
 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-04  1 (18) 

Socialnämnden 
 

Plats och tid SR Gräsö, kommunkontoret Östhammar 2022-05-04 kl.09.30-15.00 
  
Beslutande Enligt särskild närvarolista. 

Övriga deltagande Lina Edlund, sektorchef 
Josefin Larsson, nämndsekreterare 
Sophia Strandberg Åkerlöf, tf. verksamhetschef §§ 55-63 
Hatim Abu Rweileh, enhetschef §§ 55-62 
Lina Häggström, enhetschef § 63 
Sara Ersund verksamhetschef § 64 
Carola Bertolino, vårdutvecklare § 65 
Anneli Jansson-Sumén, enhetschef § 66 
Petra Tillberg, bitr. enhetschef § 66 

  
Utses att justera Anna-Lena Söderblom (M) 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Östhammar 2022-05-04 

 
Underskrifter            Paragrafer 55-70 

Sekreterare   
 Josefin Larsson  

Ordförande 
 
  

 Lisa Norén (S)  

Justerande 
 
 

 

 Anna-Lena Söderblom (M)  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2022-05-04 
Datum för anslags uppsättande 2022-05-04 
Anslags nedtagande 2022-05-26 
Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret, kyrkogatan 14, Östhammar 
  
Underskrift   
 Josefin Larsson  

 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-04  2 (18) 

Socialnämnden 
 

 

 

 
§ 55. Val av justerare ............................................................................................ 3 

§ 56. Fastställande av föredragningslista .............................................................. 3 

§ 57. Övervägande enligt 14 § 3 st. LVU ............................................................. 4 

§ 58. Övervägande enligt 14 § 3 st. LVU ............................................................. 5 

§ 59. Beslut om umgängesbegränsning enligt LVU ............................................. 6 

§ 60. Övervägande enligt 14 § 3 st. LVU ............................................................. 7 

§ 61. Beslut om umgängesbegränsning enligt LVU ............................................. 8 

§ 62. Övervägande enligt 14 § 3 st. LVU ............................................................. 9 

§ 63. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2022 ....... 10 

§ 64. Ekonomisk uppföljning per mars 2022 ...................................................... 11 

§ 65. Stärkt patientsäkerhetsarbete inom äldreomsorg och omsorg .................... 12 

§ 66. Information om verksamhet Resurspoolen ................................................ 14 

§ 67. Information från förvaltningen ................................................................... 15 

§ 68. Rapporter .................................................................................................... 16 

§ 69. Redovisning av delegationsbeslut för april 2022 ....................................... 17 

§ 70. Anmälningsärenden.................................................................................... 18 

 
 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-04  3 (18) 

Socialnämnden 
 

§ 55. Val av justerare  

Beslut 
Socialnämnden utser Anna-Lena Söderblom (M) att justera dagens protokoll. 
 
 
 

§ 56. Fastställande av föredragningslista 
Beslut 
Socialnämnden fastställer föredragningslistan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-04  4 (18) 

Socialnämnden 
 

§ 57. Övervägande enligt 14 § 3 st. LVU  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-04  5 (18) 

Socialnämnden 
 

§ 58. Övervägande enligt 14 § 3 st. LVU  

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-04  6 (18) 

Socialnämnden 
 

§ 59. Beslut om umgängesbegränsning enligt LVU 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Socialnämnden 
 

§ 60. Övervägande enligt 14 § 3 st. LVU  
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Socialnämnden 
 

§ 61. Beslut om umgängesbegränsning enligt LVU 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-04  9 (18) 

Socialnämnden 
 

§ 62. Övervägande enligt 14 § 3 st. LVU  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-04  10 (18) 

Socialnämnden 
 

Dnr SN-2022-36 

§ 63. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut första 
kvartalet 2022  

Beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen och överlämnar statistikrapporten av ej verkställda 
gynnande beslut för första kvartalet till kommunfullmäktige. (Bilaga 1) 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden kvartalsvis lämna en 
statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska 
vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit från 
dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte 
verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det ska också framgå hur stor del av de ej 
verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. Enligt Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande 
rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS. 

