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§ 73

Diarienummer: OSN/2021:230

Yttrande över handlingar i tillsynsärende, IVO Dnr 3.5.1-44712/2021
Bakgrund
Den 31 oktober 2021 tog Inspektionen för vård och omsorg (IVO) emot ett klagomål som gäller
bostad med särskild service enligt LSS på Rustningsgatan 3 i Mjölby kommun. Omsorgs‐ och
socialnämnden har 2022‐02‐08/ § 3 lämnat ett yttrande över klagomålet.
IVO har fortsatt sin tillsyn genom bland annat ett oanmält besök på gruppbostaden. IVO har
den 25 maj 2022 sänt en underrättelse om möjlighet att lämna synpunkter på underlagen i
tillsynsärendet.

Sammanfattning
Förvaltningen har skrivit fram ett förslag till yttrande över underlagen, vilket i korthet innebär
ett förtydligande kring vilken tjänsteman som ansvarar för fördelning av lediga platser inom
grupp‐ och servicebostad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ‐ Yttrande över handlingar i tillsynsärende, IVO Dnr 3.5.1‐44712/2021, 2022‐06‐
02
Yttrande över handlingar i tillsynsärende, Rustningsgatan 3, IVO Dnr 3.5.1‐44712/2021, 2022‐06‐
02
Underrättelse – möjlighet att lämna synpunkter gällande tillsynsärende på Rustningsgatan 3 i
Mjölby kommun, 2022‐05‐25
Muntlig föredragning av förvaltningschef

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över
handlingar i tillsynsärendet, IVO Dnr 3.5.1‐44712/2021

2.

Yttrandet tillställs Inspektionen för vård och omsorg (IVO) senast den 8 juni 2022.

___
Beslutet skickas till
Akten
IVO
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§ 74

Diarienummer: OSN/2021:230

Åtgärder med anledning av tillsynsärende, IVO Dnr 3.5.1-44712/2021
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en tillsyn på gruppbostaden Rustningsgatan
3, efter att de den 31 oktober 2021 har tagit emot ett klagomål. Vid IVO:s tillsyn har omsorgs‐
och socialnämnden uppmärksammats om brister i verksamheten. Dessa behöver åtgärdas för
att säkerställa en kvalitetssäker och trygg verksamhet för de individer som tar del av nämndens
verksamhet.

Sammanfattning
Förvaltningen föreslår ett flertal åtgärder för att verka för ett kvalitetssäkert genomförande av
nämndens verksamhet. Dessa innebär i korthet:


En minskning av antalet platser på gruppbostaden Rustningsgatan 3



Säkerställa att det finns rutiner för att enskildas behov och levnadsvillkor tillgodoses
vid erbjudande av bostad enligt 9 § 9 LSS.



Översyn av delegationsordning och rutiner för avvikelserapportering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ‐ Åtgärder med anledning av tillsynsärende, IVO Dnr. 3.5.1‐44712/2021, 2022‐
06‐02
Muntlig föredragning av förvaltningschef

Särskilt uttalande
Margareta Toorell (M), Ulla Karlsson (M) och Kristin Henrysson (M) lämnar ett gemensamt
skriftligt uttalande som de önskar få noterat i protokollet. (Bilaga)

Yrkande
Anna Johansson (S) yrkar att:
Förvaltningen får i uppdrag skyndsamt påbörja arbetet med att säkerställa att det finns
arbetsledning i tjänst utanför kontorstid.
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§ 74 (fortsättning)

Diarienummer: OSN/2021:230

Beslut
1.

Bostad med särskild service för vuxna på Rustningsgatan 3 ställs om till att enbart
omfatta tre platser Omställningen ska ske skyndsamt.

2.

Förvaltningen får i uppdrag att utreda behovsbedömningen inför erbjudande om plats
på det aktuella boendet till de enskilda som beviljats insats enligt 9 § 9 Lag (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förändringar och förstärkningar
av myndighetsenheten ska genomföras vid behov.

3.

Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att det finns rutiner för att enskildas behov
och levnadsvillkor tillgodoses vid erbjudande av bostad enligt 9§ 9 § Lag (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förändringar och förstärkningar av
myndighetsenheten ska genomföras vid behov

4.

Förvaltningen får i uppdrag att se över delegationsordningen och föreslå nödvändiga
förändringar, med syfte att säkerställa att beslut enligt 9 §9 LSS sker av lämplig delegat

5.

Förvaltningen får i uppdrag att se över riktlinje för rapportering och utredning av Lex
Sarah, samt aktualisera dessa för medarbetarna

6.

Förvaltningen får i uppdrag skyndsamt påbörja arbetet med att säkerställa att det finns
arbetsledning i tjänst utanför kontorstid.

___
Beslutet skickas till:
Akten
IVO
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