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§ 21

Dagordning - godkännande
Beslut
Nytt ärende Information med anledning av Coronaviruset tillkommer som ärende
4. Ärende 8 angående halvårsredovisning 2019, sjukskrivning, arbetsskador och
tillbud tas upp som ärende 13. Föredragningslistan fastställs således enligt
följande:
1. Upprop
2.

Val av justerare

3.

Dagordning

4.
5.

Information med anledning av Coronaviruset
Verksamhetsplan 2020 per enhet – verksamhetsområde Äldre

6.

Verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2019, Norlandia
Care Slomarps vårdboende

7.

Sammanställning av registrerade avvikelserapporter inom kommunal
hälso‐ och sjukvård, juli‐december 2019

8.

Patientsäkerhetsberättelse 2019

9.

Underlag till årsredovisning 2019

10. Internkontrollplan ‐ uppföljning helår 2019
11. Verksamhetsplan 2019
12. Ekonomiuppföljning och prognos per 2020‐02‐29
13. Uppgradering av verksamhetssystemet från Procapita till Lifecare
14. Statistik sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud 2019 juli‐december
15. Svar till granskning av intern kontroll rörande statsbidrag
16. Svar på motion till Sverigedemokraterna, Införa tillsyn med kamera som
normal rutin
17. Rapporter
18. Medborgarförslag om Café å Läs
19. Arvode för beslut i socialjouren
20. Omorganisation verksamhetsområden och ledningsfunktioner inom
omsorgs‐ och socialförvaltningen
21. Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i Östergötland
22. Kvartalsrapport ‐ Ej verkställda beslut 2019, fjärde kvartalet
23. Yttrande avseende remiss Språkplikt deltagande i grundutbildning i
svenska för rätt till försörjningsstöd
24. Anmälan av delegationsbeslut
25. Meddelanden
26. Särskilt förordnad vårdnadshavare
27. Umgängesinskränkning
28. Umgängesinskränkning
29. Umgängesinskränkning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Information med anledning av Coronaviruset
Sammanfattning
Förvaltningschefen ger muntlig information om förvaltningens fortlöpande arbete
med anledning av Coronaviruset
Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden har tagit del av informationen

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:154

Verksamhetsplan 2020 per enhet – verksamhetsområde Äldre
– godkännande
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 beslutades 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 Äldre har upprättat
verksamhetsplaner för verksamhetsåret 2020 utifrån beslutad verksamhetsplan på
förvaltningsnivå.
Beslutsunderlag
Missiv ‐ Verksamhetsplaner 2020 per enhet – verksamhetsområde Äldre,
2020‐02‐20
Verksamhetsplan 2020, Anhörigstöd, 2020‐01‐20
Verksamhetsplan 2020, Skänninge/Väderstad vårdboende, 2020‐01‐20
Verksamhetsplan 2020, Hemtjänst, 2020‐01‐20
Verksamhetsplan 2020, Bokens vårdboende, 2020‐01‐20
Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner redovisningen av
verksamhetsplaner inom verksamhetsområde område Äldre.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2020:55

Verksamhetsberättelse samt patientsäkerhetsberättelse 2019,
Norlandia Care, Slomarps vårdboende
Bakgrund
Norlandia Care AB driftar genom avtal med omsorgs‐ och socialnämnden i Mjölby
kommun Slomarps vårdboende.
Varje år måste vårdgivaren upprätta en patientsäkerhetsberättelse som beskriver
hur kommun/landsting har arbetat med att identifiera, analysera och minska
riskerna i vården.
Norlandia Care AB redovisar för omsorgs‐ och socialnämnden en
verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse av hur verksamheten på
Slomarps vårdboende bedrivits under året.
Sammanfattning
Verksamhetsberättelse
Verksamheten drivs på uppdrag av Mjölby kommun av Norlandia Care AB sedan
2014‐12‐01.
Slomarps vårdboende med inriktning demens består av fem enheter med totalt 92
lägenheter, varav två är växelvårdsplatser och fyra är korttidsplatser.
Biståndsbedömd daglig verksamhet Treklövern ingår i uppdraget.
Norlandia Care driver Slomarps restaurang och har ett samarbete med Café Tallen
som drivs av Mjölby kommun.
Norlandia Care har beviljat tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
att bedriva den verksamhet som är beskrivet ovan.
Patientsäkerhetsberättelse
Verksamheten följer de riktlinjer och rutiner som finns i avtalet med Mjölby
kommun. Norlandia Slomarp dokumenterar alla avvikelser gällande hälso‐ och
sjukvårdslagen (HSL) i kommunens avvikelseprogram Procapita. Norlandia Care
har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete; TQM, där händelser och
avvikelser registreras, bearbetas och utvärderas.
Riktlinjer, rutiner och blanketter finns att tillgå i TQM för all personal. Norlandia
Slomarp har ett lokalt kvalitetsteam som arbetar med uppföljning och åtgärder av
avvikelser.
Egenkontroller har utförts under året vilket även innebär självskattning av process.
Norlandia Slomarp har bland annat haft en internrevision under hösten samt att
kommunens miljökontor utfört kontroller inom livsmedel och kök.
Samverkan med externa vårdgivare sker med kommunens hemsjukvård,
myndighetskansli, miljökontoret, primärvården och tandvårdsaktörer för att öka
patientsäkerheten på Norlandia Slomarp.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24 fortsättning
Slomarp har arbetat aktivt med att samla in synpunkter och klagomål. Vidare har
man arbetat med både Senior Alert, BPSD, SveDem. Man har för fjärde året i rad
certifierats enligt VPP‐ demens västra Östergötland.
Beslutsunderlag
Missiv – Verksamhetsberättelse samt patientsäkerhetsberättelse 2019, Norlandia,
Slomarp 2020‐02‐26
Patientsäkerhetsberättelse 2019, Slomarp, Norlandia Care AB,
2020‐02‐26
Verksamhetsberättelse 2019, Slomarps vårdboende, Norlandia Care AB, 2020‐02‐07
Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner redovisningen av Norlandia
Care AB:s verksamhetsberättelse samt patientsäkerhetsberättelse för
verksamheten på Slomarps vårdboende under 2019 års verksamhetsår och
lägger dem till handlingarna