Beslutsunderlag 
Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2022. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Enhetschef Lina Häggström och tf. verksamhetschef Sophia Strandberg Åkerlöf föredrar 
ärendet. 

Beslut skickas till  
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-04  11 (18) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-21 

§ 64.  Ekonomisk uppföljning per mars 2022 
Beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen.  
 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har sedan januari 2021 antagna regler för kommunens 
budgetuppföljningsprocess som beskriver grundprinciper för budgetuppföljningen och hur 
ofta den ska rapporteras till nämnd. Grundprinciperna går ut på att uppföljningen i första hand 
ska fokusera på avvikelser, och att om prognosen visar på avvikelser så ska det tas fram en 
åtgärdsplan för att nå beslutade mål. Verksamheten har ett kontinuerligt ansvar att följa sin 
ekonomi, och minst varannan månad ska det göras en mer noggrann uppföljning med 
tillhörande årsprognos.  

Beslutsunderlag 
Driftrapport jan-mar 2022 
Kommentarer till AU-Nämnd 

Ärendets behandling 
Socialnämnden har fått redovisning av ekonomin: 2022-03-09 § 35 och 2022-04-06 § 45. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Sara Ersund, sektorchef Lina Edlund och ordförande Lisa Norén (S) 
föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Lina Edlund 
Verksamhetschef Sara Ersund 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-04  12 (18) 

Socialnämnden 
 

Dnr SN-2022-37 

§ 65. Stärkt patientsäkerhetsarbete inom äldreomsorg och 
omsorg 

Beslut 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med stärkt patientsäkerhetsarbete under 
2022-2023. 
 

Ärendebeskrivning 
Den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för är en stor och viktig del av hälso- och 
sjukvården och ökar i betydelse och omfattning. Ökade möjligheter att bedriva allt mer 
avancerad vård i hemmet, kortare vårdtider på sjukhus med snabbare utskrivning till 
primärvård, omställningen till nära vård och en demografisk utveckling till en ökande andel 
äldre och kroniskt sjuka i befolkningen, är alla faktorer som förändrar behoven i den hälso- 
och sjukvård som kommunerna ansvarar för. För att möta dessa förändringar och stödja 
omställningen till nära vård behöver kommunens patientsäkerhetsarbete utvecklas och stärkas 
i enlighet med den nationella handlingsplanen Agera för säker vård för ökad patientsäkerhet.  
Vision: God och säker vård – överallt och alltid 
Övergripande mål: Ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada 
Sektor omsorg och produktion kommer att använda ett genomförandestöd som Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) tagit fram. Arbetet startar med en nulägesanalys utifrån de 
fokusområden och grundläggande förutsättningar som beskrivs i den nationella 
handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.  

- Öka kunskap om inträffade vårdskador 

- Tillförlitliga och säkra system och processer 

- Säker vård här och nu 

- Stärka analys, lärande och utveckling 

- Öka riskmedvetenhet och beredskap 

- Grundläggande förutsättningar 

- Engagerad ledning och tydlig styrning 

- En god säkerhetskultur 

- Adekvat kunskap och kompetens 

- Patienten som medskapare 

För att definiera effektiva insatser och åtgärder som behövs för att möta våra utmaningar 
krävs en förankring, samverkan och samsyn både inom kommunen och med aktörer utanför 
kommunen. Arbetsgruppen kommer därför att bestå av representanter från olika verksamheter 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-04  13 (18) 

Socialnämnden 
 

och professioner. Patienter och anhöriga kommer inte att ingå i arbetsgruppen, dessa kommer 
att intervjuas utifrån frågeställningar som tas fram utifrån de fokusområden som finns i 
verktyget.  
När sammanställningen av nuläget är klar så har vi en tydlig bild av våra identifierade styrkor, 
utmaningar och teman där det saknas tillräcklig information. Nästa steg är identifiering och 
prioritering av möjliga insatser, där ingår uppskattning av resursåtgång och förväntad effekt 
på patientsäkerheten för de identifierade insatserna. 
Arbetet kommer att ledas av vårdutvecklare och medicinskt ansvarig sjuksköterska, sektor 
omsorgs hälso- och sjukvårdsledning kommer att vara referensgrupp.  
Att socialnämnden beslutar om att ge sektor omsorg produktion i uppdrag att arbeta med 
stärkt patientsäkerhetsarbete ger en tyngd och en tydlighet som visar att Östhammars kommun 
prioriterar patientsäkerhet.  

