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§ 50
Dagordning - Godkännande
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har skickat ut ett förslag till dagordning i och
med kallelsen till sammanträdet.
Inga kurser eller konferenser är anmälda inför sammanträdet och ingen har heller
några att anmäla på sittande möte. Punkten föreslås därför utgå.
På grund av förberedda direktjusteringar kommer även ordningen på
dagordningen behöva ändras.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att dagordningen ändras på följande
sätt:
7.

Ekonomi, prognos, månadsrapporter december 2018 – Godkännande av
reviderad redovisning

8.

Äskande om medel avseende skyddsärenden – Beslut

9.

Äskande - Investeringar, inventarier och driftbudget för perioden 2020-2022
– Tillstyrkande

10.

Ekonomi, prognos, månadsrapporter februari 2019 – Godkännande av
redovisning

11.

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

12.

Årsredovisning 2018 - Godkännande av redovisning

13.

Schemaplanering och bemanning i LSS verksamheter - Beslut

21.

Kännedomsärenden

Övriga punkter 1 - 6 samt 14 – 20 föreslås förbli i enlighet med utskickat förslag till
dagordning.

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till dagordningen med föreslagna
ändringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 50 fortsättning
Beslut
1.

Dagordningen godkänns i enlighet med föreslagna förändringar

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:11, OSN/2019:24

Rapporter - Information
Sammanfattning
Redovisning av inkomna meddelanden, protokoll och rapporter föreläggs
nämnden.

Beslutsunderlag
-

Protokoll, kommunala pensionärsrådet, KPR, 2019-02-20
Protokoll Förvaltningssamverkan, för kännedom till nämnd (ojusterat),
2019-03-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden har
tagit del av rapporterna.

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av inkomna meddelanden,
protokoll och rapporter och muntliga informationer.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:44

Verksamhetsberättelse Frösunda Omsorg AB - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Frösunda Omsorg AB har inkommit med en verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2018, 2019-03-07.

Sammanfattning
Frösunda bedriver utförande av personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken
och LSS för barn, ungdomar och vuxna bosatta i Mjölby kommun och som valt
kommunen som assistansanordnare.
Uppdraget kan omfatta även andra insatser enligt LSS och Socialtjänstlagen, SoL,
som ges som ett komplement till den personliga assistansen.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Verksamhetsberättelse 2018, Frösunda Omsorg AB,
2019-03-07
Verksamhetsberättelse 2018, Frösunda Omsorg AB, 2019-03-07

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner Frösunda Omsorg AB:s
redovisning av verksamhetsberättelse för 2018

2.

Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna

___
Beslutet skickas till:
Akten
Frösunda Omsorg AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:10, OSN/2019:48

Handlingsplan Kostpolicy - Godkännande
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog den 14 november 2017 en kommunövergripande kost
och måltidspolicy för att kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamhet. Policyn
ska användas vid planering och uppföljning av måltidsverksamheterna, men även
vara ett styrande och vägledande dokument för verksamheten.
En kommunövergripande översyn av hanteringen av kost och
måltidsverksamheten har pågått under 2018. En översyn som resulterade i att hela
ansvaret för kost och måltidsverksamheten nu är förlagd på Service- och
teknikförvaltningen. Samverkan och uppföljning av såväl den
kommunövergripande kost och måltidpolicyn som de tidigare tecknade avtalen
mellan Tekniska nämnden och Omsorgs- och socialnämnden kring leverans och
kvalitetskrav bör säkerställas i vilken form det ska ske under 2019.

Sammanfattning
Föreslagen kost- och måltidspolicy ger ett vägledande och styrande dokument för
att kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamheter. Policyn ska användas vid
planering och uppföljning av måltidsverksamheterna.
För att implementeringen av den kommunövergripande kost och måltidspolicyn
ska kunna genomföras ska en handlingsplan upprättas inom varje förvaltning.
Handlingsplanen ska innehålla tydliga och mätbara mål samt en tidsplan som
visar hur implementeringen ska ske. Handlingsplanen ska även spegla hur
verksamheten avser att gå tillväga för att leva upp till kostpolicyn.
Omsorgs- och socialförvaltningen har tagit fram en handlingsplan som ska
vägleda verksamheten till att kvalitetssäkra måltidsverksamheten inom våra
vårdboende och kring hemleverans i ordinärt boende.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Handlingsplan Kost- och måltidspolicy 2019, 2019-03-13
Handlingsplan Kost- och måltidspolicy 2019, 2019-03-13
Kost- och måltidspolicy för Mjölby kommun, 2017-11-27

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

Beslut
1.

