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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, klockan 10:59 - 11:26

Beslutande

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

Ersättare

Lars-Olov Jonsson (S)
Kristin Henrysson (M)

Övriga deltagande

Joachim Samuelsson, förvaltningschef
Christoffer Sjögren, förvaltningssekreterare
Kristina Granlund, verksamhetschef IFO
Mattias Jesmin, verksamhetschef LSS
Caroline Strand, verksamhetschef Äldre
Camilla Eriksson, chef ekonomi- och systemstöd
Tony Lidberg, verksamhetscontroller

Utses att justera

Margareta Toorell (M)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2019-03-29 klockan 08:15

Justerade paragrafer

§§ 55- 56, 58

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Margareta Toorell (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Förvaringsplats
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anslaget tas ned
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Underskrift
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Christoffer Sjögren

2019-04-17
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 55

Äskande om medel avseende skyddsärenden – Beslut

§ 56

Äskande - Investeringar, inventarier och driftbudget för perioden 20202022 – Tillstyrkande

§ 58

Svar på remiss från socialdepartementet - behov av hjälp med andning
och sondmatning - Yttrande

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:103

Äskande om medel avseende skyddsärenden - Beslut
Bakgrund
På ärendeberedningen 12 mars 2019, fanns det på omsorgs- och socialnämndens
agenda ärende som omfattar personer som behöver skydd för att de har utsatts för
eller riskerar att utsättas för våld. Ärendeberedningen beslutade att skicka en
tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, för att beskriva hur Mjölby kommun i dag
kan hantera den här typen av ärenden samt äska om tilläggsanslag för
innevarande år 2019.

Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden inleder året med ett antal skyddsärenden och
därmed oförutsedda kostnader som kommer att påverka förvaltningens ekonomi.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Äskande om medel avseende skyddsärenden, 2019-03-19
Tjänsteskrivelse - Äskande om medel avseende skyddsärenden, 2019-03-18

På sammanträdet redogör förvaltningen för den redovisning som skett för
kommunstyrelsens arbetsutskott och att önskemål framkommit om att
handlingarna i ärendet kompletteras med prognos- och trendvärden. Därför
kommer framlagd tjänsteskrivelse att kompletteras med detta, samt uppgifter om
ett ytterligare uppkommet skyddsärende, innan expediering av beslutet sker till
kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden äskar om tilläggsanslag från
kommunstyrelsen avseende skyddsärenden om 5 900 tkr

2.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:103

Äskande - Investeringar, inventarier och driftbudget för perioden 20202022 - Tillstyrkande
Bakgrund
Nämndernas beslut om investeringar för perioden 2020-2022 ska skickas till
kommunstyrelsens förvaltning för sammanställning och vidarebefordran till
kommunstyrelsens budgetberedning, 2019-04-03-04. Därav bör nämnden ta
ställning till det av förvaltningen tidigare skickade investeringsförslag 2020-2022
till service- och teknikförvaltningen.
Service- och teknikförvaltningen har skickat en sammanställning över
investeringsförslagen med kommentarer till kommunstyrelsens förvaltning som i
sin tur vidarebefordrat till ledningsgrupp. På internat för kommunens
ledningsgrupp 2019-03-21-22 framställs tjänstemannaförslag till
investeringsbudget, som sedan skickas som utkast till nämnderna för kännedom
2019-03-26.
Omsorgs-och socialnämnden äskar om investeringsmedel för samma
nyproduktioner som tidigare beslutats KF§78 investeringsbudget 2019-2021.
Behovet av investeringar:
- Tre stycken LSS Bostad särskild service vuxna 9:9 §, 2020 och 2021
- Driftkostnad per anläggning LSS ca 6 500 tkr/år
- 80 vård och omsorgsplatser, netto 58 platser (preliminärt antal), år 2022
- Driftkostnad ca 57 000 tkr/år (beräknat att Dacke Rehab 23 platser i
nuvarande lokaler läggs ned och flyttas till nyproduktionen)
Inom den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kommer de
närmaste åren ett ökat behov av insatser. Orsaken till ökningen beror av
demografi, färre platser inom sluten vården samt säker och effektiv
utskrivning från slutenvården, psykisk ohälsa, alltfler yngre som är i
behov av insatser av den kommunala hemsjukvården.
- Omsorgs- och socialnämnden framställer om att kommunstyrelsen beviljar
medel för den digitala teknikutvecklingen med 1 500 tkr för investeringar
och 3 000 tkr för drift årligen under planeringsperioden

Sammanfattning
Kommunen har skyldighet att erbjuda boendeplatser för vård och omsorg av
äldre. I det fall kommunen inte kan verkställa detta riskerar kommunen vite.
Behovet prognostiseras öka i volym från 2020 och fram till 2030.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56 fortsättning
Med en kö av 10 personer väntande på LSS Bostad särskild service vuxna § 9:9,
behöver Mjölby kommun genom nyproduktion kunna erbjuda platser. I det fall
kommunen inte kan verkställa detta riskerar kommunen vite.
För att kunna möta det ökade behovet behöver digitala insatser finnas som ett
komplement till fysiska insatser. Utvecklingen pågår inom området välfärdsteknik
och förvaltningen behöver medel för investeringar och för ökade driftkostnader till
följd av licenser, avgifter och konsultstöd för implementering av tekniken.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Äskande - investeringar , inventarier och driftbudget för perioden
2020-2022, 2019-03-24
Äskande - Investeringar, inventarier och driftbudget för perioden 20202022, 2019-03-24

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden tillstyrker förslaget till äskande om
investeringar, inventarier och driftbudget och tillställer det till
kommunstyrelsen för investeringsplanen 2020 – 2022

2.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:37

Svar på remiss från socialdepartementet - behov av hjälp med andning
och sondmatning - Yttrande
Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2019-02-26 inkommit med en remiss med begäran om
synpunkter rörande en remiss från Socialdepartementet gällande promemoria om
behov av hjälp med andning och sondmatning, S2019/00767/FST .
Remissvaret ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 18 april.

Sammanfattning
I remissen ligger att Socialdepartementet vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian.
Kommunstyrelsen har ställt frågan till omsorgs- och socialnämnden för att avge ett
remissyttrande i frågan.
Omsorgs- och socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen inte har något att
erinra i ärendet. Förslaget anses vara i linje med den intention som finns i
proposition 1992/93:159 beträffande andningsproblem och när det gäller
sondmatning överensstämmer den föreslagna ändringen med rättspraxis.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Yttrande avseende promemoria om hjälp med andning och
sondmatning, 2019-03-12
Yttrande avseende promemoria om hjälp med andning och sondmatning,
2019-03-12
Remiss från socialdepartementet - Promemoria om behov av hjälp med
andning och sondmatning, 2019-02-26
Promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning,
2019-02-26

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har inget att erinra i ärendet

2.

Omsorgs- och socialnämnden tillställer kommunstyrelsen beslut och
yttrande i enlighet med förvaltningens förslag

3.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

