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Exp. 
IVO 

 §  152                                                                           Dnr: 2013/27 
 
Svar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO gällande klagomål 
om handläggning i ett barnavårdsärende dnr 8.2-37754/2013 
 
 
2013-09-20 inkom ett klagomål från en ungdom till IVO. Socialnämndens 
individutskott inkom i december 2013 med en redogörelse för ärendet 
och IVO begär nu att Socialnämnden ska säkerställa att: 

• Utredning inleds utan dröjsmål och beslut fattas då enskild 
ansöker om bistånd. 

• Beslut om förlängd utredningstid, vid en utredning enligt 11 kap. 1 
§ SoL, fattas om synnerliga skäl föreligger. 
 

Bilaga: Beslut IVO, Tjänsteskrivelse 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   godkänna tjänsteskrivelsen som svar till IVO 
 
att   beslutet justeras omedelbart 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslag 
_________ 
 
 
 
 
___________________________  ____________________________  
Britt-Marie Wall, ordförande             Sune Frisk, justerare 
 
 
 
 
___________________________ 
Katarina Hammargren, sekreterare 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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  § 153                                                                             

 
Muntlig ekonomisk rapport 
 
Förvaltningsekonom Ingela Svartnäs redogör för det ekonomiska läget.  
 
Förvaltningschef Kristina Steijner redogör för sjukskrivningsstatistiken för 
förvaltningen. 
 
 
Socialnämnden tar del av informationen 
_________  
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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  §   154                                                                          Dnr 2013/99 

                                                                        
Life Care 
 
Förvaltningen genomförde en delanalys av Life Care projektet genom att 
52 medarbetare intervjuades och svaren från dessa intervjuer 
sammanställdes i en rapport som delgavs nämnden 2014-05-27.  
Inför slutrapporten intervjuades medarbetarna igen med samma frågor 
som vid delanalysen. Sammanfattningsvis kan man säga att de 
medarbetare som har deltagit i projektet har utvecklats över tid med att 
kunna hantera Life Care eftersom det vid första delanalysen endast var 
19 % av medarbetarna som tycker att Life Care programmet i sig var lätt 
att använda och att de nya mobilerna fungerar bättre tekniskt sett. Den 
siffran motsvarar nu 65 % av medarbetarna.  
När det gäller dokumentationen så har även den siffran ökat positivt från 
79 % till 88 % av medarbetarna som upplever att möjligheterna till 
dokumentation har ökat vilket också är positivt för den enskildes 
rättsäkerhet. Den digitala nyckelhanteringen ser ut att ha fått en positiv 
utveckling då hela 81 % av medarbetarna tycker att låsen fungerar bra. 
Låsen kommer att utvärderas i sin helhet under april 2015. Många av de 
negativa upplevelser/uppfattningar som medarbetarna har av projektet 
handlar till viss del om rutiner, riktlinjer, information och inte minst om att 
bli trygg och säker i att använda systemet. Sammanfattningsvis så kan 
man säga att implementera nya system/arbetssätt/metoder i 
verksamheter måste få ta tid då alla medarbetare lär sig olika snabbt. 
Enligt avtal Procapita VoO finns det möjlighet att köpa alternativt hyra 
Lifecare Mobil Vård och Omsorg. En jämförelse har gjorts mellan dessa 
alternativ 
Förvaltningen kan välja att köpa alternativt hyra mjukvaran och 
mobilerna. Om man köper det ena är man inte bunden att köpa det 
andra, utan man kan t.ex. köpa mjukvaran och hyra mobilen. Detta 
framgår inte riktigt av avtalet, men kontakt har tagits med Jörgen Löf 
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB, som bekräftat detta. 
Vilket alternativ som är billigast, hyra eller köpa mjukvaran, beror på 
antalet år man väljer att använda den. Används systemet mer än 5 år blir 
det billigare att köpa.  
När det gäller mobilerna är priset beräknat på två år. Mobilernas 
livslängd förutsätts vara två år. Här visar det sig, att det är billigare att 
köpa mobilerna. En risk med att köpa mobilerna är, att om mjukvaran 
ändras kan det innebära att mobilerna blir inkompatibla med mjukvaran. 
Hyrs mobilerna är de alltid kompatibla med mjukvaran, varvid 
hyresalternativet rekommenderas.  
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Bilaga 
Tjänsteskrivelse inklusive bilagor 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå besluta  
 
att   godkänna rapporten 
att   godkänna slutanalysen av Life Care projektet 
att   införa Life Care inom samtliga hemtjänstområden 
att   ingå hyresavtal med Procapita VoO för mjukvara och mobiler 
 
 
Vid påföljande överläggningar yrkar Christer Olsson på att ärendet 
återremitteras till förvaltningen för klargörande och komplettering av 
beslutsunderlaget och att förvaltningen återkommer med sitt reviderade 
beslutsunderlag till nämndens sammanträde 2015-02-10, bilaga 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att   återremittera ärendet till socialförvaltningen för klargörande och  
       komplettering av beslutsunderlag 
 
att   ärendet beslutas av socialnämndens senast 2015-02-10 
_________  
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande          
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  §  155                                                                         Dnr 2014/07 

 
Information från socialförvaltningen angående uppdragsplanering 
 
Socialnämnden beslutade i februari 2014 att socialförvaltningen löpande 
ska delge nämnden en tidsplan över pågående uppdrag. 
Förvaltningschef Kristina Steijner redogör för pågående uppdrag 
gällande heltidstjänstgöring, kompetens-och personalförsörjningsplan 
samt utbildningsdag för anställda i förvaltningen. Enkätundersökning är 
genomförd och förvaltningen har genomfört ett första möte med 
representanter från förvaltningsledning, personalrepresentanter och 
fackliga representanter. Kristina Steijner rapporterar om 
arbetsmarknadsprojektet ”Fler händer i vården”. 
 