___
Beslutet skickas till:
Akten
Norlandia Care AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:162

Sammanställning av registrerade avvikelserapporter i
kommunal hälso- och sjukvård, juli-december 2019
– godkännande
Bakgrund
Sammanställning av registrerade avvikelserapporter för kommunal hälso‐ och
sjukvård görs av medicinskt ansvariga varje halvår.
Avvikelserapportering påvisar att ett aktivt kvalitets‐ och förbättringsarbete pågår.
Genom att vi uppmärksammar brister och utför risk‐ och händelseanalyser kan vi
sätta in aktiva åtgärder och utveckla arbetssätt och för att minimera risken för att
det händer igen.
Sammanfattning
Redovisat material avser juli‐december 2019.
Beslutsunderlag
Missiv ‐ Sammanställning av registrerade avvikelserapporter i kommunal, hälso‐
och sjukvård, juli‐december 2019, 2020‐03‐09
Sammanställning av registrerade avvikelserapporter juli‐december 2019,
2020‐03‐09
Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner redovisningen av
sammanställning av registrerade avvikelserapporter i kommunal hälso‐
och sjukvård för perioden juli – december 2019

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2020:59

Patientsäkerhetsberättelse 2019
Bakgrund
Kraven som ställs i lagstiftningen utgör grunden för den hälso‐ och sjukvård som
kommunen ska bedriva. Patientsäkerhetslagen ger vårdgivaren ett tydligt ansvar
att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för
att förhindra negativa händelser och vårdskador. Vårdgivare ska i
patientsäkerhetsberättelse årligen redovisa sitt systematiska patientsäkerhetsarbete
gällande de sjukvårdsinsatser de utför. I berättelsen ska framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder
som vidtagits samt redovisning av resultat.
Under året har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig
för rehabilitering (MAR) arbetat med kvalitetsområden utifrån målsättning för
2019.
Sammanfattning
Digital signering av hälso‐ och sjukvårdsinsatser utförs från hösten 2019 på
samtliga kommunala vårdboende för äldre. Under oktober‐december har 93 % av
alla ordinerade insatser signerats av delegerad personal. En reflektion är att hälso‐
och sjukvårdsordinationer som tar lite längre tid för delegerad personal att utföra,
exempelvis rehabiliterande insatser, signeras i mindre utsträckning.
Antal avvikelser för läkemedelshantering har minskat. Digital signering av
läkemedel samt god samverkan mellan sjuksköterskor, delegerad
omvårdnadspersonal och enhetschefer ökar patientsäkerheten.
Sammanställning av resultat visar att palliativ vård i livets slutskede bedrivs med
god kvalitet i kommunen. Ordinationer för vård i livets slutskede ordineras av
ansvarig läkare. God samverkan finns mellan läkare, sjuksköterska och
omvårdnadspersonal. Palliativ ombud finns i samtliga verksamheter som
tillsammans med ansvarig sjuksköterska arbetar med att utveckla kvaliteten för
vård i livets slutskede. Ett förbättringsområde är bedömning av munhälsan i
palliativt skede.
Samverkan mellan kommunen och region Östergötland gällande demensvård är
välfungerande. Den lokala kvalitetsgruppen för demensvård har skrivit fram ett
förslag till prioriterade insatser inom kommunen utifrån de nationella
styrdokumenten för demensvård. BPSD‐registret används på alla särskilda
boende. Under 2019 har en positiv ökning skett på kommunens vårdboenden
jämfört med 2018. Utdata på gruppnivå kan användas som kvalitetsmått och vara
ett stöd för utvecklingen på enheterna.
Inom den kommunala hälso‐ och sjukvården i Mjölby kommun finns,
lättillgängliga och kvalitetssäkrade riktlinjer, instrument och verktyg för att säkra
vården. Verksamhetschef/enhetschef ansvarar för att varje medarbetare har
förutsättningar och möjligheter att följa dessa. Genom uppföljningar,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26 fortsättning
kvalitetsbedömningar och egenkontroller av de hälso‐ och sjukvårdsinsatser som
utförs kan verksamheten, och den kompetens som finns, fortlöpande förbättras
och utvecklas. Detta leder till en synlighet och tydlighet som medger ett
kontinuerligt kvalitets‐ och patientsäkerhetsarbete.
Beslutsunderlag
Missiv ‐ Patientsäkerhetsberättelse 2019, 2020‐03‐02
Patientsäkerhetsberättelse 2019
Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för
verksamhetsåret 2019

