
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-27

 Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Tid Plats 
13:00-17:00 Sottern, kommunhuset Hallsberg  

Övriga 
 

Helena Blomberg (Områdeschef)
Josefin Bäck (Nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §76

Ordförande _________________________________________________________________
Veronica Wallgren

Justerare _________________________________________________________________
Ingegerd Svahn Karlsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Josefin Bäck

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Beslutande ledamöter 
 

Veronica Wallgren (S) (ordförande)
Peter Hörlin (S) (vice ordförande)
Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande)
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Inger Hellqvist (C)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Jimmy Olsson (SD)
Jane Svedhjelm (SD)
Kerstin Larsson (S)  ersätter Robert Topalian (S)
Örjan Åberg (S)  ersätter Inga-Britt Ritzman (S)

Page 1 of 7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-05-27
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2020-05-27 till och med 2020-06-18

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 76 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-05-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 76 - Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
(20/SAN/97)

Ärendebeskrivning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inkommit med en begäran om kompletterande 
uppgifter och handlingar. Förslag till yttrande läggs på bordet vid sammanträdet. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna yttrandet och skicka svaret till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna yttrandet och skicka svaret 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Beslutsunderlag 
 Yttrande till IVO, sekretessmarkerat

Paragrafen är justerad
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Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO)

§ 76

20/SAN/97
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HALLSBERGS ““

KOMMUN 1(2)

Datum

2020-05—22
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kompletterande uppgifter och handlingar

gällande Dnr 3.5.1-11810/2020.

Inspektionen för värd och omsorg (IVG) har inkommit med begäran om
kompletterande uppgifter och handlingar.

Enhetschef är regelbundet ute iverksamheten och besöker boendet bäde

planerade besök men ocksä oannonserade besök. Det har inte vid nägot

tillfälle framkommit nägot som skulle styrka de klagomäl som framfördes.

Vid tiden för det inkomna klagomälet tag enhetschefen direkt ett möte
med hela arbetsgruppen för att nogsamt gä igenom varje del av det

inkomna klagomälet. Verksamheten har ett ärshjul där vi är|igen gär

igenom policys och riktlinjer, verksamhetens planer samt

skydds/hygienronder. Detta för att säkerställa att vi följer dem uppdrag

som är 055 älagda och hela tiden häller medarbetarna informerade och

uppdaterade.

Nämnden har begärt en muntlig redovisning av ärendet pä

beredningsutskott och nämndsammanträde av omrädeschef.

Genomförandeplaner och dokumentation frän uppföljningar bifogas för

de fern brukare som bor/bott pä boendet under den efterfrägade

tidsperioden.
'

: .l." *. avled den 25/3 2020.

Dokumentation som styrker bedömningarna avseende brukaren som varit

inlagd pä sjukhus iform avjournalanteckningar i HSL dokumentationen.

En checklista och rutin för den brukare som varit inlagd pä sjukhus, som
finns för varje brukare.

Kontaktuppgifter till anhöriga/god man till brukarna.

|
.

|

;":‘_1..‚‘
. i « .l

Telefon 0582-68 50 00
|
Fax 0582-68 50 62

| socialforvaItning@hallsberg.se
|
www.hallsberg.se

Hallsbergs kommun, 694 80 Hallsberg
|
Besöksadress Västra Storgatan 6-8
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Helena Blomberg

Omrädeschef
0582- 68 53 47

helena.blomberg@haIlsberg.se

Datum

2020-05-22

Side

2(2)
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