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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2017-11-22 1 (9) 

Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.15-16.20 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande 

Birgitta Westman (S) 

 

 Ingvor Regnemer (S)  
 Rolf Korsbäck (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lars Jonsson (S)  
 Christer Hansson (V)  
 Charlott Ristikartano (MP)  
 Håkan Freijd (M)  
 Tommy Emterby (KD) 

Sari Svanström (C) 

 

   
   
   
 Övriga deltagande Ersättare: Maria Blomberg (L), Barbara Kabacinski Hallström (L), Harriet 

Berggren (S), Niklas Norling (S), Karin Enedahl (S), Elisabeth Erngren (V) 

samt nämndsekreterare Staffan Andersson, förvaltningschef Lillemor Quist, 

biträdande förvaltningschef Jari Heikkinen § 114, områdeschef Anna Sundin §§ 

114-115, områdeschef Monika Selin § 114, områdeschef Hanna Wannberg § 

114, övriga deltagare se § 114 

Närvarorätt Socialnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  Utses att justera Ingvor Regnemer (S) 

 Justeringens plats och tid Kommunhuset den 27 november klockan 13.45 

 Underskrifter  Paragrafer 114-120 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Staffan Andersson 
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Mariette Sjölund (S)  
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ingvor Regnemer (S) 
  
 

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

Organ och §§ Socialnämnden   §§ 114-120 
  

Sammanträdesdatum 2017-11-22 
  

Anslaget uppsättes 2017-11-27 Anslaget nedtages 2017-12-19 
 

 
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 

  
Underskrift ………………………………………………………. 

Staffan Andersson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 114 

 

Informationsärenden  Dnr 32/17 

 

- Skolutvecklare Sirkka Nilsson informerar om huvudmannaskap för 

vuxenutbildningen.  

 

- Rehabkonsult Irene Sellén och samordnare Anna Svenberg informerar 

om projektet personalförsörjningskedjan. 

 

- Förvaltningschef Lillemor Quist informerar om att hemtjänsten flyttar till 

Kristallen den 15 december.  
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SN § 115 

 

Föredragning/besvarande av frågor 
 

§ 116-118 – områdeschef Anna Sundin  

§ 119 – förvaltningschef Lillemor Quist  
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SN § 116 

 

Utredning enligt lex Sarah gällande handläggning av individärende 

Dnr 272/17 

 

Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

SN § 117 

 

Utredning enligt lex Sarah gällande familjehemsplacering och uppföljning 

Dnr 274/17 

 

Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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SN § 118 

 

Utredning enligt lex Sarah gällande upphittad post i väntrum   Dnr 272/17 

 

Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska 

 anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för 

missförhållanden till den som bedriver verksamheten, 

 den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det 

rapporterade missförhållandet utan dröjsmål, 

 den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är 

allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

I utredning enligt lex Sarah daterad den 9 november 2017 redogör områdeschef 

för Individ och familjeomsorgen för en händelse som inträffade den 17 oktober 

2017. Då hittade en assistent av en slump två brev till IFO i IFOs väntrum varav 

det ena innehöll sekretesskyddade uppgifter.  

 

IFO ser inte att några rutiner har brustit varför inga åtgärder har vidtagits.  

 

Nämnden förväntas ta ställning till om utredningen ska föranleda en anmälan till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att inte göra en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO). 
 

______ 

Exp till:  Områdeschef IFO  

http://www.socialstyrelsen.se/lexsarah/anstalldarapporterar
http://www.socialstyrelsen.se/lexsarah/ledningenutreder
http://www.ivo.se/
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SN § 119 

 

Överenskommelse mellan region Västmanland och kommunerna i 

Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård – för godkännande   Dnr 268/17 

 

Den 1 januari 2018 träder Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård i kraft. Den syftar till att patienter som inte längre har 

behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna den 

på ett tryggt och effektivt sätt.  

 

Chefsforum, samverkan mellan länets samtliga socialchefer och chefer för 

regionens hälso- och sjukvård, arbetar med att förbereda de förändringar som den 

nya lagen medför. Den 15 september 2017 beslutade chefsforum att godkänna 

missivtext och överenskommelse.  

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att anta överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i 

Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård, samt  

 

att överenskommelsen skall gälla från och med den 1 januari 2018 enligt 

redovisat upplägg.  
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SN § 120 

 

Sammanträdesdagar 2018 för socialnämnden   Dnr 270/17 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att fastställa följande sammanträdesdagar för socialnämnden år 2018: 

 

25/1, 22/2, 8/3, 28/3, 26/4, 24/5, 14/6, 30/8, 27/9, 25/10, 22/11 och 13/12 i 

huvudsak med början klockan 13.15. 

 
______ 

Exp till:  Nämndkansliet 
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SN § 121 

 

Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut samt synpunkter  

 

Följande anmälningar noteras: 

  

 Allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-10-25. 

 Delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-10-25. 

 Arbetsutskottets protokoll daterad 2017-10-17. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 


