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Plats och tid

Storgården, Rimforsa, klockan 09:05- 13:30
Mötet Ajourneras 10:03 – 10:25, 11:42 – 11:50, 12:17 – 13:05

Beslutande

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

Ersättare

Johanna Edenblad (S)
Maria Josefsson (L)
Ibrahim Hoti (S)

Övriga deltagande

Pirjo Ohvo, förvaltningschef, Christoffer Sjögren, sekreterare, Kristina
Granlund, verksamhetschef IFO, Camilla Eriksson, chef för ekonomi- och
systemstöd §§ 1 – 17, 21 - 23, Caroline Strand, verksamhetschef äldre §§ 1 – 17,
21 - 23, Anette Gunnarsdotter, verksamhetschef hemsjukvård §§ 1 – 17, 21 - 23,
Mattias Jesmin, verksamhetschef LSS §§ 1 – 17, 21 - 23, Helén Albrektsson,
verksamhetschef arbete och välfärd §§ 1 – 17, 21 - 23, Elin Alm-Rahm,
utvecklingsledare §§ 1 - 7, Caroline Irebro, MAS § 14, Boel Eklund, MAR § 14
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2018-08-29 klockan 13:00

Justerade paragrafer

§116- §135

Underskrifter
Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden
2018-08-28

Datum då

Datum då

anslaget sätts upp

2018-08-29

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

anslaget tas ned

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

Christoffer Sjögren

2018-09-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-08-28

2 (34)

Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 116

Dagordning - Godkännande

§ 117

Rapporter - Information

§ 118

Nuläge byggnation av nytt vårdboende - Information

§ 119

Utredning avseende lex Sarah, Kolonigatans gruppbostad - Beslut

§ 120

Utredning avseende lex Sarah, Kolonigatans gruppbostad - Beslut

§ 121

Förfrågningsunderlag personlig assistans - Godkännande

§ 122

Kvartalsrapport inkomna synpunkter, andra kvartalet 2018 Godkännade av redovisning

§ 123

Kommunikationsstrategi – Godkännande

§ 124

Gemensam måltids- och lokalvårdsorganisation - Yttrande

§ 125

Ekonomi, prognos, månadsrapporter juni-juli 2018 - Godkännande
av redovisning

§ 126

Budget per verksamhet 2019 - Beslut

§ 127

Halvårsrapport MAS 2018 - Godkännande av redovisning

§ 128

Åtaganden 2019 - Beslut

§ 129

Förändring av ersättning till familjehem, kontrakterade jourhem
samt kontaktfamiljer - Beslut

§ 130

Svar rörande föreläggande från Förvaltningsrätten angående
ansökan om särskild avgift enligt Lag om stöd och Service till vissa
funktionshindrade, Mål nr 4129-17 - Godkännande

§ 131

Yttrande till Linköpings tingsrätt jml 4 kap 10 § Föräldrabalken
angående ansökan att adoptera hustruns barn - Godkännande

§ 132

Upphörande av umgängesinskränkning enligt 14 § 1 LVU - Beslut

§ 133

Umgängesinskränkning enligt 14 § 3 st LVU - Beslut

§ 134

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning

§ 135

Kännedomsärenden

Utdragsbestyrkande
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§ 116
Dagordning - Godkännande
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har skickat ut ett förslag till dagordning i
och med kallelsen till sammanträdet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att punkt 21 på
föredragningslistan, Kurser och konferenser – Beslut om deltagande, utgår
då inga kurser eller konferenser anmälts till sammanträdet.
Med denna förändring skulle dagordningen få följande ny ordning:
21.

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning

22.

Kännedomsärenden

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till dagordningen med
föreslagna ändringar.
Beslut
1. Dagordningen godkänns i enlighet med föreslagna förändringar
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 117
Rapporter - Information
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och rapporter föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Muntliga rapporter lämnas av tjänstemän enligt följande:
- Nuläge gällande situationen på enheten Arbete och välfärd, Pirjo
Ohvo, Förvaltningschef
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
har tagit del av den muntliga rapporten.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av den muntliga
rapporten
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118
Nuläge byggnation av nytt vårdboende - Information
Sammanfattning
Caroline Strand, verksamhetschef Äldre, redovisar nuläget i
byggnationsplaneringen av kommunens nya vårdboende.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
beslutar att de har tagit del av informationen.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:76

