
Till socialnämnden, Lomma kommun                                        2020-11-20 

 

Reservation från Fokus Bjärred, FB, mot socialnämndens beslut 2020-11-17, att 
under sammanträdet inte behandla vårt nämndsinitiativ gällande IVO:s 
klagomål till Frösunda Omsorg AB. 

FB hade inkommit med nämndsinitiativet i fråga strax innan sammanträdets 
början, vilket då fanns tillgängligt för samtliga ledamöter att läsa via mail.  

Ärendet anmäldes av undertecknad i enlighet med tillämplig mötesordning.  

Möjligheten att ajournera sammanträdet några minuter för läsning av 
nämndsinitiativet borde kunna ha nyttjats, innan man i nämnden tog ställning 
för att avslå FB:s föreslagna begäran. Så gjordes emellertid inte. 

Nämndsinitiativet utgick från kritik av IVO, ställd till Frösunda, med anledning 
av brister i hantering av en anmälan om bland annat påstådda fysiska 
övergrepp riktade mot vårdtagare på ett äldreboende i Lomma. IVO ansåg att 
ärendet hade hög allvarlighetsgrad och skickade därför handlingarna till 
socialnämnden för kännedom om anmälan och om den kritik som framförts 
skriftligen till Frösunda.  

Ärendet hade vid föregående socialnämndssammanträde den 3 november 
tagits upp av undertecknad under punkten ”övrigt”, efter att den till nämnden 
skickade dokumentationen från IVO tagits upp som ett meddelande under 
punkten Delegationsbeslut och meddelanden, och därigenom kunde läsas av 
nämndsledamöterna. Således fanns i socialnämnden redan viss kännedom 
kring detta. Socialchefen hade vid sammanträdet, kanske med anledning av 
FB:s, under dagen inskickade frågor, läst upp några hållpunkter/kort 
redogörelse för hur Frösunda hanterat ärendet. Den informationen anser FB 
dock vara bristfällig på flera sätt, bland annat för att ett par av de påstådda 
övergreppen enligt anmälan, inte ens omnämnts av Frösunda. De hade heller 
inte, som lagen föreskriver, tillsänt IVO någon Lex Sarahanmälan med 
redogörelse för hur ärendet utretts.  

Det är vår uppfattning att anmälan av allvarliga händelser där vårdtagare kan 
ha blivit utsatta för övergrepp skall utredas snarast, så att relevanta åtgärder 
kan vidtas utan onödigt dröjsmål. 

 

Delphine Raimbault, tjänstgörande ersättare för Carina Ericsson, FB 