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:103

Underlag till årsredovisning 2019 – beslut
Bakgrund
Mjölby kommun är enligt kommunallagen skyldiga att upprätta en årsredovisning
för varje räkenskapsår enligt 4‐12 kap. Årsredovisningen revideras av PWC 2020‐
03‐09 ‐11. Kommunfullmäktige beslutar årsredovisningen 2020‐04‐21
Sammanfattning
En tjänsteskrivelse från omsorgs‐och socialförvaltningen har tillsänts
kommunledningskontoret som sammanställer kommunens förvaltningars
verksamhetsberättelse, åtagande , nyckeltal och ekonomi för redovisning till
kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelsen är att beakta som preliminärt med anledning
av revision utförs 9 – 11 mars samt att beslut ska fattas i kommunstyrelsen 2020‐
04‐01. Förvaltningen redovisar tjänsteskrivelsen och dokumentet är inlämnat till
kommunledningskontoret enligt tidplan
Beslutsunderlag
Missiv ‐ Verksamhetsberättelse, åtagande, nyckeltal och ekonomi‐ årsredovisning
2019, 2020‐02‐27
Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse, åtagande, nyckeltal och ekonomi –
årsredovisning 2019
Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden har tagit del av verksamhetsberättelse,
åtagande, nyckeltal och ekonomi – till årsredovisning 2019.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:171

Internkontrollplan uppföljning per helår 2019 – beslut
Bakgrund
Omsorgs‐och socialnämnden beslutade 2019‐02‐28 § 40 internkontrollplan för år
2019. Uppföljning av internkontrollplan sker vid två tillfällen under
verksamhetsåret, delårsuppföljning per augusti samt helårsuppföljning per 31
december.
Sammanfattning
Uppföljning och resultat av internkontrollplan per 31 december 2019 redovisas
med vilket moment i en process som kontrollerats, vilken kontrollmetod som
använts samt kommentar till resultatet.
Beslutsunderlag
Missiv ‐ Internkontrollplan uppföljning per helår 2019, 2020‐02‐26
Tjänsteskrivelse – interkontrollplan helår 2019, 2020‐02‐26
Internkontrollplan – beslutad 2019‐02‐28 § 40
Beslut
1.

Omsorgs‐och socialnämnden godkänner redovisningen för uppföljningen
av internkontrollplan helår 2019.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:105

Verksamhetsplan – uppföljning helår 2019 – godkännande
Bakgrund
Omsorgs‐ och socialnämnden ansvarar för den kommunala hemsjukvården,
individ‐ och familjeomsorg, stöd och service för personer med
funktionsnedsättningar, äldreomsorg samt arbetsmarknad och integration, i
Mjölby kommun. Omsorgs‐ och socialnämndens mål är att all medborgare i
Mjölby kommun ska kunna leva ett självständigt liv och vara fria att forma sina liv
och sin vardag så långt det är möjligt. Nämndens insatser handlar om att
möjliggöra detta utifrån varje medborgares egna förutsättningar och till lägsta
möjliga omhändertagandenivå.
Omsorgs‐ och socialnämnden fattar årligen beslut om en verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen utgår ifrån åtaganden nämnden beslutat om utifrån
kommunmålen.
Sammanfattning
Omsorgs‐ och socialnämnden har utifrån kommunmålen formulerat åtaganden för
2019. Åtaganden utgör i huvudsak innehållet i omsorgs‐ och socialförvaltningens
övergripande verksamhetsplan för 2019 där aktiviteter är kopplat till varje
åtagande.
Omsorgs‐ och socialförvaltningen har genomfört en delårs‐ och en
helårsuppföljning av de aktiviteter som planerats. Uppföljningen redovisas för
omsorgs‐ och socialnämnden.
Beslutsunderlag
Missiv ‐ Verksamhetsplan ‐ uppföljning helår 2019, 2020‐03‐03
Verksamhetsplan 2019 – uppföljning helår, 2020‐02‐27
Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden har tagit del av uppföljningen

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:78

Ekonomiuppföljning och prognos per 2020-02-29 – beslut
Bakgrund
Förvaltningen har för år 2020 tilldelats en budgetram 604 068 tkr. Vid första
helårsprognosen redovisas ett prognostiserat resultat med 608 007 tkr , en
avvikelse ‐3 939 tkr
Avvikelsen består av minskade intäkter från migrationsverket med ca 1 000 tkr.
Ekonomiskt bistånd beräknas vid helårsprognos till 18 400 tkr i jämförelse med
planerad budget 17 400 tkr. ( budget 2019; 18 900 tkr)
Inhyrd personal ekonomiskt bistånd ‐500 tkr IT/teknologi ökar med ca 500 tkr i
jämförelse med planerad budget, avser intern debitering av IT kostnader samt
kostnad för tillsynskameror, där budget finns som investering, men redovisas som
kostnad.
Entreprenad Vardaga beräknas öka med ca 1 000 tkr, analysen visar en ökning av
antalet timmar per individ med insats hemtjänst.
Sammanfattning
Förvaltningen har för år 2020 tilldelats en budgetram 604 068 tkr. Vid första
helårsprognosen redovisas ett prognostiserat resultat med 608 007 tkr , en
avvikelse ‐3 939 tkr. Det pågår en fördjupad analys av kostnadsökning för insats
hemtjänst hos entreprenad Vardaga. Samt kartläggning av ekonomiskt bistånd.
Beslutsunderlag
Missiv ‐ Ekonomiuppföljning och prognos per 2020‐02‐29, 2020‐03‐10
Bokslutsprognos per 2020‐02‐29
Förslag på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att det också beslutas att förvaltningen
får i uppdrag att till nästkommande nämnd presentera effekter av åtgärder för att
komma i ram.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt
liggande tilläggsförslag.
Beslut
1.
2.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen
per februari 2020
Omsorgs‐ och socialnämnden ger förvaltningen uppdrag att till
nästkommande nämnd presentera effekter av åtgärder för att komma i
ram.