Utredning avseende Lex Sarah, Kolonigatans gruppbostad - Beslut
Bakgrund
En personal sätter på den enskilde hans sele inne i lägenheten och går
därefter för att byta av en kollega. Kollegan tar rast och går senare in till den
enskilde för tillsyn. Då sitter den enskilde snett framåtlutad och selen har
glidit upp och trycker mot halsen så att den enskilde kvävs. Han är röd i
ansiktet och efteråt har han märken efter selen på halsen.
Vid två tillfällen har den enskildes blöja inte blivit bytt under
eftermiddagen.
Sammanfattning
Det finns ytterligare en rapport enligt lex Sarah som avser brister i samband
med blöjbyte för en brukare och under utredningen har det kommit fram fler
brister i samband med medicinering och omvårdnad. Det är en enskild
personal som varit ansvarig vid samtliga brister.
Den enskilda medarbetaren är för närvarande sjukskriven och samtal med
enhetschef pågår utifrån de brister i utförande som kommit fram.
Utredningen visar också att det finns olika tolkningar av i vilka situationer
selen ska användas och en revidering av rutinen pågår.
Beslutsunderlag
- Missiv - Utredning enligt Lex Sarah avseende Kolonigatans
gruppbostad, [Sekretess], 2018-05-15, 2018-06-15
- Rapport enligt lex Sarah avseende Kolonigatans gruppbostad,
[Sekretess], 2018-05-15
- Utredning enligt lex Sarah avseende Kolonigatans gruppbostad,
[Sekretess], 2018-06-07
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 119 fortsättning
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden bedömer händelsen som en påtaglig
risk för ett allvarligt missförhållande och ska därför anmälas till
Inspektionen för vård och omsorg
___
Beslutet skickas till:
Akten
Enhetschef
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:77

Utredning avseende Lex Sarah, Kolonigatans gruppbostad - Beslut
Bakgrund
En personal öppnar blöjan på den enskilde och uppger att blöjan inte
behöver bytas. Kollegan reagerar på lukten och tittar strax efter och ser att
blöjan är full med avföring.
Sammanfattning
En rapport enligt lex Sarah, avseende en annan boende på samma
gruppboende, har gjorts där liknande händelser kommit fram. Under
utredningen har även tidigare brister i omvårdnad och medicinering
framkommit som härrör från samma enskilda personal som i denna
utredning.
Den enskilda personalen är för närvarande sjukskriven och samtal med
enhetschef pågår utifrån de brister som uppdagats.
Beslutsunderlag
- Missiv - Utredning enligt Lex Sarah, Kolonigatan [Sekretess], 201805-15
- Rapport enligt lex Sarah avseende Kolonigatans gruppbostad,
[Sekretess], 2018-05-02
- Utredning enligt lex Sarah avseende Kolonigatans gruppbostad,
[Sekretess], 2018-05-02, 2018-06-07
Förslag till beslut på sammanträdet
2:e vice ordförande Claes Samuelsson (C) yrkar på att händelsen ska anses
vara en del av ett större händelseförlopp och därför ska anmälas till
Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar på att nämnden bifaller Claes
Samuelssons (C) förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120 fortsättning
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden bedömer händelsen som ett
missförhållande och att den ska anmälas till Inspektionen för vård
och omsorg
___
Beslutet skickas till:
Akten
Enhetschef
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:40

Förfrågningsunderlag personlig assistans - Godkännande
Bakgrund
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialnämnden, genomförde 2013 en
upphandling gällande utförandet av personlig assistans. Upphandlingen
omfattade utförande av personlig assistans enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS, 9 § 2 p och socialförsäkringsbalken, SFB,
51 kap för barn, ungdomar och vuxna folkbokförda i Mjölby kommun och
som valt kommunen som assistansanordnare. Ett entreprenadavtal tecknades
med Frösunda Omsorg AB som tilldelats uppdraget efter genomförd
upphandling. Avtalstiden var 2014-04-01 till och med 2017-03-31, med
option för beställaren att förlänga avtalet med 12 + 12 månader. Beställaren,
Mjölby kommun, nyttjade optionen att förlänga avtalet och avtalet löper
således ut 2019-03-31.
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialnämnden, beslutade 2018-03-27 § 41
att fortsatt bedriva kommunens utförande av assistans på entreprenad och
lämnade uppdrag till Omsorgs- och socialförvaltningen att genomföra en
offentlig upphandling.
Sammanfattning
Utifrån beslutet i Omsorgs- och socialnämnden 2018-03-27 att genomföra
upphandling och lämna uppdrag till Omsorgs- och socialförvaltningen att
genomföra den, har förslag till underlag för upphandling tagits fram.
Omsorgs- och socialförvaltningen har tagit fram förslag till underlag för
upphandling i form av ett upphandlingsdokument innehållande de allmänna
föreskrifterna samt en bilaga innehållande kraven som ställs på utförandet
av personlig assistans som upphandlas. Innehållet i underlaget är i linje med
det som var grund för upphandlingen 2013. De justeringar som gjorts, har
varit för att anpassa underlaget till förutsättningarna 2018. Detta samt att de
erfarenheter som Omsorgs- och socialförvaltningen fått genom tidigare
upphandling och under avtalstiden för nuvarande entreprenad vägts in.
Beslutsunderlag
- Missiv - Upphandling utförare personlig assistans 2018, 2018-08-07
- Upphandlingsdokument 2018 - Allmänna föreskrifter, 2018-08-07
- Bilaga 1 Kravspecifikation 2018, 2018-08-07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 121 fortsättning
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner underlaget för upphandling
av personlig assistans
2. Omsorgs- och socialnämnden ger omsorgs- och socialförvaltningen i
uppdrag att genomföra upphandlingen
___
Beslutet skickas till:
Akten
Verksamhetschef LSS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:38