Ekonomiska konsekvenser  
Förslaget till beslut innebär ökade kostnader då professioner kommer att avsätta tid för detta 
arbete. Vi kommer att kunna finansiera detta arbete med statsbidrag.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Vårdutvecklare Carola Bertolino föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Sektorchef Lina Edlund 
Ansvarig handläggare och vårdutvecklare Carola Bertolino 
Kommunförvaltningens ledningsgrupp för kännedom via Peter Nyberg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-04  14 (18) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-5 

§ 66. Information om verksamhet Resurspoolen  
Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Resurspoolen är en resurs för hemtjänsten inom Östhammars kommun. I poolen finns fast 
anställd omsorgspersonal, som bokas att jobba i Alunda/Gimo/Österbybruk alternativt 
Östhammar/Öregrund. Syftet är att tillhandahålla extra resurser till arbetsgrupperna, och att 
dessa resurser kan dirigeras om till annan arbetsgrupp med kort varsel. Detta ska leda till en 
effektivare kompetensförsörjning.  
I dagsläget sysselsätter Resurspoolen 16 omvårdnadspersonal och 1,5 resurskoordinatorer, 
med målsättningen att växa. Omvårdnadspersonalen får utöver månadslön ett lönetillägg, som 
i praktiken medger deltidsarbete för heltidslön. Detta är en extra ersättning för den flexibilitet 
som medarbetaren erbjuder, och är en framgångsfaktor framförallt för de medarbetare som har 
småbarn och familjer. Sjukfrånvaron ligger under genomsnittet för hemtjänst, trots hög 
smittspridning av covid under årets första kvartal.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Enhetschef Anneli Jansson-Sumén och biträdande enhetschef Petra Tillberg föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Enhetschef Anneli Jansson-Sumén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-04  15 (18) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-5 

§ 67. Information från förvaltningen 
Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information från förvaltningen, främst sektor omsorg. På arbetsutskottet 2022-04-20 
lämnades information om smittspridning av covid-19 i verksamheten, sjötransporter och 
måltidsutredningen.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Lina Edlund föredrar ärendet. Informerar om att det i nuläget inte finns någon 
smittspridning av corona och vinterkräksjuka ibland brukarna, två inkomna lex Sarah, 
sommarbemanning och nämndens eventuella påverkan av kriget i Ukraina. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-04  16 (18) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-17 

§ 68. Rapporter 
Beslut 
Socialnämnden tar del av rapporterna.  
 

Ärendebeskrivning 
Rapporter och information från socialnämndens ledamöter.  

Dagens sammanträde 
Inga rapporter lämnades på sammanträdet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-04  17 (18) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-16 

§ 69. Redovisning av delegationsbeslut för april 2022 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.  
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger delegationslistor: 

A. Arbetsutskottets protokoll 2022-04-06 och 2022-04-20. Beslut i personärenden från 
arbetsutskottet framgår i lista C och D. 

B. Ordförandebeslut fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2022-04-30. Inga beslut för perioden. 
C. Delegationsbeslut barn och unga samt vuxen inkl. beslut av förordnade ledamöter med 

kompletterande beslutanderätt fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2022-04-30. Inga beslut av 
förordnade ledamöter med kompletterande beslutanderätt för perioden. 

D. Delegationsbeslut äldre och LSS fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2022-04-30 
E. Delegationsbeslut avgifter fr.o.m. fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2022-04-30 
F. Delegationsbeslut färdtjänst och riksfärdtjänst fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2022-04-30 
G. Delegationsbeslut bostadsanpassning fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2022-04-30 
H. Delegationsbeslut parkeringstillstånd fr.o.m. fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2022-04-30 
I. Övriga delegationsbeslut inom sektor omsorg fr.o.m. fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2022-

04-30. Inga beslut för perioden. 

