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Plats och tid

Stadshuset, Kommunstyrelsesalen, klockan 11:40 - 11:55

Beslutande

Anna Johansson (S), ordförande
Lars Stoltz (S) ersätter Claes Samuelsson (C)
Kristin Henrysson (M) ersätter Arne Gustavsson (S)
Gunvor Gransö (KD)
Ulla Karlsson (M)
Iréne Karlsson (M)
Jessica Miedl Ohlsson (SD)
Maria Josefsson (L) ersätter Anna Sommarström (S)
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)

Övriga deltagande

Pirjo Ohvo, förvaltningschef
Christoffer Sjögren, sekreterare
Camilla Eriksson, chef för ekonomi- och systemstöd

Utses att justera

Iréne Karlsson (M)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2018-01-30 klockan 13:10

Justerade paragrafer

§5-§8

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Iréne Karlsson (M)
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§5

Remiss - Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade

§6

Yttrande på begäran från IVO rörande ej verkställt beslut - Beslut
om godkännande

§7

Yttrande på begäran från IVO rörande tillsynsärende av hur
omvandlingen från HVB till stödboende hanteras - Beslut om
godkännande

§8

Behandling av spelmissbruk och spelberoende, Kunskapsstöd
med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och
socialtjänsten – Beslut om godkännande

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:134

Remiss - Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade
Bakgrund
Socialdepartementet har lämnat en promemoria, S2017/0748/FST, om
kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service, på
remiss till Mjölby kommun. Kommunstyrelsen har av omsorgs- och
socialnämnden begärt yttrande i frågan. Yttrandet ska vara
kommunstyrelsen till handa senast 30 januari 2018.
Sammanfattning
Socialdepartementets förslag innebär att kommunen får en förtydligad
skyldighet gentemot enskilda som fått beslut från försäkringskassan om
avslag eller indragning av assistansersättning. Kommunen ska i dessa fall
informera om möjligheter till stöd som finns enligt LSS.
Omsorgs- och socialförvaltningens bedömning är att det redan idag
hemfaller på kommunen att ha yttersta ansvar för den enskilde som fått
avslag på sin ansökan om assistansersättning hos försäkringskassan. I
dagsläget känner kommunen inte till de personer som får avslag på sin
ansökan hos försäkringskassan och inte själva söker kontakt.
Lagförslaget innebär ett förtydligande av ansvaret för uppföljning och
möjliggör för kommunen att på eget initiativ kontakta den enskilde vilket
med största sannolikhet leder till en större trygghet för den enskilde.
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår därför att omsorgs- och
socialnämnden inte har något att erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag
- Missiv - Remissvar gällande Socialdepartementets promemoria
S2017/0748/FST, Kommunens informationsskyldighet enligt lagen
om stöd och service, 2018-01-08
- Remissvar gällande PM om Kommunens informationsskyldighet
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 201801-02
- Remiss - Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade, 2017-12-21
- Remissmissiv - PM kommunens informationsskyldighet enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, 2017-12-21
- PM Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, 2017-12-21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 5 fortsättning
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har inget att erinra gentemot
socialdepartementets förslag i promemoria S2017/0748/FST,
Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och
service
2. Remissvaret tillställs Kommunstyrelsen som förslag på yttrande
3. Beslutet justeras omedelbart
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:115