Kvartalsrapport inkomna synpunkter, andra kvartalet 2018 Godkännade av redovisning
Bakgrund
Synpunktshantering är en viktig del av omsorgs- och socialförvaltningens
ledningssystem. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter 2011:9 ska
verksamheten använda alla avvikelser som en del i det systematiska
förbättringsarbetet. I begreppet avvikelser ingår, förutom synpunkter, även
medarbetarnas registrerade avvikelser från genomförandeplanerna, samt
rapporter enligt Lex Sarah.
Sammanfattning
Under andra kvartalet 2018 har det kommit in 7 synpunkter, vilket är att
jämföra med 4 synpunkter för samma period 2017. För redovisning av
samtliga synpunkter, se bilaga 1.
Under det andra kvartalet är övervägande mer än hälften av synpunkterna
inom området utförande (57 %). Dessa synpunkter är uppdelade mellan
enheterna Hemtjänst, Änggården och Vifolkagården. Dessa klagomål på
utförandet är också till stor del kombinerade med synpunkter på bemötande
men är av huvudsak kritiska mot enskilda medarbetares utförande av sina
uppdrag.
Beslutsunderlag
- Missiv - Kvartalsrapport - Sammanställning av inkomna synpunkter
efter andra kvartalet 2018, 2018-07-23
- Kvartalsrapport - Sammanställning av inkomna synpunkter efter
andra kvartalet 2018, 2018-07-20
- Bilaga - Sammanställning av synpunkter efter andra kvartalet 2018,
2018-07-20
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 122 fortsättning
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av rapporten
2. Rapporten läggs till handlingarna
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:73

Kommunikationsstrategi - Godkännande
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2013-02-12 en kommunikationspolicy för
kommunens verksamheter. Omsorgs- och socialförvaltningen har gjort
bedömningen att det behövs ytterligare styrdokument för omsorgs- och
socialnämndens verksamheter. Därför har ett förslag till
kommunikationsstrategi för nämndens verksamhetsområde tagits fram.
Syftet med kommunikationsstrategin är att säkerställa att förvaltningen
bidrar till delaktighet och engagemang i utvecklingen
av varumärket Mjölby kommun. Förvaltningens kommunikation ska
påverka upplevelsen av Mjölby kommun som en trygg och attraktiv
kommun med framtidstro. Strategin beskriver fyra kommunikationsstrategiska prioriteringar och hur vi tillsammans skapar en god
kommunikation.
Sammanfattning
Allt vi gör och säger i den dagliga verksamheten påverkar omgivningens
syn på oss. Alla medarbetare inom omsorgs- och socialförvaltningen har
därför en viktig roll för att spegla bilden av Mjölby kommun.
Kommunikationsstrategin beskriver en långsiktig inriktning för
kommunikationsarbetet och förvaltningens tre ledord; innovativ
kommunikation, kreativ dialog och kommunikativt ledarskap ska
genomsyra all kommunikation.
Beslutsunderlag
- Missiv - Kommunikationsstrategi omsorgs- och socialförvaltningen,
2018-07-26
- Kommunikationsstrategi omsorgs- och socialförvaltningen,
2018-06-01
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar på bifall till liggande förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 123 fortsättning
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner kommunikationsstrategin
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:18, OSN/2018:72