Fastställa handlingsplanen för implementering av den
kommunövergripande kost och måltidspolicyn

___
Beslutet skickas till:
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:33

Ekonomi, prognos, månadsrapporter december 2018 - Godkännande av
reviderad redovisning
Bakgrund
Omsorgs-och socialnämndens budgetår 2018 avslutades i början av januari 2019 i
ekonomisystemet Raindance. Redovisningen till kommunstyrelsen delas upp i
buverk (budgetverksamheter). Förvaltningens Ekonomi-och Systemstöd har under
våren arbetat med att dela upp redovisningen i buverk per verksamhetschef och
förvaltningschef samt per intäktsfinansierad samt skattefinansierad verksamhet.
Den nya fördelningen gör det svårt att jämföra med förvaltningens historiska
redovisningar per buverk.
En sen justering i årsbokslutet 2018, utifrån en notering av revisorerna vid
revidering 2019-02-25-27, har påverkan på nämndens resultat 2018. En ny
handling med det reviderade resultatet redovisas vid sammanträdet 2019-03-26,
och ersätter därför det tidigare redovisade preliminära årsbokslutet 2019-02-28.
Helårsresultatutfall per december visar, efter justering med 8 200 tkr, ett
underskott med – 5 882 tkr, i jämförelse med det redovisade resultatet på februaris
nämnd – 14 117 tkr.
Omsorgs- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen ingår tillsammans
med kommunalråd i kommunens integrationsråd. En överenskommelse finns
sedan 2017 om hur de utbetalda medlen från migrationsverket ska fördelas över en
period om tre år, detta för att intäkt och kostnad ska mötas och ge en rättvis bild
av verksamheten nyanlända flyktingar. I samband med revisionen av 2018 års
bokslut har revisionsbyrån PWC ändrat sin syn hur medlen ska redovisas och
framfört att en justering ska ske i räkenskaperna genom flytt från balansräkning
till resultaträkning. Även utbildningsförvaltningen har gjort en justering i
räkenskaperna. För omsorgs-och socialnämnden innebär det att 2018 år bokslut får
en positiv påverkan med 8 200 tkr, vilket är justerat i redovisade tabeller i
tjänsteskrivelsen Budgetuppföljning per 2018-12-31.
Förvaltningens intäktsfinansierade verksamhet ensamkommande barn och
verksamhet nyanlända redovisar ett resultat på 11 453 tkr i jämförelse med
intäktsbudget ett underskott med – 10 571 tkr. Åtgärder har genomförts för att
anpassa verksamheten ensamkommande barn till nuvarande ersättningsnivåer
från migrationsverket. Underskottet för verksamheten ensamkommande barn
kommer att justeras med medel i nämndens tilläggsbudget.

Sammanfattning
Helårsresultatet visar ett underskott med – 5 882 tkr, i jämförelse med den
skattefinansierade budgeten 580 562 tkr. I resultatutfallet ingår icke budgeterade
statsbidrag och andra ersättningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54 fortsättning
Avvikelsen mot den planerade budgeten beror bland annat av det nyöppnade
gruppboendet Dackegatan, cirka 2 000 tkr.
Köpt extern vård för barn, unga och vuxna och verksamheten hemtjänst stöd i
ordinärt boende utgör den största delen av underskottet för den skattefinansierade
delen.
Köpt extern vård för barn, unga och vuxna redovisar en avvikelse med -20 876 tkr i
jämförelse med den planerade budgeten 57 110 tkr.
Hemtjänst redovisar ett helårsresultat på 79 222 tkr, avvikelsen mot den planerade
budgeten är -4 648 tkr. Avvikelsen beror till största delen av ärenden från en yngre
målgrupp, ärenden där komplexiteten på vård och omsorg är stor och kräver mer
bemanning än vad som är planerat i budget.
I resultatet för den skattefinansierade delen ingår också kostnad för särskilda
avgifter till IVO för ej verkställda beslut inom LSS
(ej verkställd lägenhet på gruppboende), totalt 1 418 tkr.
Den intäktsfinansierade verksamheten ensamkommande barn och verksamheten
nyanlända flyktingar redovisar ett helårsresultat med
11 453 tkr, och det ger ett underskott mot den planerade budgeten med – 10 571 tkr
och beror främst av minskade intäkter från migrationsverket. Åtgärder har
genomförts för att anpassa verksamheten ensamkommande barn till nuvarande
ersättningsnivåer från migrationsverket. Underskottet för verksamheten
ensamkommande barn kommer att justeras med medel i nämndens tilläggsbudget.
Flera enheter bland annat Arbete och integration, Råd ,stöd och behandling,
Daglig verksamhet LSS , Utredning barn och unga, Hälso och sjukvård och social
psykiatrin följer enhetens planerade budget för 2018.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Ekonomi och månadsuppföljning per december 2018 – justering,
2019-03-11
Tjänsteskrivelse - Ekonomi-och månadsuppföljning per december 2018 justering, 2019-03-11

