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Beskrivning av sökning: 
 

  

    

 

Sociala sektorn kvartal 4/2022 
 

 

    

 

    
 

  

     

  

Id 
 

 Inkommen synpunkt 
 

Ansvarig 
 

Datum 
 

  Avdelning 
 

Ärendenummer  Åtgärdsredovisning 
 

 

2022.9120  Synpunkt/klagomål - Städinsats hemtjänsten Marie-Louise Jonsson 

2022-10-07   Sociala sektorn 

KOS 2022/1258  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - Har 
samtalat med berörd personal och ringt till 
kunden och informerat om vad jag har gjort för 
åtgärd. 
 
 

 

2022.10947  Synpunkt/klagomål - Insatserna via hemtjänsten Therese Göras 

2022-11-28   Sociala sektorn 

KOS 2022/935  Åtgärdsredovisning synpunktklagomål -  På 
grund av att jag fick denna synpunkt väldigt 
långt efter att den kommit in så har jag har varit 
på hembesök hos kunden. Vi har gått igenom 
alla insatser och försökt göra en bättre 
planering. Vi har gjort en del åtgärder och 
hoppas att det kommer bli bättre i framtiden.  
Kunden behöver inte kontaktas  
22 11 23. 
 

 

2022.11711  Synpunkt/klagomål - Handläggning av LVU-
ärende 

Katja Vestling 

2022-12-22   Sociala sektorn 

KOS 2022/1572  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - 
Enhetschef Annelie Bylund granskar ärendet 
utifrån klagomål. Det framkommer inte brister i 
handläggningen av ärendet. 
 
Förvaltningsrätten har beslutat att barnen ska 
vårdas med stöd av 2 § LVU. Ärendet är 
överklagat av vårdnadshavare till kammarrätt. 
 
Då anmälaren är inte part i målet kan övrig 
återkoppling i individärendet inte ske. 
 
Skickar en kopia på åtgärdsredovisningen till 
klagande.  
 
Inga övriga åtgärder. 
 

 

2023.111  - Synpunkt/klagomål - Allegio hemtjänst Katja Vestling 

2022-10-21   Sociala sektorn 

KOS 2022/1325  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - 
Avdelningschef, Katja Vestling har varit i kontakt 
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med kunden och har därefter bett Allegio 
Omsorg AB besvara klagomålet. Svaret kommer 
därefter att läggas in i ärendet 

2023.259  Synpunkt/klagomål-  IVO överlämnar klagomål 
gällande utebliven hjälp med duschning 

Therese Göras 

2023-01-10   Sociala sektorn 

KOS 2022/1593  Åtgärdsredovisning synpunkt/klagomål - 
Enhetschef för hemtjänsten har informerat 
kunden vid ett flertal tillfällen vad som gäller när 
insatserna infaller på röda dagar.  
Om insatserna infaller på en röd dag så ser vi 
först över möjligheten att byta dag, går det inte, 
så planerar man in insatsen så fort det går. I 
vissa fall kan det bli så att insatsen uteblir,  vid 
de fall kunden har flera dagar med just den 
insatsen. Ex dusch 3g/veckan.   
Vi har vid några tillfällen erbjudit kunden dusch 
fast det var röd dag men då har kunden tackat 
nej på grund av fel personal.  
När vi har svårt att få till bemanningen så är det 
vår prioriteringsordning som gäller och då utföra 
vi det mesta basala för att alla kunder ska få det 
som man verkligen behöver.  
 

 

 

     

 


