SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-09

1 (24)

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen och digitalt via Zoom, klockan 09:30- 13.45
Ajounering klockan 12:15 - 13:00.

Beslutande

Anna Johansson (S),ordförande
Claes Samuelsson (C)
Margareta Toorell (M)
Johanna Edenblad (S)
Tobias Rydell (S) §§ 1-16
Yvonne Mellberg- Jakobsson (L) §§ 1-16
Carina Kärrlander (S) ersätter Gunvor Gransö (KD) §§ 1-2
Gunvor Gransö (KD) §§ 3-16
Ulla Karlsson (M)
Andreas Östensson (SD) §§ 1-16

Ersättare

Kristin Henrysson (M) §§ 1-16
Carina Kärrlander (S) §§ 3-16
Lars-Olov Jonsson (S) §§ 1-16
Thomas Östergren (L) §§ 1-16
Kenneth Ivarsson (SD) §§ 1-16

Övriga deltagande

Thomas Åhlander, förvaltningschef
Karin Olsson, förvaltningssekreterare
Camilla Eriksson, chef för Ekonomi- och systemstöd §§ 7-10
Håkan Davidzon, utvecklingsledare § 10
Karoline Pettersson, HR-konsult § 9
Tony Lidberg, verksamhetskontroller §§ 7-8
Kristina Granlund, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen §§ 1-16
Sonja Johansson, verksamhetschef Hälso- och sjukvård §§ 1-9
Catherine Stolfer Suneson, verksamhetschef Äldre §§ 1-16
Lena Brüde, verksamhetschef LSS §§ 1-16
Mirko Tolic, Alkohol- och tobakshandläggare § 6
Elvin Hagverdiyev, företrädare Swesolid AB § 6

Utses att justera

Margareta Toorell

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 15 februari klockan 10.00

Justerade paragrafer

§1- §17

Underskrifter
Sekreterare

Karin Olsson
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Margareta Toorell

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

Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-09

Datum då

Datum då

anslaget sätts upp

2020- 02-15

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

anslaget tas ned

för protokollet
Underskrift
......................................................................................................................................................

Karin Olsson

Utdragsbestyrkande
Utdrags
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§1

Dagordning
Beslut
Ärende nummer 14, Serveringstillstånd- tilldelande av varning, tas upp som
ärende nummer 8 kl. 10.30.
Föredragningslistan fastställs således enligt följande:
1. Upprop
2. Val av justerare
3. Dagordning
4. Verksamhetsplan 2021 per enhet Individ- och familjeomsorgen
5. Svar på granskningsrapport
6. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg
7. Remissvar avseende fast omsorgskontakt
8. Serveringsbeslut – tilldelning av varning
9. Budgetuppföljning 12 månader per 2020-12-31 preliminär
10. Avgifter Omsorgs- och socialnämnden
11. Årsredovisning av sjuktal, arbetsskador och tillbud 2020
12. Rapporter/ information
13. Kvartalsrapport inkomna synpunkter, kvartal 4 2020
14. Omsorgs- och socialnämndens granskning 2021
15. Arvode för beslut i socialjouren
16. Anmälan av delegationsbeslut
17. Kurser och konferenser
18. Meddelanden
19. Individärende – umgängesinskränkning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2020:157