Gemensam måltids- och lokalvårdsorganisation - Yttrande
Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat utredningen och förslag om en samlad
måltids- och lokalvårdsorganisation inom den tekniska nämnden, till
omsorgs och socialnämnden. Nämnden ska inkomma med remissvar senast
31 augusti. Remissvaret ska riskbedömas och samverkas.
Sammanfattning
Av utredningen framgår, att syftet med förslaget är att ”skapa en effektiv
organisering av måltids- och lokalvårdsverksamheten i kommunen”.
Utredningens slutsats är att samla all måltidsverksamhet på ett ställe i
kommunen.
Omsorgs och socialnämnden stödjer utredningens huvudsakliga syfte, att
samordna verksamheterna under en ansvarig organisation och chef och att
skapa en effektiv organisering av måltids- och lokalvårdsverksamhet.
Omsorgs och socialnämnden vill dock betona vikten av att den nya
organiseringen inte blir ett framtida hinder för upphandlingar för att uppnå
effektiviseringar.
Beslutsunderlag
- Protokoll 2018-08-20 Förvaltningssamverkan, för kännedom till
nämnd (ojusterat), 2018-08-21
- Missiv - Yttrande rörande gemensam måltids- och
lokalvårdsorganisation, 2018-08-16
- Yttrande rörande gemensam måltids- och lokalvårdsorganisation,
2018-08-16
- Missiv - Utredning - Gemensam måltids- och
lokalvårdsorganisation, 2018-05-29
- Utredning - Gemensam måltids- och lokalvårdsorganisation, 201805-29
- KS §121 Utredning kring måltidsservice och lokalvård,
2018-05-23
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
även beslutar att: ”Omsorgs- och socialnämnden anser att de områden som
framkommer i riskbedömningen måste utredas och klargöras ytterligare
innan en ny organisering kan vara på plats”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 124 fortsättning
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar på bifall till liggande förslag samt
tilläggsförslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom förslaget till yttrande
och tillställer detta till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2018
2. Omsorgs- och socialnämnden anser att de områden som
framkommer i riskbedömningen måste utredas och klargöras
ytterligare innan en ny organisering kan vara på plats
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:33

Ekonomi, prognos, månadsrapporter juni-juli 2018 - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Förvaltningens budgetansvariga har registrerat en helårsprognos per juli
månad i ekonomisystemet Raindance. Redovisningen delas upp i buverk
(budgetverksamheter) och förvaltningen har under våren arbetat med att
dela upp redovisningen i buverk per verksamhetschef samt förvaltningschef
och per intäktsfinansierad samt skattefinansierad verksamhet. Den nya
förändringen gör det svårt att jämföra med förvaltningens tidigare
redovisningar per buverk.
Helårsprognosen per juli visar ett underskott med – 13 845 tkr, i jämförelse
med den skattefinansierade budgeten. Förvaltningen redovisade i maj till
nämnd en åtgärdsplan för att minska underskottet för den skattefinansierade
verksamheten.
Förvaltningens intäktsfinansierade verksamhet redovisar en helårsprognos
på 12 683 tkr i jämförelse med intäktsbudget blir det ett underskott med 9 088 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 från tilläggsbudget.
Utfallet efter sju månader, för den skattefinansierade delen, visar ett
underskott med -9 934 tkr.
Sammanfattning
Förvaltningen prognostiserar efter juli månad 2018 ett helårs
resultat på 591 693 tkr för den skattefinansierade verksamheten, vilket ger
en avvikelse mot den tilldelade budgeten med – 13 845 tkr.
Köpt extern vård för barn och unga och verksamheten hemtjänst stöd i
ordinärt boende utgör den största delen av underskottet för den
skattefinansierade delen.
Den intäktsfinansierade verksamheten prognostiserar ett helårsresultat med
12 683 tkr, ett underskott med – 9 088 tkr och beror främst av minskade
intäkter från migrationsverket, och där verksamheten genomfört åtgärder för
att anpassa kostnaderna till intäktsnivån.. Underskottet ska justeras med de
medel som finns i tilläggsbudgeten sedan tidigare år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 125 fortsättning
Beslutsunderlag
- Missiv - Ekonomi, månadsuppföljning och prognos per juli 2018,
2018-08-10
- Tjänsteskrivelse – Bokslutsprognos per juni 2018, 2018-08-04
- Tjänsteskrivelse – Bokslutsprognos per juli 2018, 2018-08-08
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar på bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Omsorgs-och socialnämnden godkänner den ekonomiska
redovisningen per juli månad
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:103