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen
per december månad

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:103

Ekonomi, prognos, månadsrapporter februari 2019 - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Omsorgs-och socialnämnden följer upp det prognostiserade helårsresultatet efter
varje månad förutom januari månad. Det saknas fortfarande några förutsättningar
vid årets första helårsprognos såsom tilläggsbudget och tilläggsanslag som
beslutas på kommunstyrelsen 3 april. Det kan komma att påverka nämndens
budgetram för 2019. Kapitalkostnader är inte bokförda på respektive enhet för
2019. I och med den nya IT finansieringsmodellen är inte allt fördelat på respektive
enhet. Kostnader saknas för accesspunkter i resultatutfallet, vilka ska ingå i
lokalhyran.

Sammanfattning
Omsorgs-och socialnämnden prognostiserar ett preliminärt underskott vid årets
slut med -16 027 tkr. Det prognostiserade underskottet beror på skyddsärenden 5 900 tkr , 2 nya personlig assistansärenden – 3 300 tkr, driftkostnader för
Dackegatan -5 000 tkr (nytt LSS boende okt 2018). Konsultkostnader för arbete och
välfärd -2 000 tkr.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Ekonomi och månadsuppföljning per februari 2019, 2019-03-19
Tjänsteskrivelse – Budgetuppföljning och preliminär prognos per 2019-0228, 2019-03-19

Förslag på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialförvaltningen får i
uppdrag att återkomma på nästkommande sammanträde i april med en
redogörelse för hur de prognostiserade underskotten i driftbudgeten för 2019 års
verksamhetsår ska åtgärdas.

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

Beslut
1.

Omsorgs-och socialnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen
per februari månad

2.

Omsorgs- och socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma på
nästkommande sammanträde i april med en redogörelse för hur de
prognostiserade underskotten i driftbudgeten för 2019 års verksamhetsår
ska åtgärdas

___
Beslutet skickas till:
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:33

Årsredovisning 2018 - Godkännande av redovisning
Bakgrund
Mjölby kommun upprättar varje år en årsredovisning för verksamhetsåret.
Årsredovisningen revideras av PWC 2019-02-25-27.
Kommunfullmäktige beslutar årsredovisningen 2019-04-23.
En sen justering i årsbokslutet 2018, utifrån en notering av revisorerna vid
revidering 2019-02-25-27, har påverkan på nämndens resultat 2018.
En ny handling med det reviderade resultatet redovisas vid sammanträdet
2019-03-26, och ersätter därför det tidigare redovisade preliminära årsbokslutet
2019-02-28.
Omsorgs- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen ingår tillsammans
med kommunalråd i kommunens integrationsråd. En överenskommelse finns
sedan 2017 om hur de utbetalda medlen från migrationsverket ska fördelas över en
period om tre år, detta för att intäkt och kostnad ska mötas och ge en rättvis bild
av verksamheten nyanlända flyktingar. I samband med revisionen av 2018 års
bokslut har revisionsbyrån PWC ändrat sin syn hur medlen ska redovisas och
framfört att en justering ska ske i räkenskaperna genom flytt från balansräkning
till resultaträkning. Även utbildningsförvaltningen har gjort en justering i
räkenskaperna. För omsorgs-och socialnämnden innebär det att 2018 år bokslut får
en positiv påverkan med 8 200 tkr, vilket är justerat i redovisade tabeller i
tjänsteskrivelsen Budgetuppföljning per 2018-12-31.

