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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, klockan 09:30- 14:20
Mötet ajourneras, klockan 10:56 – 11:04, 12:00 – 13:02

Beslutande

Anna Johansson (S), ordförande
Claes Samuelsson (C)
Kristin Henrysson (M) ersätter Iréne Karlsson (M)
Johanna Edenblad (S) ersätter Arne Gustavsson (S)
Maria Josefsson (L) ersätter Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)
Bodil Möller (SD)
Tobias Rydell (S)
Ulla Karlsson (M)
Gunvor Gransö (KD)

Övriga deltagande

Pirjo Ohvo, förvaltningschef, Christoffer Sjögren, sekreterare, Kristina
Granlund, verksamhetschef IFO, Mattias Jesmin, verksamhetschef LSS §§ 158 –
178, Caroline Strand, verksamhetschef äldre §§ 158 – 162, §§ 164 - 178, Helén
Albrektsson, verksamhetschef arbete och välfärd §§ 158 – 162, §§ 174 - 188, Elin
Alm Rahm, utvecklingsledare kvalitet §§ 160 – 162, §§ 164 - 170, Tony Lidberg,
verksamhetscontroller, §§ 158 - 172 Anette Gunnarsdotter, verksamhetschef
hälso –och sjukvård §§ 158 - 170, Lisa Ågren, praktikant §§ 171 - 172

Utses att justera

Tobias Rydell (S)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2018-11-02 klockan 11:00

Justerade paragrafer

§ 158 - § 173, § 184, § 186 - § §188

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Tobias Rydell (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum
Justerade paragrafer
Datum då

Omsorgs- och socialnämnden
2018-10-30
§ 158 - § 173, § 184, § 186 - § §188
Datum då

anslaget sätts upp

2018-11-02

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

anslaget tas ned

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

Christoffer Sjögren

2018-11-26
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 158

Presentation av ny Utvecklingsledare digitalisering – Information

§ 159

Gymnasielagen, rutiner och riktlinjer, ekonomi samt ansvarsbild –
Information

§ 160

Utredning rörande utskrivning från psykiatrisk slutenvård i och med lag
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
- Information

§ 161

Rapporter – Information
- Detaljbudget 2019

§ 162

Uppföljning av åtgärdsplan för effektiviseringar på grund av
ramunderskott – Beslut

§ 163

Delårsuppföljning av verksamhetsplan 2018 – Godkännande

§ 164

Utredning om sammanhållen vårdkedja inom individ- och
familjeomsorgen - Beslut

§ 165

Utredning avseende Lex Sarah, Planeringsenheten och hemtjänst –
Beslut

§ 166

Utredning avseende Lex Sarah, Änggårdens vårdboende, Nattgrupp Beslut

§ 167

Utredning avseende Lex Sarah, Hemtjänst Öster – Beslut

§ 168

Utredning avseende Lex Sarah, Familjeteamet – Beslut

§ 169

Utredning avseende Lex Sarah, Socialpsykiatrin – Beslut

§ 170

Utredning avseende Lex Sarah, Villerkulla – Beslut

§ 171

Ekonomi, prognos, månadsrapporter september 2018 – Godkännande av
redovisning

§ 172

Måttvärden och mätpunkter för åtaganden 2019 – Godkännande

§ 173

Internkontrollplan 2018, delårsuppföljning – Godkännande

§ 184

Kvartalsrapport inkomna synpunkter kvartal 3 – Godkännande av
redovisning

§ 186

Förordande av ny tomt för planläggning av nya verksamhetslokaler med
vård- och omsorgsplatser – Tillstyrkande

§ 187

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning

§ 188

Kännedomsärenden

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Presentation av ny Utvecklingsledare digitalisering - Information
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen kommer få en ny utvecklingsledare för
digitalisering. Denna person är Magdalena Green och hon kommer börja arbeta
från och med den 8:e januari 2019, men kommer komma in i december några dagar
för introduktion.

Beslutsunderlag
Muntlig information om den nya utvecklingsledaren för digitalisering, från
förvaltningschef Pirjo Ohvo.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden 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/2018:162

Gymnasielagen, rutiner och riktlinjer, ekonomi samt ansvarsbild â€“
Information
Sammanfattning
Verksamhetschef arbete och välfärd Helén Albrektsson redovisar för nämnden
information om Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) och nuläge och
ekonomi rörande de ensamkommande som söker tillfälligt uppehållstillstånd för
studier i och med förändringen av gymnasielagen.