Yttrande på begäran från IVO rörande ej verkställt beslut - Beslut om
godkännande
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om
utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten, enligt 28 a § lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som gäller ej verkställt
beslut.
Ärendet avser [Sekretess] med beviljad insats 9.6 § LSS, kortidsvistelse.
Insatsen beslutades den 20 februari 2017.
IVO har den 24 november 2017 inkommit med begäran om yttrande och
handlingar i frågan. Omsorgs- och socialförvaltningen har den 11 december
fått anstånd om förlängd svarstid till den 5 februari 2018.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har författat ett yttrande som besvarar
IVOs frågor.
Yttrandet berör bakgrund och en sammanfattad bild av förvaltningens syn
på omständigheterna i ärendet samt förtydligande och svar på specifikt
begärda uppgifter i ärendet.
Beslutsunderlag
- Missiv - Yttrande på begäran från IVO rörande ej verkställt beslut,
Dnr 8.8.1-23666/2017, 2018-01-02
- Yttrande på begäran från IVO rörande ej verkställt beslut, Dnr 8.8.123666/2017, 2017-12-29
- Bilaga 1 - LSS Utredning, [Sekretess], angående yttrande på begäran
från IVO rörande ej verkställt beslut, Dnr 8.8.1-23666/2017, 201712-14
- Bilaga 2 - Social dokumentation LSS, [Sekretess], angående
yttrande på begäran från IVO rörande ej verkställt beslut, Dnr 8.8.123666/2017, 2017-12-14
- Begäran om yttrande och handlingar, IVO Dnr 8.8.1-23666/2017,
[Sekretess], 2017-11-24
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§ 6 fortsättning
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till yttrande godkänns
och tillställs inspektionen för vård och omsorg, IVO, som omsorgsoch socialnämndens yttrande senast den 5 februari 2018
2. Beslutet justeras omedelbart
___
Beslutet skickas till:
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:128

Yttrande på begäran från IVO rörande tillsynsärende av hur
omvandlingen från HVB till stödboende hanteras - Beslut om
godkännande
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen mottog från Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) den 13 december en begäran om yttrande angående uppgifter
som inhämtats under inspektion på Skänninge HVB om att HVBverksamheten som placeringsform ska avvecklas i Mjölby kommun och att
verksamheten ska övergå i stödboende.
Omsorgs- och socialnämnden har att avge yttrande i ärendet avseende de
frågeställningar som IVO har ställt. IVO vill att det av yttrandet särskilt ska
framgå följande:
- En beskrivning av hur verksamheten vid Dacke stödboende kommer att
se ut
- Hur nämnden har beaktat reglerna i Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd, HSLF-FS 2016:56 om stödboende
Svaret skall vara IVO tillhanda senast den 2 februari 2018.
Omsorgs- och socialförvaltningen har förberett ett förslag till yttrande.
Sammanfattning
Dacke stödboende kommer drivas med åtta boendestödjare och tre
vägledare. Stödboendet är bemannat med personal alla dygnets timmar.
Boendet har plats för 24 individer. All personal har tidigare erfarenhet i
arbetet och personalen får fortsatt kontinuerlig adekvat fortbildning.
Boendet är avsett för ungdomar i åldern 16-20 år. Ungdomarna bor i mindre
lägenheter. Badrum sovrum, vardagsrum och kök. De boende delar inte
lägenhet om så inte är önskemålet. Gemensamma aktiviter genomförs vid
lov och helger.
Bedömning av och placering på stödboende görs av handläggande
socialsekreterare. Varje ungdom har en kontaktperson. De tre vägledarna
fungerar som länk mellan skola, socialsekreterare, God man och andra
myndigheter. Vägledarna är med och upprättar genomförandeplan.
Vägledarna samverkar med skola och ger samhällsinformation, genomför
studiebesök och arbetar för integration i det lokala samhället.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 7 fortsättning
Det finns även gemensamhetsutrymmen på kvällstid i Dackeskolan som
ligger i anslutning till boendet, och som är bemannat med personal.
Ungdomarna lagar mat och handlar mat om de anses vara mogna för detta.
Om så inte är fallet görs detta tillsammans med personal.
Beslutsunderlag
- Missiv - Yttrande rörande tillsynsärende 8.5-43746/2017 angående
omvandling från HVB till stödboende, 2018-01-23
- Yttrande rörande tillsynsärende 8.5-43746/2017 angående
omvandling från HVB till stödboende, 2018-01-23
- Begäran om yttrande avseende om hur omvandlingen från HVB till
stödboende kommer att gå till, IVO, Dnr 8.5-43746 2017-1, 201712-13
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om stödboende,
HSLF-FS 2016 56, 2016-06-03
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens
förslag till yttrande och tillställer detta till Inspektionen för vård och
omsorg
2. Beslutet justeras omedelbart
___
Beslutet skickas till:
Akten
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:3