Sammanfattning
Omsorgs-och socialnämnden redovisar det preliminära
årsredovisningsdokumentet 2018, exklusive tilläggsbudget.
Dokumentet är inlämnat enligt tidplan till kommunledningskontorets
ekonomiavdelning och har reviderats enligt revisorernas notering.
Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponeringar redovisas vid
kommunstyrelsen 2019-03-20, det kan påverka det slutgiltiga resultatet inklusive
tilläggsbudget, för Omsorgs-och socialnämnden 2018.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018, justerad, 2019-03-13
Missiv - Årsredovisning 2018, justering, 2019-03-11

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs – och socialnämnden har tagit del av årsredovisning för 2018 års
verksamhetsår

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2013:57, OSN/2016:103,
OSN/2019:41

Schemaplanering och bemanning i LSS verksamheter - Beslut
Bakgrund
2014-01-28, § 5, beslutade Omsorgs- och socialnämnden att införa
bemanningsplanering i form av avancerad resursplanering, ARP, med stöd av
system från Time Care. Bemanningsplanering i form av ARP innebär att
verksamheten skapar verksamhetsanpassade scheman som därefter styr behovet
av personalresurser. Planeringen sker i angivna begränsningsperioder och
möjliggör en ökad flexibilitet och anpassning utifrån förändringar i verksamheten.
Resultatet ska bli en resurseffektiv bemanning och planering där medarbetare har
påverkansmöjlighet över sin arbetstids förläggning.

Sammanfattning
En utvärdering 2016 visade att effekter uteblivit och att det fortsatt fanns behov av
åtgärder för att nå fram i arbetssättet. Under 2018 visar siffror kopplade till
ekonomi och beställning av vikarier att det fortsatta är hög andel vikarier i
verksamheten och den planerade effekten med minskad andel vikarier har inte
uppnåtts. Till detta kommer det uppgifter där medarbetare, administratörer och
enhetschefer signalerar att det är mycket tid som läggs på schemaplanering och
bemanning.
Inom LSS verksamheterna är det totalt en negativ avvikelse mot budget
motsvarande -3 523 tkr relaterat till timanställda för 2018. Dessa merkostnader för
även med sig att arbetsgivaravgifter och motsvarande kopplat till timanställda
ökar och ger en avvikelse med ytterligare -1 064 tkr för året. Utöver det har det
varit en kostnad på 1 320 tkr för övertid under 2018. Det är 725 tkr mer än
budgeterat för året. Kostnaden för månadsanställda vikarier visar ett underskott
mot budget motsvarande – 1 559 tkr för 2018. Detta samtidigt som kostnaden för
fast anställd personal visa ett överskott motsvarande 2768 tkr.
Inom området boende LSS tillsatte Planeringsenheten totalt 3 695 beställningar för
29 729 timmar i verksamheten för år 2018. I dessa beställningar finns alla orsaker
till beställning med, så även byte av pass för ordinarie personal finns med. Det är
trots allt väldigt stor omfattning.
Statistiken visar att förväntade effekter av bemanningsplanering genom ARP
fortsatt inte är uppnådda. Det visar också att det inte finns en höjd
grundbemanning som ger förutsättningar för planering och andelen vikarier har
inte minskat. Snarare har en ökning skett. Det har givetvis flera orsaker och beror
inte enkom av bemanningsplaneringen genom ARP.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-03-26

Sida
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§ 60 fortsättning
Slutsatser av detta blir att det är hög andel tillfälliga resurser genom vikarier i
verksamheten. Bemanningen baseras på att det ständigt är vikarier i verksamheten
och det är en del för att tillgodose den grundbemanning som krävs. Effekten blir
en osäker bemanning över tid som varierar från period till period. Följder blir
ökade risker för brist i kontinuitet och kvalitet samt svårighet att planera
verksamheten. Utifrån det som anges ovan finns ett stort behov av att stabilisera
bemanningen i verksamheten genom att fastställa en grundbemanning och minska
tillfälliga resurser. Därav kommer verksamheten övergå till fasta scheman som
löper. Till en början ska detta gälla under 2019 och under hösten sker en
uppföljning om effekter i form av stabilisering har uppnåtts. Även arbetsmiljö,
andel vikarier och ekonomi ska följas upp. Detta arbete betyder inte att
bemanningsplanering genom ARP läggs ner eller tas bort helt, det arbetet pausar
en tid och det är möjligt att en omstart sker framöver.

