-09-24IVO Begäran om yttrande 
	SU § 299 IVO: Redovisning av inställning gällande konstaterade brister till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag


	Beslut SU 2020-09-24Mötets öppnande
	SU § 283 Mötets öppnande
	Beslut


	Beslut SU 2020-09-24Val av justerare
	SU § 284 Val av justerare
	Beslut


	Protokoll förstasida_3