___
Beslutet skickas till: Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 31

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-17

15 (34)

Dnr OSN/2019:181

Uppgradering av verksamhetssystemet från Procapita till
Lifecare – beslut
Bakgrund
Förvaltningen arbetar sedan 2010 i verksamhetssystemet Procapita med Tieto som
leverantör. De senaste åren har Tieto arbetat med att införa nya webbaserade
moduler som därmed ger användare och medborgare nya tjänster. Versionen som
förvaltningen använder i verksamheten i dag kommer inte supportas av
leverantören framöver.
Mjölby kommun äger Procapitalicenser och har investerat i
verksamhetssystem för omsorgs‐och socialförvaltningens verksamhetsområde,
genom upphandling.
Underhåll, support och vidareutveckling av Procapita/Lifecare kan endast
tillhandahållas av Tieto Sweden AB då det som anskaffas skyddas av ensamrätt.
Mjölby kommun har obegränsad nyttjanderätt till IT‐systemet Procapita/Lifecare.
Optioner finns för framtida systemutvecklings‐möjligheter.
Procapita/Lifecare används som stöd för den föreskrivna dokumentation som görs
inom socialtjänsten. För att systemet ska fungera i verksamheten behöver det göras
kontinuerliga uppdateringar, förbättringar och felrättningar. Support‐ och
underhållsåtagandet kommer att innefatta löpande uppdateringar och
felrättningar för att uppfylla samtliga krav i verksamheten.
Sammanfattning
Omsorgs‐ och socialförvaltningen arbetar i verksamhetssystem Procapita.
Leverantören Tieto meddelar att den versionen som förvaltningen arbetar med
idag inte kommer att supportas framöver. Mjölby kommun har obegränsad
nyttjanderätt till IT‐systemet Procapita/Lifecare. Optioner finns för framtida
systemutvecklingsmöjligheter.
Beslutsunderlag
Missiv –Uppgradering av verksamhetssystemet från Procapita till
Lifecare, 2020‐03‐10
PowerPoint, Verksamhetssystem Procapita och Lifecare 2020‐03‐10
Ajournering
Ajournering klockan 14:52 – 14:55
Förslag på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att det också beslutas att förvaltningen
får i uppdrag att till nästkommande nämnd redogöra för hur kostnaden för
uppgraderingen ska rymmas inom ram samt lämna en redogörelse över de
konsekvenser som skulle uppstå om uppgraderingen inte genomförs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-17

16 (34)

§ 31 fortsättning
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt
liggande tilläggsförslag.
Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden ger förvaltningen uppdrag, avseende
underhåll, support och vidareutveckling av IT‐systemet
Procapita/Lifecare, att genomföra förhandsinsyn, utan föregående
annonsering enligt LOU (2016:1145) 6 kap. 144 § punkt 3.

2.

Omsorgs‐ och socialnämnden ger förvaltningen uppdrag att ingå avtal
med Tieto Sweden AB (Tieto) avseende underhåll, support och
vidareutveckling av IT‐systemet Procapita/Lifecare

3.

Omsorgs‐ och socialnämnden ger förvaltningen uppdrag att till
nästkommande nämnd redogöra för hur kostnaden för uppgraderingen
ska rymmas inom ram.

4.

Omsorgs‐ och socialnämnden ger förvaltningen uppdrag att till
nästkommande nämnd lämna en redogörelse över de konsekvenser som
skulle uppstå om uppgraderingen inte genomförs.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 32

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-17

17 (34)

Dnr OSN/2020:25

Statistik sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud 2019 julidecember – information
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 och kommenterar statistik över förvaltningens
sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud 2019 juli‐december. HR‐konsulten redovisar
även hur enheterna arbetar för att minska sjukfrånvaron.
Beslutsunderlag
Missiv ‐ Statistik sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud 2019 juli‐december,
2020‐02‐27
Powerpoint ‐ Statistik sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud 2019 juli‐december
Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden har tagit del av informationen.