Verksamhetsplan 2021 per enhet Individ- och
Familjeomsorgen
Bakgrund
Mjölby kommuns vision år 2025 är en ledstjärna för omsorgs- och socialnämndens
arbete med att förbättra och utveckla nämndens samtliga verksamhetsområden för
kommuninnevånare i alla åldrar och olika livssituationer. Kommunens mål utgör
underlaget för nämndens åtaganden.
Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för den kommunala hemsjukvården,
individ- och familjeomsorg, stöd och service för personer med
funktionsnedsättningar, äldreomsorg samt arbetsmarknadsenheten och integration
i Mjölby kommun.
Omsorgs- och socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan på
förvaltningsnivå, vilken beslutats i omsorgs- och socialnämnden. Av bifogade
handlingar framkommer konkretisering av den övergripande verksamhetsplanen
från förvaltningens enheter inom individ- och familjeomsorgen.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningens enheter inom individ- och familjeomsorgen och
arbete och välfärd har upprättat verksamhetsplaner för verksamhetsåret 2021
utifrån beslutad verksamhetsplan på förvaltningsnivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplaner 2021 per enhet –Verksamhetsområde
Individ- och familjeomsorg, 2021-01-14
Verksamhetsplan 2021 - Utredningsenheten barn, unga, vuxna, 2021-01-07
Verksamhetsplan 2021- Utredningsenheten äldre och funktionsnedsatta,
2021-01-07
Verksamhetsplan 2021 –Ekonomiskt bistånd, 2021-01-07
Verksamhetsplan 2021 – Enhet arbete och integration. 2021-01-07
Verksamhetsplan 2021 – Enhet HVB och stödboende. 2021-01-07
Verksamhetsplan 2021 – Råd, stöd och behandling, 2021-01-07
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av
verksamhetsplaner inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2020:98

Svar på granskningsrapport Insatser mot psykisk ohälsa bland
barn och unga
Bakgrund
PWC har på uppdrag av Mjölby kommuns revisorer granskat att
utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden säkerställer att samverkan
sker, samt ett förebyggande arbete finns, för att möta och motverka psykisk ohälsa
bland barn och unga. Den samlade bedömningen är att detta inte helt sker.
Kommunstyrelsen begär i en remiss in förslag och kommentarer till åtgärder från
utbildningsnämnden och omsorgs-och socialnämnden.
Sammanfattning
PWC har på uppdrag av Mjölby kommuns revisorer granskat att
utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden säkerställer att samverkan
sker, samt ett förebyggande arbete finns, för att möta och motverka psykisk ohälsa
bland barn och unga. PWC har i sin granskning konstaterat brister och lämnar
rekommendationer på åtgärder. Rekommendationerna är att utbildningsnämnden
och omsorgs- och socialnämnden bör säkerställa att överenskommelser gällande
samverkan efterlevs, att omsorgs- och socialnämnden bör säkerställa att SIP
upprättas och följs upp, och att nämnden genom sin medverkan i Samråd Vård
och Omsorg (SVO) säkerställer att styrningen genom överenskommelser följs upp.
Omsorgs- och socialförvaltningen har samrått med utbildningsförvaltningen och
är överens om att det finns ett behov av samverkan och förbättringar.
Förvaltningen föreslår att de åtgärder som revisonen föreslår vidtas och är klara
till årsskiftet 2021/2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-01-15
Remiss 2020-12-10
Skrivelse från kommunens revisorer 2020-12-08
Revisionsrapport från PWC, juni 2020
Beslut
1.Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom omsorgs- och
socialförvaltningens förslag till remissvar
2.

Omsorgs- och socialnämnden tillställer förvaltningens remissvar till
Kommunstyrelsen.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2020:107

Yttrande till Inspektionen för Vård och Omsorg avseende
Dacke Stödboende
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har vid tillsyn av Dacke stödboende
konstaterat brister och begär att nämnden redovisar sin inställning till bristerna
samt eventuella åtgärder som vidtagits eller planeras att vidta för att komma till
rätta med bristerna.
De brister som konstaterats är att yngre respektive äldre personer än den
åldersgrupp som placeringsformen stödboende är till för har skrivits in i
verksamheten samt att lämplighetsbedömningarna inte görs i enlighet med
gällande bestämmelser. Det sistnämnda har nämnden erhållit kritik för även vid
tidigare tillsyn och tillsynsmyndigheten bedömer att de förändringar som vidtagits
av omsorgs- och socialförvaltningen inte är tillräckliga nu heller.
Sammanfattning
Den person som skrevs in som 15-åring på stödboendet, var vid inskrivningen 15
år och tio månader. Inskrivningen gjordes för att den unge skulle kunna påbörja
sina gymnasiestudier höstterminen 2020. En inskriven ungdom som fyllde 21 år i
augusti, skrevs inte ut i samband med 21-årsdagen och kommer att skrivas ut den
1 februari 2021, då hyresvärden först då godkänner ett övertagande av
hyreskontraktet. Några undantag från åldersspannet kommer inte längre att göras.
Arbetet med att utveckla lämplighetsbedömningarna är ständigt pågående och
utifrån den kritik som framförs har checklistan utvärderats och ändrats. Den
bifogas yttrandet till IVO.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Yttrande till inspektionen för vård och omsorg med anledning av
tillsyn av Dacke stödboende, IVO dnr 3.2.2-22419/202-17, 2020-12-29
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av tillsyn av Dacke
stödboende, IVO dnr 3.2.2-22419/202-17, 2020-12-29 inklusive bilaga (checklista),
2020-12-15
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2020-12-08