Budget per verksamhetsområde 2019 - Beslut
Bakgrund
Omsorgs-och socialnämnden har av kommunfullmäktige 2018-06-12 § 77
tilldelats en budgetram på 582 627 tkr.
Beslut om kommunmål och driftramar och investeringar sker i fullmäktige i
juni. Mål och budget 2019-2021 fastställs i sin helhet av kommunstyrelsen
20 november och kommunfullmäktige 27 november.
Budgetram fördelad per buverk för år 2019 ska fastställas och rapporteras
av respektive nämnd till kommunstyrelsen senast 2018-09-13.
Tilläggsanslag avseende lönerevision är sedan år 2016 praxis att
kommunledning kontorets ekonomiavdelning beräknar och tillser att
respektive nämnd erhåller utökad driftram utifrån genomförd lönerevision.
Då kompensation ryms inom ramen för budgeterade medel krävs inget
beslut i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Omsorgs – och
socialnämnden har tilldelats tilläggsanslag för lönerevison med 7 384 tkr för
2018.
Det totala belopp som har fördelats per budgetverksamhet av ekonom på
OSN är 590 011 tkr. Enligt bilaga specifikation av ramar 2019-2021 saknas
tilldelade medel i budgetram för vissa investeringsdrifts-kostnader.
Budgetmodulen i ekonomisystemet öppnar registrering för detaljbudget den
13 september. Vecka 38 kommer förvaltningens alla budgetansvariga,
ledningsgrupp samt ekonomi- och systemstöd att arbeta med registrering av
den planerade budget för år 2019. Senast 14 december ska förvaltningen ha
klarmarkerat detaljbudget för år 2019 i ekonomisystemet till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden har fördelat den tilldelade budgetramen 590
011 tkr per budgetverksamhet enligt juni prognosvärden och justerat
prisindexökningar enligt anvisning från kommunstyrelsen.
De av staten tilldelade intäkter cirka 9 000 tkr under år 2018 i form av
statsbidrag är eliminerade i fördelningen för 2019.
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§ 126 fortsättning
Den tilldelade budgetramen 590 011 tkr kommer att justeras ytterligare på
grund av att kommunledningskontoret fortfarande arbetar med få fram den
slutliga budgetramen för 2019, som också påverkar den ekonomiska planen
för år 2020-2021.
Fördelning per buverk av 2019 års driftbudgetram kan komma att förändras
på grund av omdisponeringar mellan de olika budgetverksamheterna.
Den tilldelade ramen 590 011 tkr som har fördelats enligt
helårsprognosvärden i juni ger ett underskott med -22 639 tkr.
Underskottet vid planering av budget per buverk beror främst på den
intäktsfinansierade verksamheten där intäkter från migrationsverket
planeras minskas med cirka -20 000 tkr år 2019.
Personalskostnader och övriga kostnader beräknas att minska i samma takt
för den intäktfinansierade verksamheten. Personalkostnader inom den
skattefinansierade verksamheten ökar med cirka 9 000 tkr, samt kostnader
för familjehem och jourhem ökar med 2 400 tkr. Inom övriga kostnader
ökar köpt vård 17 775 tkr.
I fördelningen finns inte heller intäkter och kostnader med för det nya LSS
gruppboende som beräknas att vara i drift i oktober 2018, det finns inte
heller medel för driftskostnader tilldelade i budgetramen för 2019.
Den slutgiltiga budgetramen för 2019 fastställs av kommunstyrelsen, den 20
november vilket föregås av en budgetdialog 25 september mellan
kommunstyrelsen och nämnden.
Nämndens uppdrag är att registrera en budgetram fördelat per buverk som
är i balans och ska redovisas senast 13 september.
För att justera det belopp som just nu vid nämndens sammanträde överstiger
den tilldelade budgetramen, justeras den intäktsfinansierade verksamheten
med intäkter, 22 639 tkr.
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Beslutsunderlag
- Missiv - Budget per verksamhetsområde 2019, 2018-08-15
- Tjänsteskrivelse - Budget 2019 fördelad per buverk, 2018-08-17
- Budgetramar 2019 - 2021, specificerade, 2018-07-16
- Investeringsbudget 2019 - 2021, Majoritetens förslag, 2018-08-16
- KF §77 Kommunmål och driftramar 2019, 2018-06-20
- KF §78 Investeringsbudget 2019-2021, 2018-06-20
- KF §79 Hantering av tilläggsanslag, 2018-06-20
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar på bifall på liggande förslag.
Beslut
1. Förslaget till fördelning av den hittills tilldelade budgetram 590 911
tkr godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:106