____

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 33

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-17

18 (34)

Dnr OSN/2020:56

Svar till granskning av intern kontroll gällande statsbidrag –
beslut
Bakgrund
Mjölby kommuns revisorer från PWC har genomfört en granskning av intern
kontroll gällande statsbidrag. Granskningen omfattar kommunstyrelsen,
utbildningsnämnden, omsorgs‐och socialnämnden, miljönämnden, tekniska
nämnden, kultur‐ och fritidsnämnden samt byggnads och räddningsnämnden.
Omsorgs‐ och socialnämnden har granskats utifrån skriftlig förfrågan avseende
aktuella ansökningar, beslut och intäkter av statsbidrag för åren 2018 och 2019.
Revisionsfrågor
‐ Säkerställer ansvariga nämnder att kommunen får ta del av statliga
ersättningar som kommunen har rätt till?
‐ Redovisas statliga ersättningar i enlighet med Rådet för kommunal
redovisnings rekommendationer och kommunal redovisningslag?
Kontrollmål
‐ Rutiner för ansökning av statliga ersättningar är tillförlitliga och säkra.
‐ Statliga ersättningar omfattas av nämndernas interna kontroll.
‐ Kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer att redovisning sker enligt
god redovisningssed.
Sammanfattning
Den sammanfattande bedömningen från revisonen är att alla ansvariga nämnder i
allt väsentligt säkerställer att de får ta del av statliga ersättningar.
Risker inom området statsbidrag har inte bedömts av någon av kommunens
nämnder i samband med framtagandet av internkontrollplaner enligt den
dokumentation revisonen tagit del av.
Nämnderna redovisas i enlighet med RKR:s rekommendationer och kommunal
redovisningslag.
Revisionens rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna är att
dokumentera rutinbeskrivningar för bevakning, ansökan och beslut av statsbidrag,
samt att beslut om att inte ansöka statsbidrag också dokumenteras.
Att utveckla och dokumentera riskbedömning avseende hantering av statsbidrag i
internkontrollplaner.
Beslutsunderlag
Missiv ‐ Svar till granskning av internkontroll gällande statsbidrag, 2020‐02‐27
Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll rörande statsbidrag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida
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§ 33 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att följa
revisionens rekommendationer.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 34

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-17

20 (34)

Dnr OSN/2019:257

Svar på motion från Sverigedemokraterna, Införa tillsyn med
kamera som normal rutin – beslut
Bakgrund
Sverigedemokraterna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att omsorgs‐
och socialnämnden ska erbjuda tillsyn via kamera som normal rutin i de fall då
endast tillsyn bedöms vara tillräckligt, att undantag kan göras då det finns
särskilda skäl som medför att tillsyn med kamera inte är lämpligt och att rutinen
ska utvärderas ett år efter införandet ur ett brukar‐ personal och ekonomiskt
perspektiv.
Sammanfattning
Det finns förnärvarande 26 kameror som används nattetid för tillsyn. Tillsyn med
kamera dagtid har inte inletts. Kameratillsyn sker i ett specifikt rum, att dagtid
styra tillsynen till en fast punkt bedöms inte ge den självständighet, effekt eller
patientsäkerhet som tillsynen nattetid idag kan ge. Det finns en tydlig målsättning
att alltmer använda välfärdsteknologiska tjänster för att öka äldres möjligheter att
leva ett självständigt liv och samtidigt kunna utnyttja personalresurser på bästa
sätt. Det behövs ledning och styrning i detta arbete på nationell nivå men också en
flexibilitet i hur omsorgen om de äldre kan utgöras utifrån kommuners olika
förutsättningar. Förvaltningens bedömning är att arbetet med att införa tillsyn via
kamera fortskrider i den takt det är möjligt. De förslag som Sverigedemokraterna
yrkar att kommunfullmäktige ska besluta Omsorgs‐ och socialnämnden att göra,
pågår redan. Risken med att besluta om en rutin som gäller en enstaka fråga inom
den välfärdsteknologiska utvecklingen är att det försvårar i stället för att
underlättar arbetet med att implementera välfärdsteknik och andra typer av
utveckling inom äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
Missiv ‐ Svar på motion från Sverigedemokraterna, Införa tillsyn med kamera som
normal tillsyn, 2020‐02‐21
Tjänsteskrivelse ‐ Svar på motion från Sverigedemokraterna, Införa tillsyn med
kamera som normal tillsyn, 2020‐02‐21
Remiss från kommunstyrelsens förvaltning daterad 2019‐12‐16
Motion från Sverigedemokraterna daterad 2019‐06‐09
Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden överlämnar tjänsteskrivelse 2020‐02‐2020 till
kommunstyrelsen

2.

Omsorgs‐ och socialnämnden avstyrker motionen.

Reservation
Andreas Östensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för partiets
yrkande.
___
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 35

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-17
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Dnr OSN/2019:231, OSN/2019:263, OSN/2020:26,
OSN/2020:60

Rapporter - godkännande
Sammanfattning
Redovisning av inkomna rapporter föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Utredning av rapportering enligt Lex Sarah, Hemtjänst, 2020‐01‐20
Utredning enligt Lex Maria, Äldreomsorg och Hälso‐ och sjukvård, 2020‐02‐11
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 2020‐02‐12
Minnesanteckningar och redovisning från kontaktpolitikerbesök på individ‐ och
familjeomsorgens enhet utredning barn, unga och vuxna och råd, stöd och
behandling, 2020‐02‐26 av Anna Johansson (S) och Margareta Toorell (M)
Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden har tagit del av redovisade utredningar,
protokoll, rapporter samt beslut rörande Lex Sarah

___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 36

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-17

22 (34)

Dnr OSN/2020:8

Medborgarförslag om Café å Läs - beslut
Bakgrund
Det har inkommit ett Medborgarförslag som rör Omsorgs‐ och socialnämndens
område och som ska besvaras av nämnden.
Sammanfattning
Förslagsställaren anser att det var ett felaktigt beslut att daglig verksamhet
upphörde på Café å Läs och föreslår att caféet återöppnas snarast.
Bakgrunden till att daglig verksamhet stängdes på Café å Läs var att den ersattes
av en mer ändamålsenlig daglig verksamhet. Det bedöms inte vara aktuellt att åter
starta Café å Läs.
Beslutsunderlag
Missiv ‐ Medborgarförslag om Café å Läs, 2020‐02‐11
Tjänsteskrivelse ‐ Medborgarförslag om Café å Läs, 2020‐02‐11
Kommunfullmäktiges beslut 2019‐12‐17
Medborgarförslag 2019‐11‐18
Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden avslår medborgarförslaget.