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 4 fortsättning
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom omsorgs- och
socialförvaltningens förslag till yttrande
2.

Omsorgs- och socialnämnden tillställer yttrande till Inspektionen för vård
och omsorg.

___
Beslutet skickas till:
Akten
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2020:206

Remissvar avseende fast omsorgskontakt
Bakgrund
Socialdepartementet föreslår i sin utredning att det i lag ska införas ett krav på fast
omsorgskontakt. Det innebär att alla äldre som beviljats hemtjänstinsatser ska
erbjudas en fast omsorgskontakt. Syftet är att på ett bättre sätt kunna leverera
kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning. Enligt förslaget
behöver den som fungerar som en fast omsorgskontakt vara undersköterska. Det
är två lagändringar som föreslås träda ikraft vid olika tillfällen. Krav på fast
omsorgskontakt föreslås träda i kraft 1:e januari 2022 och kravet på att denna
person skall ha yrkestitel undersköterska den 1:e januari 2030. Socialdepartementet
vill ha kommunens syn på materialet i betänkandet men framförallt förslaget att
bara den som har yrkestitel undersköterska får utses till fast omsorgskontakt.
Socialdepartementet vill också att remissinstanserna tar ställning till ett
tidigarelagt införande av förslaget att endast undersköterska ska kunna vara fast
omsorgskontakt redan den 1:e juli 2024.
Remissvaret ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 19 mars 2021.
Sammanfattning
Mjölby kommun ser positivt på förslaget om fast omsorgskontakt i hemtjänsten.
Det fokus som utredningen lägger på en individ bedömer dock Mjölby kommun
kan fördelas på upp till två personer.
Mjölby kommun bedömer att förslaget om att enbart den som har titeln
undersköterska ska få utses som fast vårdkontakt bör ses över. Vi ser att den
kunskap som finns hos vårdbiträden med lång erfarenhet också kan vara en
lämplig erfarenhet för en fast vårdkontakt.
Vidare bedömer Mjölby kommun att det är bekymmersamt att tidigarelägga
kravet på att man ska vara undersköterska för att utses till fast omsorgkontakt. Vi
står redan idag inför en utmaning att rekrytera undersköterskor till våra
verksamheter och befarar att kravet på att den fasta vårdkontakten ska vara
utbildad undersköterska kommer att göra situationen ännu mer besvärlig.
Yrkande
Handslag för Mjölby genom Claes Samuelsson (C) yrkar bifall för förvaltningens
förslag till beslut, men betonar vikten av att förvaltningen arbetar målmedvetet för
att säkra tillgången på undersköterskor i äldreomsorgen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 5 fortsättning
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Remissyttrande SOU 2020:70 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten,
2021-01-18
Remissyttrande SOU 2020:70 – Utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Remiss – Utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70),
2020-12-16
Betänkande – Utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70),
2020-12-16
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner omsorgs- och
socialförvaltningens förslag till yttrande.