Behandling av spelmissbruk och spelberoende, Kunskapsstöd med
nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och
socialtjänsten - Beslut om godkännande
Bakgrund
Från den 1 januari 2018 är spelmissbruk att likställa med missbruk av
alkohol eller droger och därmed är alla landsting, regioner och kommuner
enligt lag skyldiga att erbjuda hjälp och stöd till de som behöver.
Lagändringen innebär att socialtjänsten aktivt skall arbeta för att förebygga
och motverka missbruk av spel om pengar bland barn, unga och vuxna.
Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöd med nationella
rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten, och har den
21 december 2017 remitterat frågor angående dessa till kommunerna.
Socialstyrelsen begär svar senast den 28 februari.
Kommunstyrelsens förvaltning har valt att remittera frågan till omsorgs- och
socialförvaltningen som mottog en remiss den 27 december 2017.
Kommunstyrelsen begär svar senast den 29 januari 2018.
Omsorgs- och socialförvaltningen begärde den 4 januari förlängd svarstid
till den 30:e januari och fick detta bekräftat den 5 januari.
Omsorgs- och socialförvaltningen har berett ett förslag till svar på remissen
från kommunstyrelsen med rekommendation till svar.
Sammanfattning
Socialstyrelsen önskar få svar på nedanstående frågor:
-

Ger kunskapsstödet ett bra stöd till hälso- och sjukvården och
socialtjänsten i samband med att identifiera, uppmärksamma och
utreda spelproblem?
Ger kunskapsstödet ett stöd till hälso- och sjukvården och
socialtjänsten om behandling vid spelmissbruk och spelberoende?
Ger kunskapsstödet ett stöd till hälso- och sjukvården och
socialtjänsten om behandling vid spelmissbruk och spelberoende och
en samtidig samsjuklighet (substansmissbruk eller annat beroende
och annan psykiatrisk sjukdom)?

Omsorgs- och socialförvaltningen hanterar frågor om spelmissbruk och
spelberoende på Beroendemottagningen i Mjölby, där kommunen erbjuder
rådgivning och behandling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 8 fortsättning
Omsorgs- och socialförvaltningen bedömer att kunskapsstödet ger
tillräckligt stöd för att identifiera, uppmärksamma och utreda spelmissbruk
och spelberoende. Kunskapsstödet överensstämmer med och stödjer det
arbetssätt som används idag gällande behandling av spelmissbruk och
spelberoende och bidrar till ett ökat fokus på samsjuklighet i
sammanhanget.
Omsorgs- och socialförvaltningen vill dock klargöra att det generellt sett
finns för lite kunskap på området inom förvaltningen och att analysen av
kunskapsstödets innehåll och användbarhet därför går att diskutera.
Fler medarbetare behöver utbildas inom området för att förvaltningen ska
bli bättre på att identifiera och arbeta med problematik kring spelmissbruk.
Beslutsunderlag
- Missiv - Remiss angående kunskapsstöd med rekommendationer om
behandling av spelmissbruk och spelberoende, 2018-01-23
- Förslag till yttrande på Socialstyrelsens remiss angående
kunskapsstöd med rekommendationer om behandling av
spelmissbruk och spelberoende, 2018-01-23
- Remiss från kommunstyrelsen rörande Socialstyrelsens remiss om
Behandling av spelmissbruk och spelberoende, 2017-12-27
- Remiss: Kunskapsstöd med rekommendationer om behandling vid
spelmissbruk och spelberoende, 2017-12-21
- Behandling av spelmissbruk och spelberoende, Kunskapsstöd med
nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och
socialtjänsten, 2017-12-20
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens
förslag till remissvar och tillställer det till kommunstyrelsen som
förslag till yttrande
2. Beslutet justeras omedelbart
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