Beslutsunderlag
-

-

Missiv - Schema och bemanning inom verksamhetsområde LSS,
2019-03-25
Tjänsteskrivelse, Schema och bemanning inom verksamhetsområde
boende LSS, 2019-03-25
Protokoll information enlig MBL 11 §, angående förändring av
schemaplanering inom LSS-verksamheten, 2019-03-18
Tidplan för förändring av schemaplanering inom LSS-verksamheten,
2019-03-11
Riskbedömning förändring av schemaplanering inom LSS-verksamheten,
2019-02-11
Protokoll information enlig MBL 19 §, angående förändring av
schemaplanering inom LSS-verksamheten, 2019-02-08

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen och lägger det
till handlingarna

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-03-26

§ 61

Sida
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Dnr OSN/2019:49

Umgängesinskränkning enligt LVU - Beslut
Bakgrund
[Sekretess]

Sammanfattning
[Sekretess]

Beslutsunderlag
-

Missiv - Umgängesinskränkning enligt LVU gällande [Sekretess],
2019-03-14
Utredning – Umgängesinskränkning enligt 14 § 1a stycket, LVU gällande
[Sekretess], 2019-02-27

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

Beslut
1.

Med stöd av 14 § andra stycket 1. LVU begränsas umgänget enligt ovan
gjorda plan mellan [Sekretess] och hans vårdnadshavare [Sekretess]

___
Beslutet skickas till:
Akten
Vårdnadshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-03-26

§ 62

Sida
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Dnr OSN/2019:50

Umgängesinskränkning enligt LVU - Beslut
Bakgrund
[Sekretess]

Sammanfattning
[Sekretess]

Beslutsunderlag
-

Missiv - Umgängesinskränkning enligt LVU gällande [Sekretess],
2019-03-14
Utredning – Umgängesinskränkning enligt 14 § 1a stycket, LVU gällande
[Sekretess], 2019-02-27

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

Beslut
1.

Med stöd av 14 § andra stycket 1. LVU begränsas umgänget enligt ovan
gjorda plan mellan [Sekretess] och hennes vårdnadshavare [Sekretess]

___
Beslutet skickas till:
Akten
Vårdnadshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-03-26

§ 63

Sida
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Dnr OSN/2019:51

Umgängesinskränkning enligt LVU - Beslut
Bakgrund
[Sekretess]

Sammanfattning
[Sekretess]

Beslutsunderlag
-

Missiv - Umgängesinskränkning enligt LVU gällande [Sekretess]
Utredning – Umgängesinskränkning enligt 14 § 1a stycket, LVU gällande
[Sekretess]

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

Beslut
1.

Med stöd av 14 § andra stycket 1. LVU begränsas umgänget enligt ovan
gjorda plan mellan [Sekretess] och hans vårdnadshavare [Sekretess].

___
Beslutet skickas till:
Akten
Vårdnadshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-03-26

§ 64

Sida
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Dnr OSN/2019:52

Faderskapsutredning - Beslut om nedläggning
Bakgrund
[Sekretess]

Sammanfattning
[Sekretess]

Beslutsunderlag
-

Missiv - Nedläggning av faderskapsutredning enligt FB gällande
[Sekretess], 2019-03-14
Utredning FR Faderskap, 2018-11-08

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

Beslut
1.

Faderskapsutredningen för [Sekretess], läggs ner jml 2 kap 7 § FB första
och andra stycket, då det visar sig omöjligt att få erforderliga upplysningar
för bedömning av faderskapsfrågan, samt att det framstår som utsiktslöst
att försöka få faderskapet fastställt av domstol.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-03-26

§ 65

Sida
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Dnr OSN/2019:43

Revidering riktlinjer för beslut enligt LSS och SoL förenklad
biståndshandläggning hemtjänst - Beslut
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden antog 2019-02-05, § 17, nya riktlinjer för beslut enligt
socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SoL och
LSS).
Efter att riktlinjerna antagits har förvaltningen uppmärksammat brister i
riktlinjerna som behöver revideras.

