Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige
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§ 237 Motion (-) - Kvalitetskontroll av kommunens arbete
med orosanmälningar avseende barn, svar
Dnr KS 2021-299
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-14.
Ärende
Michael Cocozza (-) och Jaleh Ramezani (-) föreslår i en motion daterad 202103-16 att:


Kommunen på försök under tre år låter genomföra en extern
kvalitetskontroll av socialförvaltningens arbetsprocess med
hantering av orosanmälningar avseende barn.

Utredningen visar att det idag genomförs flera aktiviteter för att följa upp
arbetet med orosanmälningar och hur kvaliteten i stort gällande
förhandsbedömningar och utredningar ser ut.
Till skillnad från flera av kommunens andra verksamheter råder inom
socialtjänsten så kallat omvänt skaderekvisit. Huvudregeln när det gäller
sekretess inom socialtjänsten är att sekretess gäller för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden. Detta innebär att en extern aktör inte får ta del av de
orosanmälningar som inkommer till och hanteras av social- och
omsorgsförvaltningen.
Social- och omsorgsörvaltningen är positiv till den fråga som Socialstyrelsen
utreder kring att göra förhandsbedömningar som sätts i kronologiska pärmen
sökbara. Motionen föreslås därmed avslås.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår social- och omsorgsnämnden
tillstyrka förslaget inför kommunstyrelsens beredning till kommunfullmäktiges
beslut.
Social- och omsorgsnämndens beslut 2022-04-21, § 56
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
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Justerarens signatur
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1. Motionen avslås med hänvisning till att gällande sekretesslagstiftning
försvårar en extern granskning av orosanmälningar och arbetsprocessen.
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-03, § 145
1. Social- och omsorgsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att gällande sekretesslagstiftning
försvårar en extern granskning av orosanmälningar och arbetsprocessen.
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2022-06-14.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-05-03, § 145
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2022-04-21, § 56
Tjänsteskrivelse - Kvalitetskontroll av kommunens arbete med orosanmälan
avseende barn, svar på motion (-), 2022-03-31
Bilaga - Motionen
__________
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