Beslutsunderlag
-

Information om Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) - nuläge
och ekonomi, 2018-10-16
Bilaga 1 till information om LMA - Hemlöshetssituationer, Socialstyrelsen,
2108-10-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden 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/2018:148

Utredning rörande utskrivning från psykiatrisk slutenvård i och med lag
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård – Information
Sammanfattning
Utvecklingsledare kvalitet Elin Alm Rahm redovisar för nämnden en utredning
rörande utskrivning från psykisk slutenvård i och med lag (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, och om hur
förvaltningen planerar för den förändringen.

Beslutsunderlag
-

-

Utredning rörande utskrivning från psykiatrisk slutenvård i och med lag
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,
2018-10-10
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård, 2018-10-11
Överenskommelse om samverkan psykisk funktionsnedsättning och
missbruk, 2018-10-11
SIP Samordnad vård och omsorgsplanering, 2018-10-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden 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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§ 161

Rapporter - Information
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och rapporter föreläggs nämnden.

Beslutsunderlag
Inga skriftliga skrivelser eller rapporter föreligger.
Muntlig redovisning:
- Detaljbudget 2019, av verksamhetscontroller Tony Lidberg

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 rapporterna

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:33, OSN/2018:155

Uppföljning av åtgärdsplan för effektiviseringar på grund av
ramunderskott – Beslut
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden gav 2018-04-24 omsorgs- och
socialförvaltningen i uppdrag att till nästkommande sammanträde presentera
effektiviseringsåtgärder för att komma tillbaka i ram.
Omsorgs- och socialförvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan som beskriver
nuläge och alternativa framtida lösningar för att komma tillbaka inom budgeterad
ram för verksamheten.
Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2018-05-29 att godkänna åtgärdsplanen
med på mötet föreslagna förändringar. Samtliga uppdrag skulle redovisas för
omsorgs- och socialnämnden senast i oktober 2018.

Sammanfattning

Omsorgs- och socialförvaltningen presenterar en sammanfattad uppföljning
utifrån de beslutspunkter som gavs i uppdrag till förvaltningen genom beslut i
nämnden 2018-05-29, § 91.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Uppföljning åtgärdsplan 2018, 2018-10-26
Uppföljning åtgärdsplan 2018, 2018-10-23
Uppföljning åtgärdsplan Arbete och integration, 2018-10-11
Uppföljning åtgärdsplan Äldre, 2018-10-11
Uppföljning åtgärdsplan LSS, 2018-10-11
Uppföljning åtgärdsplan Individ och familjeomsorg, 2018-10-11
Uppföljning åtgärdsplan Hälso- och sjukvård, 2018-10-11

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisad uppföljning

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:80

Delårsuppföljning av verksamhetsplan 2018 - Godkännande
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden fattade beslut 2017-08-29, § 118, om åtaganden för
omsorgs- och socialnämndens verksamhet 2018 och 2018-03-27, § 39, utifrån dessa
åtaganden, beslut om en verksamhetsplan för samma period.
Delårsuppföljning av verksamhetsplan genomförs en gång på hösten för
delavstämning inför slutredovisning i början av 2019.

Sammanfattning
Delårsuppföljningen av verksamhetsplan 2018 för omsorgs- och socialnämndens
verksamhet redovisas i sin helhet genom upprättad tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Uppföljning Verksamhetsplan 2018, 2018-10-24
Uppföljning Verksamhetsplan 2018, 2018-10-23

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av
delårsuppföljningen av verksamhetsplan 2018

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:115

Utredning om sammanhållen vårdkedja inom individ- och
familjeomsorgen – Beslut
Bakgrund

Under 2017 gav omsorgs- och socialnämnden förvaltningen i uppdrag att se över
verksamheten på Kungsvägens HVB i syfte att erhålla bättre kvalitet/resultat för
den enskilde. Det resulterar i Kungsvägens akut- och utredningshem som startar i
februari 2018. Planeringen är även att fortsätta driva Skänninge HVB för att
minska externa placeringar.

Sammanfattning

I slutet på augusti 2018 har OSN 11 ungdomar placerade på HVB samt två i
utsluss. Ungdomarna har en stor variation i problematik och behov.
Kungsvägens akut- och utredningshem har sedan start haft låg beläggning – en
förändring och utveckling av verksamheten behövs.
Det finns stora möjligheter att skapa en sammanhållen vårdkedja på hemmaplan.
På Kungsvägen skapas akut-utredning-behandling samt utsluss i ett mindre
format tätt kopplat till utslusslägenheterna på Dacke stödboende. Arbetet bedrivs
utifrån systemteori med ungdomen och nätverket i fokus i tät samverkan med
öppenvården.
Skänninge HVBs lokaler är anpassade för en storskalig verksamhet vilket inte
passar Mjölbys behov.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Utredning om sammanhållen vårdkedja, 2018-09-18
Utredning om sammanhållen vårdkedja, 2018-09-06

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 165 fortsättning

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens
inriktningsförslag att Kungsvägens akut- och utredningshem blir
Kungsvägens HVB med funktionerna akut, utredning, behandling och
utsluss

2.