___
Beslutet skickas till:
Akten
Socialdepartementet
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2021:22

Serveringstillstånd - tilldelning av varning
Bakgrund
Med anledning av ansökan om utökning av serveringstid på restaurang Baku i
Mjölby i juli 2020 genomfördes ordinarie kontroll av sökandes personliga och
ekonomiska lämplighet. I samband med detta upptäcktes flera
betalningsuppmaningar samt restförda skatteskulder hos Kronofogden kopplade
till Swesolid AB som driver restaurangen och ägs av bröderna [sekretess]. Samtidigt
i HV Elvins Bil AB, som också ägs och drivs av bröderna, upptäcktes flera
betalningsuppmaningar samt betydande skatteskulder hos Kronofogden.
Dessutom skönbeskattades Bolaget i juli 2020. Utifrån detta öppnades
tillsynsärende 2020-10-01 angående Swesolid AB.
Sammanfattning
Serveringstillstånd får endast meddelas den som med hänsyn till sina personliga
och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva
verksamheten (8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622), AL). Lämplighetskravet
kvarstår under hela tillståndstiden och konstateras brister i lämpligheten kan
administrativa ingripanden ske. När det gäller en juridisk person måste
lämplighetskraven även riktas mot den eller de fysiska personer som har ett
betydande inflytande i rörelsen.
Utifrån en helhetsbedömning med beaktande av det som framkommit i
utredningen bedöms Bolaget ha brutit mot alkohollagens högt ställda krav om
personlig och ekonomisk lämplighet. Bolagets misskötsamhet är av sådan art och
omfattning att det finns skäl för ett ingripande enligt alkohollagen. Dock
företrädarnas vilja att fullgöra sina betalningsplikter mot staten samt att skulder
till det allmänna har reglerats trots minskad omsättning i båda verksamheterna i
spåren av pandemin talar för företrädarnas vilja att komma tillrätta med
uppkomna problem. Därmed anses det att en varning skulle vara en tillräckligt
stark påföljd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Serveringstillstånd – Tilldelning av varning, 2021-02-02.
Utredning med anledning av ekonomisk misskötsamhet på Restaurang Baku,
2021-01-28.
Uppgifter från Skatteverket, Swesolid AB, 2020-07-09.
Uppgifter från Creditsafe, Swesolid AB, 2021-01-28.
Uppgifter från Creditsafe, HV Elvins Bil AB, 2021-01-29.
Företräde
[sekretess] har begärt företräde och fört sin talan inför nämnden. Han lämnar
sammanträdet innan nämnden fattar beslut i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 6 fortsättning
Beslut
1.

Med stöd av 9 kapitlet 17 § alkohollagen (2010:1622) meddelas Swesolid
AB, 559149-6558, en varning.

___
Beslutet skickas till:
Akten
Swesolid AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:78

Budgetuppföljning 12 månader per 2020-12-31 Preliminär
Bakgrund
Omsorg-och socialnämnden har för år 2020 tilldelats en budgetram 604 068
tkr. På Kommunfullmäktiges sammanträde 21 april 2020, beslutades, §41, att
tilldela nämnden en omdisponering med 1 575tkr och den interna hyreskostnaden
höjdes för nämnden med samma belopp, medlen avser paviljonger som ersätter
tidigare utdömd fastighet på Kolonigatan.
I juni och december 2020 tilldelades omsorg-och socialnämnden ett tilläggsanslag
av kommunstyrelsen, 7 568 tkr respektive 586 tkr, för lönerevisionen 2020, och där
reglering skett genom utbetalning i samband med decemberlönen.
Från och med december är förvaltningens budgetram 613 797 tkr. Förvaltningen
redovisar ett helårsresultat per december 603 180 tkr, vilket är en avvikelse med
den tilldelade ramen med + 10 617 tkr.
Sedan slutet av 2019 sprids ett nytt Coronavirus i världen, covid-19, och
utvecklingen av smittspridningen har lett till en pandemi. Detta har påverkan för
Mjölby kommuns medborgare och nämndens verksamheter då flera av nämndens
verksamheter arbetar med målgrupper som också benämns som riskgrupper.
Omsorg-och socialnämnden redovisar budgetuppföljning 12 månader under
pågående smittspridning av Covid-19, vilket har påverkat det ekonomiska
resultatet. Staten har utlovat ersättning för merkostnader, två ansökningar är
inskickade och beslut erhållits för den första ansökan, dock ska ytterligare
återrapportering ske i mars 2021 vilket innebär att vid denna rapportering är
ersättningsbeloppen till viss del osäkra.
Sammanfattning
Omsorgs-och socialnämnden redovisar 2020 ett resultatutfall 603 180 tkr vilket ger
ett överskott i jämförelse med budgetramen med 10 617 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Budgetuppföljning 12 månader per 2020-12-31, preliminär, 202102-01.
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner den ekonomiska
redovisningen

