SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-14

1 (2)

Plats och tid

Stadshuset, kommunstyrelsesalen, klockan 11:30- 11.45

Beslutande

Cecilia V. Burenby (S), ordförande
Maria Gillberg (C), ersättare för Birgitta Gunnarsson (C)
Mats Allard (M), ersättare för Monika Gideskog (M)
Kjell Gustafsson (S), ersättare för Thony Andersson (S)
Eric Westerberg (MP)
Tommy Engback (KD)
Annette Ohlsson (M)
Curt Karlsson (L)
Runar Öhman (SD)

Ersättare

Birger Hagström (KD)
Jan-Erik Jeppsson (M)
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)
Fredrik Bertilsson (SD)

Övriga deltagande

Dag Segrell, kommundirektör
Pirjo Ohvo, förvaltningschef
Carina Åsman, kommunsekreterare

Utses att justera

Eric Westerberg (MP)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2018-02-14

Justerade paragrafer

§30

Underskrifter
Sekreterare

Carina Åsman
Ordförande

Cecilia V. Burenby (S)
Justerande

Eric Westerberg (MP)

ANSLAG/BEVIS
Protokoll, § 30 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2018-02-14

Datum då
anslaget sätts upp

2018-02-14

Förvaringsplats

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum då
anslaget tas ned

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

Carina Åsman

2018-03-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

§ 30

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-14

2 (2)

Dnr KS/2017:368

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade
Bakgrund
Regeringskansliet har skickat ut en remiss om ”Kommunens
informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade” till bland annat Mjölby kommun.
Sammanfattning
Socialdepartementet har skickat ett förslag till lagändring som innebär att
kommunen får en förtydligad skyldighet gentemot enskilda som fått beslut från
Försäkringskassan om avslag eller indragning av assistansersättning att
informera om vilka möjligheter till stöd som finns enligt LSS. Socialstyrelsen
har föreslagit 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.
Kommunstyrelsen har bett omsorgs- och socialnämnden om ett yttrande i
frågan och har inget att erinra på förslaget.
Beslutsunderlag
Missiv 2018-02-08
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 5/2018-01-30
Omsorgs- och socialnämndens förslag till yttrande
Regeringskansliets remiss, S2017/07480/FST
Promemorian
Remiss
Beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom omsorgs-och socialnämndens
yttrande så som sitt eget.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
___

Beslutet skickas till:
Socialdepartementet
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