___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 37

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-17

23 (34)

Dnr OSN/2020:61

Arvode för beslut i socialjouren - beslut
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 januari och februari månad 2020 har 8 beslut tagits, fördelat enligt följande:
Anna Johansson, 2 beslut
Claes Samuelsson, 2 beslut
Margareta Toorell, 4 beslut
Beslutsunderlag
Missiv – Arvode för beslut i socialjouren, 2020‐03‐05.
Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner utbetalning för 8 beslut under
januari och februari månad 2020, fördelat enligt ovan.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 38

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-17

24 (34)

Dnr OSN/2020:2

Omorganisation - verksamhetsområden och
ledningsfunktioner inom omsorgs- och socialförvaltningen
- beslut
Bakgrund
Omsorgs‐ och socialförvaltningens uppdrag växer i takt med en ökad befolkning,
samtidigt som samhället förändras allt snabbare. Förvaltningen behöver kunna
hantera de omvärldsfaktorer som påverkar vårt uppdrag i allt högre grad och
organisera sig för att kunna vara följsamma för exempelvis förändrad lagstiftning,
den nationella integrationspolitiken, arbetsmarknadsutvecklingen, ökade behov av
digitalisering och automatisering, en åldrande befolkning och de ekonomiska
utmaningarna som välfärden står inför de kommande åren.
Sammanfattning
Förvaltningens förslag för att bättre kunna möta och hantera nuvarande och
kommande utmaningar är att justera ett antal områden i organisationen. Nedan
beskrivs förändringen utifrån verksamhetsområde och funktioner.
Arbete och välfärd‐ förvaltningens förslag är att verksamhetsområdet Arbete och
välfärd placeras som en enhet inom verksamhetsområdet Individ och
familjeomsorgen och att enhetschefen därmed får verksamhetschefen inom
Individ‐ och familjeomsorgs som sin närmaste chef istället för förvaltningschefen.
Socialpsykiatri‐ förvaltningens förslag att flytta enheten Socialpsykiatri till
verksamhetsområde LSS.
Hälso‐ och sjukvårdsenheten‐ förvaltningens förslag är att anställa en enhetschef som,
istället för verksamhetschefen, har det operativa ansvaret för enhetens
sjuksköterskor.
Medicinsk ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering‐
förvaltningen har som förslag att dessa två funktioner organiseras direkt
underställda förvaltningschef.
Kombinationstjänst verksamhetschef och MAS‐ förvaltningen bedömer att tjänsterna
går att kombinera om en enhetschef tillsätts för det operativa uppdraget gentemot
sjuksköterskorna inom hälso‐ och sjukvårdsenheten.

Beslutsunderlag
Missiv ‐ Omorganisation ‐ verksamhetsområden och
ledningsfunktioner inom omsorgs‐ och socialförvaltningen, 2020‐02‐26
Protokoll MBL §11, 2020‐02‐28
Tjänsteskrivelse ‐ Omorganisation verksamhetsområden och ledningsfunktioner
inom omsorgs‐ och socialförvaltningen, 2020‐02‐26
Protokoll MBL §19, 2020‐02‐20
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden
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§ 38 fortsättning
Riskbedömning ‐ Verksamhetschef LSS och verksamhetschef IFO, 2020‐02‐19
Riskbedömning ‐ Kombinationstjänsten verksamhetschef HoS/MAS, 2020‐02‐19
Riskbedömning ‐ Kombinationstjänsten verksamhetschef HoS/MAS samt
tillsättning av ytterligare en enhetschef inom HoS, 2020‐02‐19
Riskbedömning ‐ utifrån ett verksamhetsperspektiv vad gäller
kombinationstjänsten verksamhetschef HoS/MAS, 2020‐02‐19

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden har tagit del av och godkänner
omorganisationen i enlighet med omsorgs‐ och socialförvaltningens
förslag

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 39

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-17

26 (34)