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2021:8

Avgifter Omsorgs- och Socialnämnden 2021
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 70/2002 att omsorgs- och
socialnämnden har rätt att göra framtida indexuppräkningar av taxan i
enlighet med den procentuella förändringen av prisbasbeloppet.
Kommunens möjligheter att ta ut avgifter regleras i socialtjänstlagen 8
kap 5§6.
Regeringen har, enligt förordning om prisbasbelopp, beslutat om en
höjning av 2020 års prisbasbelopp 47 300 till 47 600 kronor år 2021.
Detta innebär att förslag för 2021 års maxtaxa blir 2 139 kr/månad,
dvs. baserat på en tolftedel av basbeloppet 47 600 multiplicerat med
0,5392.
Staten fastställer årligen belopp för normala levnadsomkostnader, så
kallat förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet är det belopp kund ska
behålla av sina inkomster innan avgift kan fastställas. Det består av
boendekostnad och ett minimibelopp.
Minimibeloppet för 2021 är 5 373 kronor per månad för ensamstående
(135,46% av en tolftedel av basbeloppet 47 600 kr) och 4 540kronor
per månad vardera för sammanlevande makar eller sambor.
Kommunfullmäktige beslutade §157/2018 att avgifter för
serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria
läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare årligen ska
räknas upp enligt prisbasbeloppet.
Sammanfattning
2021 års maxtaxa är 2 139 kr/månad, dvs. baserat på en tolftedel av
basbeloppet 47 600 multiplicerat med 0,5392.
Minimibeloppet för 2021 är 5 373 kronor per månad för ensamstående
(135,46% av en tolftedel av basbeloppet 47 600 kr) och 4 540 kronor
per månad vardera för sammanlevande makar eller sambor.
Förvaltningen har uppdaterat priset per dag fördelat per måltid för
beslut korttidsvistelse/korttidstillsyn barn och ungdom enligt, av SCB, beräknat
konsumentprisindex (referenstid december 2020).
Förvaltningen har uppdaterat avgifter för serveringstillstånd,
försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter
och påfyllningsbehållare enligt aktuellt prisbasbelopp.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-09

14 (24)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Avgifter omsorgs- och socialnämnden 2021, 2021-02-02
Beräkning indexökning 2021, 2021-02-02
Avgifter för serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria
läkemedel, 2021-01-14
Yrkande
Handslag för Mjölby genom Anna Johansson (S) vill genom ett tilläggsyrkande
föreslå Kommunfullmäktige att inte debitera några tillsynsavgifter för
serveringstillstånd för 2021.
Andreas Östensson (SD) yrkar bifall till Handslag för Mjölbys tilläggsyrkande.
Margareta Toorell (M) yrkar bifall till Handslag för Mjölbys tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Anna Johansson (S) finner att nämnden beslutar att bifalla
förvaltningens förslag till beslut samt tilläggsyrkandet.
Beslut
1.
2.

3.

4.

5.
6.