Halvårsrapport MAS 2018 - Godkännande av redovisning
Bakgrund
Sammanställning av avvikelserapportering för kommunal hälso- och
sjukvård görs av medicinskt ansvarig sjuksköterska varje halvår.
Avvikelserapportering påvisar att ett aktivt kvalitets- och förbättringsarbete
pågår. Genom att vi uppmärksammar brister och utför risk- och
händelseanalyser kan vi sätta in aktiva åtgärder och utveckla arbetssätt och
för att minimera risken att det händer igen.
Sammanfattning
Redovisat material avser januari-juni 2018.
Beslutsunderlag
Sammanställning av avvikelserapportering januari-juni 2018, 2018-08-13
Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av
sammanställning av avvikelserapportering för perioden januari-juni
2018
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign
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Dnr OSN/2018:105

Åtaganden 2019 - Beslut
Bakgrund
Under dygnskonferens på Storgården i Rimforsa har omsorgs- och
socialnämnden utgått ifrån 2018 års åtaganden och tagit fram förslag på
revideringar för 2019.
Sammanfattning
Förvaltningen har sammanställt det framarbetade förslaget till nya
åtaganden inför 2019 per kommunmål.
De nya åtaganden som föreslås är:
Kommunmål 1.1 – Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer
och stimulera till ökad inflyttning
Åtagande:
 I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder
som möjliggör ett självständigt liv
Kommunmål 1.2 – Medborgarnas hälsa ska förbättras
Åtagande:
 Förebygga och tidigt upptäcka riskbeteenden hos barn och unga när
det gäller drogberoende
Kommunmål 2.1 – Medborgarnas utbildningsnivå ska höjas
 Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) – Motivera och stödja att fler
ungdomar fullföljer gymnasiestudier.
Kommunmål 3.2 – Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och
försörjningsstödskostnaderna ska minska
 Personer som av olika skäl inte har etablerat sig på arbetsmarknaden
eller i utbildning eller annan sysselsättning, ska få riktade insatser
och aktiviteter som ökar deras möjligheter att komma i egen
försörjning eller i utbildning, Målgrupp från fyllda 20 år.
Kommunmål 4.2 – Medborgarna ska få en god service och ges
förutsättningar till inflytande
Åtagande:
 Det ska vara enkelt och tillgängligt för medborgaren att söka insatser
hos nämnden när som helst på dygnet.
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§ 128 fortsättning
Kommunmål 6.1 – Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av
engagerade medarbetare
Åtagande:
 Förbättra hållbart medarbetarengagemang i omsorgs- och
socialnämndens verksamheter
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse - Åtaganden 2019, 2018-08-28
- Presentation på internat på Storgården 2018-08-27, Verksamhet
Arbete och välfärd, Åtaganden, 2018-08-27
- Presentation på internat på Storgården 2018-08-27, Verksamhet
Hälso- och sjukvård, Åtaganden, 2018-08-27
- Presentation på internat på Storgården 2018-08-27, Verksamhet
Äldre, Åtaganden, 2018-08-27
- Presentation på internat på Storgården 2018-08-27, Verksamhet IFO,
Åtaganden, 2018-08-27
- Presentation på internat på Storgården 2018-08-27, Verksamhet
LSS, Åtaganden, 2018-08-27
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att ”när det gäller drogberoende”
tas bort i slutet på meningen på åtagandet under punkt 1.2.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar på liggande ändringsförslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner åtaganden för 2019 med
liggande ändringsförslag
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign
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Dnr OSN/2018:97

Förändring av ersättning till familjehem, kontrakterade jourhem samt
kontaktfamiljer - Beslut
Bakgrund
Arvodet till familjehem, kontrakterade jourhem och kontaktfamiljer behöver
ses över.
Sammanfattning
Efterfrågan på och konkurrensen om ovanstående uppdragstagare ökar. Ett
sätt att behålla och rekrytera flera uppdragstagare är att följa utvecklingen
avseende arvode och omkostnad i länet och erbjuda familjehem stöd genom
”Ett hem att växa i” i egen regi.
Beslutsunderlag
- Missiv - Förändring av ersättning till familjehem, kontrakterade
jourhem samt kontaktfamiljer, 2018-07-04
- Angående frågor om ersättning till familjehem, kontrakterade
jourhem samt kontaktfamiljer, 2018-05-23.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Familjehem som genomgått utbildningen ”Ett hem att växa i”
kompenseras genom en höjning av arvodet motsvarande 500 kronor
per familjehemsförälder och månad.
2. Ersättningen för kontrakterade jourhem höjs till en summa av 30 000
kronor per månad och arvodet ökar ytterligare då två platser är
belagda till en summa av 12 000 kronor i månaden. Arvodet ska
följa procentuell årlig höjning enligt SKL:S riktlinje.
3. Ersätta kontaktfamiljer enligt högsta av SKL:s rekommenderade
arvode och omkostnadsersättning. Arvodet ska följa procentuell
årlig höjning enligt SKL:s riktlinje.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign
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Dnr OSN/2018:50