Dnr OSN/2020:39

Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i
Östergötland – godkännande
Bakgrund
Överenskommelsen om samverkan kring barn och unga i Östergötland är en
länsgemensam övergripande överenskommelse som reglerar kommunernas och
regionens gemensamma ambition kring samverkan, uppdrag och ansvar för
insatser till barn och unga upp till 21 år.
Samverkan syftar till att ge invånarna i Östergötland god vård och omsorg där
huvudmannaskapsgränserna inte utgör försvårande omständigheter.
Överenskommelse tydliggör att verksamheterna, i enlighet med
barnkonventionen, nationella riktlinjer och bästa tillgänglighet kunskap, ska
tillhandahålla samordnade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser,
utbildning samt erbjuda stöd och behandling. Insatserna ska ges personcentrerat
och samordnat, utifrån barnets/ den unges individuella förutsättningar.
Sammanfattning
Målsättningen för verksamheterna är att utifrån en helhetssyn erbjuda tidiga,
multidisciplinära insatser satta i ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
perspektiv. Verksamhetens innehåll ska präglas av lyhördhet för målgruppernas
behov och vara lättillgänglig. Barnet och den unga samt deras närstående ska i
mötet med personalen känna sig sedda, trygga och delaktiga i de insatser som rör
den enskilde.
Den övergripande överenskommelsen utgör en gemensam grund för ramavtal
inom specifika områden, där såväl ambitioner som ansvar tydliggörs ytterligare.
Giltighetstiden är 2020‐04‐01‐2023‐12‐31
Beslutsunderlag
Missiv ‐ Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i Östergötland,
2020‐02‐27
Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i Östergötland, 2019‐11‐22
Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden har tagit del av och godkänner
överenskommelsen om samverkan kring barn och unga i Östergötland i
enlighet med omsorgs‐ och socialförvaltningens förslag

___
Beslutet skickas till: Akten
Utbildningsnämnden, Kultur‐ och fritidsnämnden
Samråd för vård och omsorg
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 40

Sammanträdesdatum
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Dnr OSN/2019:102

Kvartalsrapport - Ej verkställda beslut 2019, fjärde kvartalet godkännande
Bakgrund
Omsorgs‐ och socialnämnden ska enligt sin rapporteringsskyldighet utifrån 16 kap
6 f § ‐ 6h § Socialtjänstlagen (2001:453) samt 28 f § ‐ 28 h § Lag (1993:387) om stöd
och service kvartalsvis till kommunfullmäktige redovisa en statistikrapport över
vilka gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Denna information ska
även gå till kommunens revisorer.
Sammanfattning
Omsorgs‐ och socialförvaltningen redovisar kvartalsrapport för
kvartal 4, 2019.
För kvartal 4 finns 27 ej verkställda beslut; nio inom Individ och familjeomsorgen
(IFO), tre inom Äldreomsorgen (ÄO) samt 15 inom Omsorg för funktionshindrade
(OF) Lag om stöd och service till vissa funktionshinder (LSS). Åtta utav dessa har
verkställts under perioden och fem har avslutats av andra skäl.
Beslutsunderlag
Missiv ‐ Kvartalsrapport ‐ Ej verkställda beslut 2019, fjärde kvartalet, 2020‐03‐05
Analys av ej verkställda beslut kvartal 4 2019, 2020‐03‐05
Rapport – Kvartalsrapport till Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna, ej
verkställda beslut, kvartal 4, Mjölby kommun, 2020‐02‐24
Beslut
1

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner redovisningen samt tillhörande
analys av ej verkställda beslut för fjärde kvartalet 2019

2.

Rapporten samt analys tillställs kommunstyrelsen, kommunfullmäktige
och kommunens revisorer för kännedom

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunrevisorerna
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 41

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-17

28 (34)

Dnr OSN/2020:14

Yttrande avseende remiss Språkplikt- deltagande i
grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd - beslut
Bakgrund
Socialdepartementet, Enheten för funktionshinder och social tjänster har 2019‐12‐
30 inkommit med en remiss med begäran om synpunkter på promemorian
gällande Språkplikt‐ Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd.
Vid omsorgs‐ och socialnämndens sammanträde den 11 mars 2020 beslutades att
nämnden godkänner förslag till yttrande och tillställer svaret till
kommunstyrelsen. Sedan dess har kommunens huvudreglemente ändrats vilket
innebär att nämnden själv får föra kommunens talan i ärenden som faller inom
nämndens verksamhetsområde. Ärendet ska inte tillställas kommunstyrelsen
varför nämnden vid dagens möte tar beslut enligt ny ordning.
Remissvaret ska ha kommit in till Socialdepartementet senast 27 mars 2020.
Sammanfattning
I remissen vill Socialdepartementet ha synpunkter på förslagen eller materialet i
promemorian. Kommunstyrelsen har ställt frågan till omsorgs‐ och socialnämnden
att avge ett remissyttrande i ärendet, ett yttrande som finns som bilaga till
beslutsunderlaget.
Omsorgs‐ och socialförvaltningen har i yttrande samrått med
utbildningsförvaltningens vuxenutbildning. Vuxenutbildningen har inget att
erinra i förslaget.
Beslutsunderlag
Missiv ‐ Yttrande avseende remiss Språkplikt‐ deltagande i grundutbildning i
svenska för rätt till försörjningsstöd, 2020‐03‐06
Tjänsteskrivelse ‐Yttrande till Socialdepartementet avseende promemoria gällande
Språkplikt‐ deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd,
2020‐03‐04
Protokollsutdrag § 11 omsorgs‐ och socialnämnden, 2020‐02‐11
Remiss från Socialdepartementet, 2019‐12‐30
Promemoria, Språkplikt‐ Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till
försörjningsstöd 2019‐12‐30
Beslut
1.