2021 års omsorgsavgifter indexuppräknas i enlighet med den procentuella
förändringen av prisbasbeloppet.
Maxtaxan och det schabloniserade minimibeloppet för
ensamstående och sammanboende justeras enligt
socialstyrelsens beräkningar för 2021
2021 års beräkning av matkostnader för beslut
korttidsvistelse/korttidstillsyn barn och ungdom per dag fastställs totalt
till 99 kr enligt, av SCB, beräknat konsumentprisindex
2021 års uppdaterade avgifter för serveringstillstånd,
försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter
och påfyllningsbehållare fastställs.
Förändringen börjar gälla från och med 1 mars 2021
Kommunfullmäktige föreslås inte debitera några tillsynsavgifter för
serveringstillstånd 2021.

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr OSN/2021:19

Årsredovisning av sjuktal, arbetsskador och tillbud 2020
Bakgrund
Vid omsorgs- och socialnämndens sammanträde 2019-10-29, § 182, beslutades att
sjukskrivningar, arbetsskador och tillbud ska redovisas till nämnden en gång i
halvåret från och med januari 2020.
Sammanfattning
HR-konsulten redovisar statistik över förvaltningens sjukfrånvaro, arbetsskador
och tillbud för helåret 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Rapportering av sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud 2020,
2021-02-01
Excel-fil – Personalekonomi, 2021-01-26
Powerpointpresentation – Statistik sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud 2020,
2021-01-26
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Rapport/ information
Sammanfattning
Muntlig information och rapporter föreläggs nämnden.
 Covid 19
Förvaltningschefen lämnar en nulägesrapport avseende smittspridning och
vaccination.
 Bårhus
Förvaltningschefen informerar om att bårhuset är i drift sedan den 1 januari
2021. Boxholms och Ödeshögs kommun har tecknat avtal om nyttjande av
bårhuset från och med 1 januari 2021. Från och med 1 februari 2021 har även
Region Östergötland tecknat avtal om att använda bårhuset.
 Organisationsförändring
Förvaltningschefen redogör för att förvaltningen kommer att föreslå nämnden
att dela på tjänsterna som verksamhetschef för Hälso- och sjukvård och
Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Förvaltningen planerar även att se över
ytterligare behov av omorganisation inom förvaltningen med syftet att minska
antalet medarbetare per chef.
 Lokalförändringar
Förvaltningens utvecklingsledare informerar om pågående lokalförändringar
o Byggnationen av nya LSS-gruppboenden i Skänninge och Mantorp
pågår enligt plan. De planeras vara färdiga i juni 2021.
o Förvaltningen deltar i beredningen av två förslag på placering av
nytt vårdboende, som alternativ till placering på Lundby kulle.
 Information om Lifecare
Chefen för Ekonomi- och systemstöd redogör för tidsplanen för
uppgraderingen av Lifecare.
 Medarbetarenkäter på verksamhetsnivå
Verksamhetscheferna för LSS, Äldre och Individ- och familjeomsorg redogör
för medarbetarenkäten på verksamhetsnivå och vilka fokusområden
verksamheterna kommer att arbeta vidare med under året.
 Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen
Verksamhetschefen för Individ- och familjeomsorgen informerar om att
svarunderlaget i undersökningen har varit för litet för att vi ska kunna dra
några generella slutsatser av den. För att få en mer rättvisande bild av
verksamheten behövs ett bättre utredningsverktyg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 10 fortsättning
 Brukarundersökning LSS och socialpsykiatri
Verksamhetschefen för LSS redogör för resultatet av brukarundersökningen.
Verksamheten kommer under 2021 fokusera på att arbeta för mer
självbestämmande, trivsel och meningsfull sysselsättning, då dessa områden
fått lägst betyg av brukarna.

 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen
Verksamhetschefen för Äldre redogör att våra brukare på särskilt boende och
hemtjänst generellt sett är mer nöjda än genomsnittet för regionen och riket.
Av resulterat framgår dock att vi måste arbeta för att förbättra lägenheterna
och utemiljön på särskilt boende. Inom hemtjänsten behöver kommunen verka
för att stärka informationen om förändringar i vården och vart brukaren ska
vända sig för att lämna synpunkter.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av redovisade muntliga
rapporter.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2020:83