Bilaga 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   ta del av informationen 
 
Förvaltningschef Kristina Steijner informerar om arbetet med uppdragen 
gällande heltid för omvårdnadspersonal samt kompetens- och 
personalförsörjningsplan som pågår inom förvaltningen. 
 
 
Socialnämnden tar del av informationen 
________  
 
 
  

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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   §  156                                                                   Dnr 2014/100 

 
Riktlinje för kvinnofrid, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i 
samkönade relationer samt prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål  
 
Socialnämnden antog 2012-09-18 en riktlinje för området kvinnofrid, 
hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Riktlinjen är nu 
reviderad och ändringar är markerade med rött. 
Bilaga 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna revideringen 
 
att riktlinjen gäller till 2015-12-31 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget 
________  
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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   §  157 

 
Anstånd med revidering av riktlinjer Vuxengruppen 
 
Nuvarande riktlinje gäller fram till 2014-12-31 och Socialförvaltningen 
föreslår att nuvarande riktlinjer får fortsätta att gälla fram tills dess att de 
nya nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevåren är klara 
under våren 2015. Den kommande revideringen bör utgå ifrån de nya 
nationella riktlinjerna. 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att    godkänna att giltighetstiden på nuvarande riktlinje förlängs som  
         längst till 2015-05-31 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget 
________  
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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  §  158                                                                              Dnr 2014/31 

 
 
Socialnämndens delegationsordning 2015 
 
Socialförvaltningen lämnar härmed förslag till omarbetad delegationsplan 
utifrån den organisationsförändring som träder i kraft 2015-01-01. Beslut 
gällande barn och unga (exkl. LSS) och beslut jml. Föräldrabalken är 
borttagna från delegationsordningen. För övrigt är prisbasbeloppet 
justerat. 
 
Bilaga 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   de nya reglerna ska gälla från 2015-01-01 
 
att   en ny översyn sker senast 2015-12-31 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget 
________  

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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   §  159                                                                    Dnr 2014/34 

 
Statistik Socialförvaltningen  
 
Statistik för november redovisas 
Bilaga 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   godkänna informationen 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslag 
___________  
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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  §  160 
 
Individärenden 
 
Socialnämnden beslutar i varje enskilt ärende enligt bilaga 
 
Bilaga sekretess 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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  §   161                                                                   Dnr 2014/101 

 
Information socialjour 
 
Från och med 2015-01-01 kommer socialjouren att administreras via 
Barn- och utbildningsnämnden och ansvarig avdelning blir 
Förebyggande och stöd. 
Bilaga 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   godkänna informationen 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget 
________  
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       §   162 
 
Ansökan om bidrag ur Samfond 1 
 
Verksamhetsledarna för kommunens särskilda boenden har gjort en 
gemensam ansökan ur Samfond 1 för trivselbefrämjande åtgärder för 
pensionärerna i de särskilda boendena. 
 
Bilaga:    Ansökan 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att  bevilja ansökan med 954 kr enligt fördelning i bilagan 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslag 
_________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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  §  163                                                                            Dnr 2014/101 

 
 
Socialnämndens delegationsordning till socialjour 2015 
 
Efter förestående organisationsförändring 2015-01-01 kommer 
handläggare för barn och unga, som tidigare, att tjänstgöra i socialjour 
under kvällar, nätter och helger.  
 
Socialförvaltningen föreslår härmed socialnämnden att ge socialjouren 
delegation att fatta akuta beslut gällande vuxna under jourtjänstgöring. 
Besluten föreslås gälla under kort tid, fram tills socialförvaltningens 
handläggare är åter i arbete. 
Bilaga 
 
Socialnämnden föreslår besluta  
 
att   godkänna delegationsordningen i de delar som avser beslut från  
        socialnämnden 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget 
__________  

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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  §  164                                                                              Dnr 2013/50 

 
 
Kvalitets- och ledningssystem 
 
I Socialstyrelsens SOSF 2011:9 regleras kravet på ett ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete. 
 
Socialförvaltningen har köpt in ett IT-stöd för nämndens kvalitets- och 
ledningssystem. Socialnämnden beslutade 2012-09-18 § 151 att 
kvalitetsmodellen Förbättringshjulet/Deminghjulet skulle användas som 
kvalitetsverkstyg. Socialnämndens beslut om struktur stämmer väl 
överens med inköpt IT-stöd. Socialförvaltningen presenterar IT-stödet på 
sammanträdet 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   godkänna kvalitets- och ledningssystemet utifrån IT-stödet 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget 
_________  
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       §   

 
Delgivningar 
 
1.  Domar / beslut från förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt, 
     kronofogdemyndighet, länsstyrelse och socialstyrelsen 
 

- DOM Förvaltningsrätten i Karlstad, Mål nr 1965-14 
- BESLUT Förvaltningsrätten i Karlstad, Mål nr 4421-14 

 
 
 2.  Övriga delgivningar 
 
     - Beslut IVO dnr 8.2-6596/2014-4, bilaga 
 

 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   lägga delgivningarna till handlingarna 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget 
________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       §  166 

 
Anmälningsärenden 
 
Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och 
läggs till handlingarna 
 

- Protokoll individutskottet 2014-11-11 
 

- Protokoll individutskottet 2014-12-08 
 

- Delegationslistor mm för beslut fattade av tjänstemän 
 

- Anställningar 
 
 

 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   med godkännande lägga anmälningarna till handlingarna 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget 
_________  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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