Sammanfattning
Under rubrik 7, Boendestöd, s. 14, lyder sista stycket som följer:
Boendestöd vänder sig till personer i ordinärt boende med psykisk
funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning, eventuellt i kombination med
andra funktionsnedsättningar.
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår att detta ändras till följande:
Boendestöd vänder sig till personer under 65 år som bor i ordinärt boende och som
har psykisk funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning i kombination med
andra funktionsnedsättningar. Personer som redan innan 65-årsdagen har
boendestöd och har ett kvarstående behov av insatsen även därefter har rätt att
behålla stödet.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Revidering av riktlinjer för beslut enligt socialtjänstlagen och lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (SoL och LSS), 2019-03-06
Förslag till revidering av riktlinjer för beslut enligt socialtjänstlagen och
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SoL och LSS),
2019-03-06

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-03-26

Sida
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§ 65 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden reviderar riktlinjer för beslut enligt
socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(SoL och LSS) i enlighet med förvaltningens förslag

2.

Avsnitt 5.5 i riktlinjerna, rörande förenklad biståndshandläggning enligt 4
kapitlet 2 a § SoL, slutar gälla tills vidare och börjar gälla först så snart som
verksamhetssystemet tillåter funktionen att fatta sådana typ av beslut

___
Beslutet skickas till:
Akten
Verksamhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-03-26

§ 66
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Dnr OSN/2019:26

Arvode för beslut i socialjouren - Beslut
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 97/2018-08-28 om arvodes-bestämmelser 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 februari månad 2019 har 8 beslut tagits, fördelade enligt följande:
Anna Johansson, 1 beslut
Claes Samuelsson, 3 beslut
Margareta Toorell, 4 beslut

Beslutsunderlag
-

Missiv - Arvode för beslut i socialjouren, 2019-03-19

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner utbetalning för 8 beslut under
februari månad 2019, fördelade enligt ovan.

___
Beslutet skickas till:
Akten
Förvaltningssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-03-26

§ 67
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Dnr OSN/2019:21, OSN/2019:8

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 7 kap §§ 5-7 kan en del beslut delegeras till
anställda inom förvaltningen.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning.

Sammanfattning redovisade punkter
1.1 – 10.18 Samtliga beslut i Procapita under februari enligt Delegationsordning för
omsorgs- och socialnämnden
1.64 Beslut angående anmälan av ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig
risk för ett allvarligt missförhållande till IVO
34.2 Nytecknande och uppsägning av hyresavtal eller arrendeavtal
38.3 Anställning av personal direkt underställd verksamhetschef

Beslutsunderlag
-

Missiv - Redovisning av delegationsbeslut, mars 2019, 2019-03-19
Förteckning delegationsbeslut, för perioden 2018-02-20 – 2019-03-19,
2018-03-19
Delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, februari 2019, 2019-03-06
Delegationsbeslut - Överklagande av omsorgs- och socialnämndens beslut
om återkallelse av serveringstillstånd, 2019-03-04

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

Beslut
1.

Redovisade delegationsbeslut noteras

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 68

Sammanträdesdatum

2019-03-26
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Dnr OSN/2018:116, OSN/2018:126,
OSN/2018:179, OSN/2018:185,
OSN/2018:204, OSN/2018:209,
OSN/2019:12, OSN/2019:34, OSN/2019:45,
OSN/2019:5, OSN/2019:6

Kännedomsärenden
Beslutsunderlag
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och redovisas
för kännedom:
- Årsrapport 2018, Patientnämnden, 2019-02-25
- Extra offentlig kontroll av livsmedelsanläggning, Folkungagårdens
mottagningskök, Vallsberg 7:76, Mjölby kommun, Dnr 2018:1401,
2019-03-05
- Beslut om avgift för extra offentlig kontroll, Vallsberg 7:76,
Folkungagården, Mjölby kommun, Dnr 2018:1401, 2019-03-05
- Samrådshandlingar, detaljplan för del av Mjölby 40:2 m.fl. Förskola och
LSS-boende, Mjölby, 2019-02-21
- KS §48 Överenskommelse om samråd för vård och omsorg mellan Region
Östergötland och Östergötlands kommuner, 2019-02-21
- KS §49 Förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland,
2019-02-21
- Beslut - Tillsyn av ej verkställt beslut, IVO Dnr 8.8.1-34072/2017, 2019-03-11
- KS §74 Meddelanden/skrivelser, 2019-02-27
- Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och 24 b §
LSS), Socialpsykiatrin, 2019-03-01
- Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och 24 b §
LSS), Planeringsenheten, 2019-03-01
- Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och 24 b §
LSS), Arbete och välfärd, 2019-03-04
- Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och 24 b §
LSS), Arbete och välfärd, 2019-03-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningen av kännedomsärenden
godkänns.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-03-26

§ 68 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av
kännedomsärendena

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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