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

___
Beslutet skickas till: Socialdepartementet
Kommunstyrelsen, Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden
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Dnr OSN/2020:11

Anmälan av delegationsbeslut – godkännande
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
1.1 – 10.18
Samtliga beslut i Procapita under december 2019 enligt
delegationsordning för omsorgs‐ och socialnämnden
Delegationsbeslut fattade av tillförordnad förvaltningschef
Punkt 1.63

Beslut om anmälan av Lex Sarah till IVO

Delegationsbeslut fattade av förvaltningssekreterare
Punkt 14.1

Beslut om serveringstillstånd, stadigvarande

Punkt 14.2

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Punkt 14.5

Beslut att meddela erinran

Punkt 15.1

Tillstånd att bedriva handel med tobaksvaror och
örtprodukter för rökning

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
Missiv, Omsorgs‐ och socialförvaltningen, 2020‐02‐25
Förteckning delegationsbeslut för perioden ‐ 2020‐01‐20 – 2020‐02‐24
Förteckning delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, januari 2020, 2020‐02‐25.
Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner redovisningen av
delegationsbeslut.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden
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Dnr OSN/2016:130, OSN/2019:244, OSN/2019:247,
OSN/2020:12, OSN/2020:21, OSN/2020:25,
OSN/2020:33, OSN/2020:35, OSN/2020:36,
OSN/2020:40, OSN/2020:44, OSN/2020:45

Meddelanden- godkännande
Sammanfattning
Följande handlingar har inkommit till omsorgs‐ och socialnämnden och redovisas
för kännedom:
Protokoll förvaltningssamverkan, 2020‐02‐03
Protokoll kommunala pensionärsrådet, 2020‐02‐19
Protokoll Samordningsförbundet Västra Östergötland, 2020‐01‐24
Nyhetsbrev Hela människan, 2020‐01‐12
Balansrapport – Hela människan, 2020‐01‐13
Resultatrapport Hela människan, 2020‐01‐13
Kontrollrapport Miljökontoret, 2020‐02‐03
Protokollsutdrag – KS § 1 Huvudreglemente – revidering, 2020‐02‐11
Protokollsutdrag – KS § 4 Projektplan för ny Vision, 2020‐01‐02, Projektplan,
2019‐08‐21
Revisionsplan 2020 Mjölby kommun, 2020‐02‐11
Linköpings universitet – Social robot i äldrevården, 2020‐02‐06
Protokollsutdrag – KS § 3 Riktlinjer för flaggning – reviderad, 2020‐02‐11
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 2020‐03‐03
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 2020‐02‐28
Meddelandeblad från Socialstyrelsen, nr 2/2020, Mars 2020
Beslutsunderlag
Redovisade skrivelser och meddelanden.
Beslut
1.

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

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden
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Dnr OSN/2020:58

Särskilt förordnad vårdnadshavare – beslut
Bakgrund
[Sekretess]
Sammanfattning
[Sekretess]
Beslutsunderlag
Missiv – Särskilt förordnad vårdnadshavare, 2020‐03‐02.
Utredning – SoL 11:1 Barn och Ungdom, Vårdnadsöverflyttning, 2019‐11‐06.
Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden yrkar enligt 6 kapitlet 8 a § Föräldrabalken
att Tingsrätten förordnar [Sekretess], att vara särskilt förordnad
vårdnadshavare för [Sekretess].

___
Beslutet skickas till:
Akten
Tingsrätten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden
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Dnr OSN/2020:29

Umgängesinskränkning – beslut
Bakgrund
[Sekretess]. Omsorgs‐ och socialnämnden beslutade 2020‐02‐11 om total
umgängesinskränkning och hemlighållande av vistelseort.
Sammanfattning
[Sekretess]
Beslutsunderlag
Missiv ‐ Umgängesinskränkning gällande [Sekretess], 2020‐03‐16
Utredning – Umgängesinskränkning enligt 14 § LVU gällande [Sekretess]
Beslut
1.

Enligt 14 § LVU beslutas om umgängesinskränkning i enlighet med
ovanstående ungängesplanering, mellan [Sekretess], och hens
vårdnadshavare [Sekretess], och [Sekretess].

___
Beslutet skickas till:
Vårdnadshavare
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden
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Dnr OSN/2020:29

Umgängesinskränkning – beslut
Bakgrund
[Sekretess]. Omsorgs‐ och socialnämnden beslutade 2020‐02‐11 om total
umgängesinskränkning och hemlighållande av vistelseort.

Sammanfattning
[Sekretess]
Beslutsunderlag
Missiv ‐ Umgängesinskränkning gällande [Sekretess], 2020‐03‐16
Utredning – Umgängesinskränkning enligt 14 § LVU gällande [Sekretess]
Beslut
1.

Enligt 14 § LVU beslutas om umgängesinskränkning i enlighet med
ovanstående ungängesplanering, mellan [Sekretess], och hens
vårdnadshavare [Sekretess], och [Sekretess].

___
Beslutet skickas till:
Vårdnadshavare
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden
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Dnr OSN/2020:29

Umgängesinskränkning – beslut
Bakgrund
[Sekretess]. Omsorgs‐ och socialnämnden beslutade 2020‐02‐11 om total
umgängesinskränkning och hemlighållande av vistelseort.
Sammanfattning
[Sekretess]
Beslutsunderlag
Missiv ‐ Umgängesinskränkning gällande [Sekretess], 2020‐03‐16
Utredning – Umgängesinskränkning enligt 14 § LVU gällande [Sekretess]
Beslut
1.

Enligt 14 § LVU beslutas om umgängesinskränkning i enlighet med
ovanstående ungängesplanering, mellan [Sekretess], och hens
vårdnadshavare [Sekretess], och [Sekretess].

___
Beslutet skickas till:
Vårdnadshavare
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