Beslutsunderlag 
Delegationslistor publiceras 2022-05-03 i arbetsrummet under rubrik 4. Delegationsbeslut. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-04  18 (18) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-05 

§ 70. Anmälningsärenden 
Beslut 
Socialnämnden tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden i arbetsrummet:  

1. Kvartalsrapport Bryggan 2022 kvartal 1 
2. Protokoll sektorsamverkan mars 

Anmälningsärenden som omfattas av sekretess och skickas på begäran:  
3. Dom från förvaltningsrätten i Uppsala, 2022-04-19 gällande beredande av vård enligt 

LVU. Förvaltningsrätten bifaller Socialnämnden i Östhammars kommuns ansökan och 
beslutar att enskild ska beredas vård. 

4. Dom från kammarrätten i Stockholm, 2022-04-05 gällande avvisat överklagande. 
Kammarrätten meddelar prövningstillstånd. Kammarrätten upphäver 
förvaltningsrättens beslut och förklarar att enskilds överklagande av 
förvaltningsrättens dom 2021-12-14 har kommit in i rätt tid.  

Beslutsunderlag 
Handlingarna publiceras i arbetsrummet under rubrik 3. Information, för dagens 
sammanträdesdatum.  
Anmälningsärenden som omfattas av sekretess publiceras inte utan skickas på begäran. 
 



 
 
 
 
 
 Närvarande  Ärendenr: Ärendenr: 
 Ja Nej Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

 

 

Upprops- och voteringslista 
Sammanträdesdatum  Sid 
2022-05-04  1 (1) 

Socialnämnden 
 

Norén, Lisa ordf. (S) X         
Mattsson, Désirèe led. (S) X         
Sevastik, Ingeborg led. (V)  X        
Bernsten, Cecilia v.ordf. (C) X         
Rehn, Olle led. (C) X         
Söderblom, Anna-Lena 2:e v.ordf. (M) X         
Lundin, Mona led. (M) X         
Carlström, Julia led. (L) X         
Pitkänen, Erkki led. (SD)  X        
Pihl Woxdal, Kristina ers. (S) X  Tjänstgör       
Lundqvist, Mattias ers. (S)  X        
Tekleab Mhesun ers. (S)  X        
Lamell, Roger ers. (S) X         
Eriksson, Christina ers. (C) X         
Pettersson, Sune ers. (M) X         
Alpsjö, Madelene ers. (KD) X         
Karl-Eriksdotter, Kristina ers. (BOA) X  Tjänstgör       
Lindgren, Ywonne ers. (SD)  X        

 



Statistikrapport av ej 
verkställda beslut 
Omsorg, Kvartal 1 2022 

Bilaga 1 SN § 63/2022 
Sidan 1 av 6



2 

 

 

 
osthammar.se 

 

Innehållsförteckning 
1 Statistikrapport av ej verkställda beslut ................................................................... 3 

 

  

Bilaga 1 SN § 63/2022 
Sidan 2 av 6



3 

 

 

 
osthammar.se 

 

1 Statistikrapport av ej verkställda beslut 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att överlämna redovisningen till fullmäktige 

Beslutsfattare/delegat: Socialnämnden 

Bakgrund 

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) skall socialnämnden kvartalsvis lämna en statistikrapport till 
fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.  Samma rapporteringsskyldighet gäller för 
beslut som inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det skall också framgå hur stor del av de ej 
verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. 

Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande 
rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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LSS Beslut 

Beslutsdatum/Avb

rott 
Beslut 

Orsak till att 

beslutet inte 

verkställts 

Vidtagna 

åtgärder 
Kön 

Dagar 

räknat 

från 

beslutsdatu

m 

2018-07-26 9.9§Bostad 

för vuxna 

Resursbrist, saknar 

ledig bostad 

Verkställd 

2022-03-25 

Man  1345 

2019-06-26 9.9§Bostad 

för vuxna 

Resursbrist, saknar 

ledig bostad 

Verkställd 

2022-02-26 

Man  1010 

2020-01-22 9.6§ 

Korttidsvistel

se 

Resursbrist, saknar 

lämplig 

personal/uppdragsta

gare 

2020-02-06 

kontakt med 

två 

kontaktfamilj

er, tackar nej 

pga tidsbrist. 