Kvartalsrapport inkomna synpunkter, kvartal 4 2020
Bakgrund
Synpunktshantering är en viktig del av omsorgs- och socialförvaltningens
ledningssystem. Enligt Socialstyrelsens förskrifter 2011:9 ska verksamheten
använda alla avvikelser som en del i det systematiska förbättringsarbetet.
Sammanfattning
Under fjärde kvartalet 2020 har det inkommit 1 synpunkt.
Synpunkten är under kategorin Styrning/organisation.
Synpunkten avser nämndens beslut om att anlita Ung Omsorg.
Antalet synpunkter har varit så få att det inte går att dra några slutsatser, annat än
att synpunktshanteringen är i behov av översyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Inkomna synpunkter kvartal 4 2020, 2021-01-22.
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av inkomna
synpunkter, fjärde kvartalet 2020.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2020:195

Omsorgs- och socialnämndens granskning 2021
Bakgrund
I 6 kap. 6 § KL föreskrivs att en nämnd inom sitt område ska se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Nämndens granskning av verksamheten kan ske på olika sätt. Den kan vara riktad
på kontroll av budget, tillämpningen av verksamhetens juridik och handläggning,
hur en förvaltning följer beslutade riktlinjer, samt förvaltningens kvalitetsarbete.
Omsorgs- och socialnämnden har uppdragit åt förvaltningen att bereda, i samråd
med nämndens presidium, ett förslag på plan för nämndens granskning under
2021.
Sammanfattning
Inför nämndens granskning 2021 har omsorgs- och socialnämndens
presidium föreslagit följande granskningsmoment:




Granskning av delegationsbeslut. Syftet med granskningen är att
undersöka om beslutanderätten används på ett korrekt sätt och i vilken
grad de beslut som fattats är rättssäkra och väl underbyggda utifrån
gällande lagar och riktlinjer.
Granskning av domstolsutslag. Syftet med granskningen är att bedöma
utfallet av nämndens handläggning i domstol.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Omsorgs- och socialnämndens granskning 2021, 2020-11-26
Granskningsrapport av delegationsbeslut 2021, 2021-01-27
Granskningsrapport av domstolsbeslut 2021, 2021-01-27
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämndens granskning för 2021 ska ske i enlighet med
förslag från nämndens presidium.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 13

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-09

20 (24)

Dnr OSN/2021:21

Arvode för beslut i socialjouren
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 97/2018-08-28 om arvodesbestämmelser för
förtroendevalda. I bilaga 1 punkt 5 står ”Varje ärende/uppdrag som fullgörs inom
beredskapen ersätts med en timme övrigt uppdrag enligt § 10. Ersättningsyrkande för resor
och övrigt uppdrag som fullgörs inom beredskapen ska godkännas av nämnd i efterhand.”
Sammanfattning
Under december månad 2020 har 1 beslut tagits och under januari 2021 5 beslut,
fördelade enligt följande:
December 2020, Claes Samuelsson, 1 beslut
Januari 2021, Anna Johansson, 5 beslut
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Arvode för beslut i socialjouren, 2021-02-01.
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner utbetalning för 1 beslut under
december 2020 och 5 beslut under januari 2021, fördelat enligt ovan.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2020:11

Anmälan av delegationsbeslut
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§ 5-7 kan en del beslut delegeras till
anställda inom förvaltningen.
Delegation kan även ges till förtroendevald enligt KL 6 kap 37 § samt 39 §.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning.
Sammanfattning redovisade punkter
1.1 – 10.18
Samtliga beslut i Procapita under december 2020 och
januari 2021 enligt delegationsordning för omsorgs- och
socialnämnden
Delegationsbeslut fattade av förvaltningschef
Punkt 38.2
Anställning av personal direkt underställd förvaltningschef
Delegationsbeslut fattade av verksamhetschef
Punkt 38.3
Anställning av personal direkt underställd verksamhetschef
Delegationsbeslut fattade av enhetschef
Punkt 38.4