Svar rörande föreläggande från Förvaltningsrätten angående ansökan
om särskild avgift enligt Lag om stöd och Service till vissa
funktionshindrade, Mål nr 4129-17 - Godkännande
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ansökt hos Förvaltningsrätten i
Linköping om utdömande av särskilt avgift enligt 28 a § lag om stöd och
service till vissa funktionshindrare (LSS). Nämnden har yttrat sig till IVO
tidigare, OSN 2018-05-29, § 89. Förvaltningsrätten har förelagt omsorgsoch socialnämnden att svara på IVO:s ansökan om särskild avgift.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden motsätter sig att särskild avgift utdöms.
Beslutade hade kunnat verkställas genom boende i annan kommun, vilket
inte varit förenligt med den enskildes önskan att bo i Mjölby.
Beslutsunderlag
- Missiv - Ansökan om särskild avgift, IVO Dnr 8.8.1-15006/2017,
[Sekretess], 2018-08-20
- Yttrande angående särskilt avgift LSS; Förvaltningsrätten i
Linköping, Enhet 2, mål nr 5183-18, 2018-08-17,
- Förvaltningsrätten - Föreläggande om skriftligt svar rörande särskild
avgift enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade,
Mål nr 5183-18, IVO Dnr 8.8.1-15006/2017-11, 2018-07-13
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden motsätter sig att särskild avgift
utdöms.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Förvaltningsrätten i Linköping, Enhet 2

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 131

Sammanträdesdatum

Sida

2018-08-28

28 (34)

Dnr OSN/2018:112

Yttrande till Linköpings tingsrätt jml 4 kap 10 § Föräldrabalken
angående ansökan att adoptera hustruns barn - Godkännande
Det förekommer omfattande sekretess i ärendet.
Beslutsunderlag
- Missiv - Utredning rörande yttrande till Linköpings tingsrätt
angående [Sekretess] ansökan om att adoptera hustruns barn
[Sekretess], 2018-08-21
- Utredning rörande yttrande till Linköpings tingsrätt angående
[Sekretess] ansökan om att adoptera hustruns barn [Sekretess], 201808-21
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande beslut.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden tillstyrker jml 4 kap 10 §
föräldrabalken att [Sekretess], får adoptera [Sekretess]
___
Beslutet skickas till:
Akten
Personakt
Linköpings tingsrätt
Vårdnadshavare
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Dnr OSN/2018:113

Upphörande av umgängesinskränkning enligt 14 § 1 LVU - Beslut
Det förekommer omfattande sekretess i ärendet.
Beslutsunderlag
- Missiv - Omprövning av vård enligt LVU avseende
umgängesinskränkning angående [Sekretess], 2018-08-23
- Omprövning av vård enligt LVU avseende umgängesinskränkning
angående [Sekretess], 2018-08-21
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar på bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden upphäver beslut om
umgängesinskränkning enligt 14 § LVU avseende kontakt mellan
[Sekretess], och vårdnadshavare [Sekretess].
___
Beslutet skickas till:
Akten
Vårdnadshavare
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Dnr OSN/2018:114

Umgängesinskränkning enligt 14 § 3 st LVU - Beslut
Det förekommer omfattande sekretess i ärendet.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden beslutar om umgängesinskränkning
mellan [Sekretess] och hans mamma [Sekretess], med stöd av 14 §
tredje stycket 1 p LVU.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr OSN/2018:5