2020-02-27 

kontakt med 

två 

kontaktfamilj

er, tackar nej 

pga tidsbrist. 

2020-03-05 

kontaktfamilj 

tackar nej pga 

tidsbrist. 

Nyprövning 

av behov 

under januari 

2022.  

Kvinn

a 

 800 

2021-05-05 9.9§Bostad 

för vuxna 

Resursbrist, saknar 

ledig bostad 

Erbjuden 

bostad 2022-

02-09 ska 

titta på bostad 

och 

återkomma 

till 

handläggare. 

Kvinn

a 

 331 

2021-05-05 9.10§ Daglig 

verksamhet 

Förhandsbesked Förhandsbesk

ed 

Kvinn

a 

 331 

2021-06-07 9.4§ 

Kontaktperso

n 

Resursbrist, saknar 

lämplig 

person/uppdragstaga

re 

KP är 

tillfrågad om 

uppdraget 

2021-09-23, 

Man  298 
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2021-11-09, 

2022-01-24, 

2022-02-14 

och 2022-03-

18 samtliga 

KP tackat nej 

2021-06-08 9.9§Bostad 

för vuxna 

Resursbrist, saknar 

ledig bostad 

Beviljad 

daglig 

verksamhet 

LSS 

Kvinn

a 

 297 

2021-06-14 9.9§Bostad 

för vuxna 

Resursbrist, saknar 

ledig bostad 

Beviljad 

daglig 

verksamhet 

LSS 

Kvinn

a 

 291 

2021-06-22 9.4§ 

Kontaktperso

n 

Resursbrist, saknar 

lämplig 

person/uppdragstaga

re 

KP tillfrågad 

2021-09-23, 

2021-10-27, 

2021-11-12 

och 2022-02-

09 men tackat 

nej 

Man  283 

2021-08-26 9.9§ Bostad 

för vuxna  

Resursbrist, saknar 

ledig bostad 

Verkställd  

2022-02-15 

Man  218 

 

 

SoL Beslut 

Beslutsdatum/Avbr

ott 
Beslut 

Orsak till att 

beslutet inte 

verkställts 

Vidtagna 

åtgärder 
Kön 

Dagar 

räknat från 

beslutsdatu

m 

2021-02-24 avbrott Kontaktfami

lj (IFO) 

Resursbrist, saknar 

lämplig 

uppdragsfamilj 

verkställt 

2022-02-

18. 

Kvinn

a 

 401 

2021-02-24 avbrott Kontaktfami

lj (IFO) 

Resursbrist, saknar 

lämplig 

uppdragsfamilj 

verkställt 

2022-02-

18. 

Man  401 

2021-06-02 Särskilt 

boende 

Resursbrist, saknar 

ledig bostad 

Erbjuden 

bostad 

2021-10-

07. 

Personen 

har tackat 

ja. Lgh 

rustas 

Kvinn

a 

 303 

Bilaga 1 SN § 63/2022 
Sidan 5 av 6



6 

 

 

 
osthammar.se 

 

innan 

inflytt. 

2022-01-

20 

avslutas 

utan att 

verkställas 

då 

personen 

avser att 

flytta från 

kommunen 

2021-08-20 Avlösning i 

hemmet 

(ÄO) 

Annat skäl Den 

enskilde 

har inte 

nyttjat 

insatsen  

eftersom 

de inte 

kände till 

att den var 

beviljad, 

kommer att 

börja 

utnyttja 

insatsen. 

2022-04-

01.Insatsen 

har ännu 

inte 

utnyttjas av 

enskild. 

Handlägga

re följer 

upp 

behovet. 

Kvinn

a 

 224 

2021-11-01 kontaktperso

n (OF) 

Resursbrist, saknar 

lämplig 

personal/uppdragstag

are 

tillfrågat 

KP 2021-

11-19, 

2022-01-

24, 2022-

03-11 och 

tackat nej 

Man  151 

2021-11-11 kontaktperso

n (IFO) 

Resursbrist, saknar 

lämplig 

person/uppdragstagar

e 

Erbjuden 

KP 2022-

12-20 samt 

2022-04-

01 men 

tackat nej. 

Man  141 
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