Anställning av personal direkt underställd enhetschef

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Anmälan om delegationsbeslut och ordförandebeslut –
december 2020 och januari 2021, 2021-02-01
Förteckning delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, december 2020 och januari
2021, 2021-02-01
Förteckning för perioden 1 januari 2021 – 31 januari 2021, 2021-02-01
Förteckning för perioden 30 november 2020 – 31 december 2020, 2021-01-19
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av
delegationsbeslut.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2021:20

Kurser och konferenser
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16,
§ 153, ska varje nämnd besluta om deltagande i kurser och konferenser.
Sammanfattning
Samordningsförbundet Västra Östergötland bjuder under våren 2021 in till
kostnadsfria digitala föreläsningar och frukostmöten riktade till chefer,
medarbetare och politiker hos förbundets medlemmar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Kurser, konferenser och övriga uppdrag,
2021-02-01
Förteckning över Samordningsförbundets digitala utbildningar våren 2021,
2021-02-01
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden beslutar att nämndens ledamöter och
ersättare äger rätt att med ersättning delta vid Samordningsförbundet
Västra Östergötlands digitala föreläsningar och frukostmöten under
perioden februari – maj 2021.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16
Dnr OSN/2018:33, OSN/2020:109, OSN/2020:131,
OSN/2020:154, OSN/2020:161, OSN/2020:170, OSN/2020:194, OSN/2020:40,
OSN/2020:44, OSN/2021:4, OSN/2021:7

Meddelanden
Sammanfattning
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och redovisas
för kännedom
Beslutsunderlag
Redovisade skrivelser och meddelanden
Sammanträdesprotokoll nr 46 Samordningsförbundet Västra Östergötland, 202011-27
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen §220 dnr KS/2020:44, Vintergåva
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen §228 dnr KS/2020:44, Yttrande – Ett särskilt
hedersbrott
Kalendarium för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021 dnr KS/2020:44
Inbjudan till revisionen 2021 dnr KS/2020:44
Utredning enligt Lex Sarah, Utredningsenheten Barn, unga och vuxna, 2020-11-10
Utredning enligt Lex Maria, Slomarps vårdboende, 2020-12-17
Beslut gällande avvikelse, förväxling av läkemedel, Slomarp. 2020-11-14
Utredning enligt Lex Sarah, Utredningsenheten Äldre och LSS, 2020-12-07
Utredning enligt Lex Sarah, Utredning Barn, unga och vuxna, 2020-12-18
Utredning enligt Lex Sarah, Hemtjänsten, 2020-12-29
Utredning enligt Lex Sarah, Hemtjänsten, 2020-12-29
Beslut om tillsyn av omsorgs- och socialnämnden, Dnr 3.5.1-42087/2020,
Inspektionen för Vård och Omsorg, 2021-01-26
Tillägg till avtal Inköp av dagligvaror, Dnr UH2016-84 mellan Qvimo AB och
Mjölby kommun, 2021-01-07
Förlängning av avtal med Ung Omsorg Sverige AB UH-0218-101, 2021-01-08
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av inkomna
skrivelser och meddelanden.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2020:187

Individärende - Umgängesinskränkning
Bakgrund
[Sekretess] omhändertogs enligt 6 § LVU 2020-10-13 och omsorgs- och
socialnämndens socialutskott beslutade 2020-11-09 om att ansöka om vård enligt
LVU. Ordförande i nämnden tog beslut om umgängesinskränkning i avvaktan på
nämndens beslut, vilket togs 2020-11-19.
Sammanfattning
Tillämpningen av beslut enligt 14 § LVU ska enligt lagstiftningen fattas restriktivt
och i undantagsfall och detta bedöms vara ett sådant undantagsfall. Detta utifrån
att nämndens bedömning av [sekretess].

Beslutsunderlag
Utredning – Umgängesinskränkning enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU
gällande [sekretess], 2021-01-25.
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden beslutar om umgängesinskränkning enligt
14 § andra stycket punkt 1 LVU mellan [sekretess] i enlighet med
ovanstående umgängesplanering.

___
Beslutet skickas till:
Akten
Vårdnadshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