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 – 14.18 Beslut enligt Delegationsordning för omsorgs- och
socialnämnden
16.1 Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
20.1 Anställning tillsvidare samt visstidsanställningar längre än 6 månader
21. 7 Nytecknande och uppsägning av hyresavtal och arrendeavtal
Beslutsunderlag
- Missiv - Redovisning av delegationsbeslut, augusti 2018,
2018-08-13
- Förteckning delegationsbeslut, för perioden 2018-06-15 –
2018-08-13, 2018-08-13
- Delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, juni 2018, 2018-08-09
- Delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, juli 2018, 2018-08-09
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr OSN/2017:112, OSN/2017:120,
OSN/2017:63, OSN/2018:102, OSN/2018:18,
OSN/2018:23, OSN/2018:26, OSN/2018:35,
OSN/2018:60, OSN/2018:64, OSN/2018:65,
OSN/2018:87

Kännedomsärenden
Beslutsunderlag
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och
redovisas för kännedom:
-

-

-

-

Justerandes sign

Inspektionen för vård och omsorg, Beslut angående anmälan enligt
Lex Sarah avseende brister i kommunikation, planering och
utförande av hemtjänstinsatser, Dnr 8.1.2-10325 2018-3, 2018-05-23
Inspektionen för vård och omsorg, Beslut angående anmälan enligt
Lex Sarah avseende risk för ett allvarligt missförhållande, Dnr 8.1.217353 2018-2, 2018-05-23
Inspektionen för vård och omsorg, Begäran om yttrande och
handlingar, Dnr 8.5-22081/2018, gällande inkommen synpunkt på
insatser och hjälpmedel, 2018-07-04
Yttrande angående klagomål ärende 8.5-22081/2018, 2018-07-16
Förvaltningssamverkan, Protokoll 2018-04-16, för kännedom till
nämnd
Förvaltningssamverkan, Protokoll 2018-05-21 , för kännedom till
nämnd (ojusterat)
Förvaltningssamverkan, Protokoll 2018-06-11, för kännedom till
nämnd (ojusterat)
Inspektionen för vård och omsorg, Beslut angående anmälan enligt
lex Sarah avseende hemtjänsten, Dnr 8.1.2-18006/2018-3, 2018-0524
Kommunstyrelsen, protokollsutdrag KS §143
Kompetensförsörjningsstrategi, 2018-06-15
Förstudie inför kompetensförsörjningsstrategi - KS 20170614,
2018-06-15
Missiv kompetensförsörjningsstrategi - KS 20170614, 2018-06-15
Kompetensförsörjningsstrategi år 2017-2022 - KS 20170614, 201806-15
Kommunstyrelsen, protokollsutdrag KF §99
Kompetensförsörjningsstrategi – information, 2018-06-15
Mall för kompetensförsörjningsplan år 2018-2020, 2018-06-15
Kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskott, KSTSU §17
Hjärtstartare – information, 2018-06-26
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-08-28

33 (34)

§ 135 fortsättning
-

-

-

-

Kommunstyrelsen, protokollsutdrag KS §139 Mjölby kommuns
handlingsplan mot våldsbejakande extremism, 2018-06-28
Mjölby kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism,
2018-06-28
Kommunfullmäktige, protokollsutdrag KF §86 Låt 18-åriga
asylsökande få bo kvar i kommunens boenden - svar på
medborgarförslag, 2018-06-20
Inspektionen för vård och omsorg, Beslut angående ansökan om
tillstånd från Norlandia Care AB om att bedriva hem eller öppen
verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet, Dnr 6.3.18430 2018, 2018-06-15
Inspektionen för vård och omsorg, Beslut gällande Lex Maria anmälan, Änggården, Dnr 8.1.1-18491/2018-3, 2018-06-14
Anmälan Lex Maria, Änggården, 2018-05-21
Slutrapport riskanalys, Lex Maria Änggården, 2018-05-21
Handlingsplan åtgärder, Lex Maria Änggården, 2018-05-21
Kommunstyrelsen, protokollsutdrag KS §148 Handlingsplan för ehälsa i Östergötland, 2018-06-28
Inspektionen för vård och omsorg, Meddelande - Anmälan med
klagomål på hälso- och sjukvården, Villerkulla Korttidsboende,
LSS, Dnr 8.2.1-20360/2018-3, 2018-06-18
Åtgärder med anledning av medicinavvikelse Villerkulla 2018-0512, 2018-08-08
Svar på begäran om komplettering rörande Lex Sara
Socialpsykiatrin diarienr 2017:120, 2018-07-09
Inspektionen för vård och omsorg, Beslut i ärende Dnr 8.1.220226/2018 gällande Lex Sarah, Socialpsykiatrin, 2018-08-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningen av
kännedomsärendena godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
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§ 135 fortsättning
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av kännedomsärendena
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