Skänninge HVB avvecklas

3.

Omsorgs- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa
inriktningsbeslutet från och med 2018-11-01

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:125

Utredning avseende Lex Sarah, Planeringsenheten och hemtjänst - Beslut
Bakgrund
En enskild har haft svårigheter att hantera ett larm och kunde således inte påkalla
hjälp vid ett sjukdomstillstånd. Utredning visar att det inte finns något tekniskt fel
på utrustningen utan det är olyckliga omständigheter och därav inget
missförhållande.

Sammanfattning
En enskild har inte kunnat larma vid ett sjukdomsfall som visar sig vara en
hjärtinfarkt, denne har varit för svag. Via telefon kan den enskilde kontakta
personal som tillkallar ambulans.
En grundlig utredning genomförs på Planeringsenheten där det konstateras att det
inte är något tekniskt fel på utrustningen. Larmet är känsligt och det finns ingen
tidigare erfarenhet av att en enskild inte kunnat trycka igång larmet. Vidare har
den enskilde utan svårigheter kunnat hantera larmet då det installerades.
Den direkta åtgärden blir att installera en larmförstärkare så att larmet bli än mer
känsligt. Bedömningen är att det är olyckliga omständigheter som ligger bakom
incidenten. Det är fastställt och klargjort att det inte föreligger tekniskt fel på
utrustningen och detta hade inte gått att förebygga med rutiner eller genomgång
av teknisk utrustning.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och
24 b § LSS), Planeringsenheten/hemtjänst, 2018-10-25
Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och 24 b §
LSS), Planeringsenheten och hemtjänst, 2018-10-10
Rapportering enligt Lex Sarah gällande Planeringsenheten och hemtjänst,
Evy Svensson, 2018-09-17

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

Beslut
1.

Inget missförhållande föreligger

___
Beslutet skickas till:
Akten
Enhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:120

Utredning avseende Lex Sarah, Änggårdens vårdboende, Nattgrupp Beslut
Bakgrund
Personer som bor på ett vårdboende har omfattande vårdbehov och deras trygghet
och säkerhet sätts på spel när personal inte följt rutinen att sätta igång golvlarmet
nattetid i enskildas rum. Det har inneburit en påtaglig risk för ett allvarligt
missförhållande.

Sammanfattning
Enhetschef får kännedom om att personal har sovit viss del av sin arbetstid samt
inte satt igång golvlarm inne hos enskilda nattetid. Detta har resulterat i
arbetsrättsliga åtgärder mot vissa medarbetare.
Personal är anställd för vaken nattjänstgöring och det finns tydliga rutiner
angående golvlarmen samt att det står utförligt i den enskildes genomförandeplan
om golvlarm ska användas. När personal inte satt på dessa larm äventyras de
enskildas trygghet och säkerhet och personal kan inte uppmärksamma om
personer är uppe och vandrar eller ramlar.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och
24 b § LSS), Änggårdens vårdboende, 2018-10-25
Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och 24 b §
LSS), Änggårdens vårdboende, 2018-10-24
Rapportering enligt Lex Sarah gällande Änggårdens vårdboende,
Nattgrupp, 2018-09-06

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

Beslut
1.

Det inträffade bedöms som en påtaglig risk för ett allvarligt
missförhållande och ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg

___
Beslutet skickas till:
Akten
Enhetschef
Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:53

Utredning avseende Lex Sarah, Hemtjänst Öster - Beslut
Bakgrund
En enskild har fått konsekvenser på grund av brister i handläggning och
genomförande av insatser vilket inneburit en risk för ett missförhållande.

Sammanfattning
En enskilds anhörig hör av sig och uppger att den enskilde inte får hjälp av
hemtjänst att byta kläder dagligen. Utredningen visar att genomförandeplanen är
otydlig samt att den enskilde uttrycker till personal att denne inte vill byta kläder.
Personal har inte heller dokumenterat vad som åtgärdats under hembesöket.
För att åtgärda detta upprättas en ny tydlig genomförandeplan utöver det har
samtlig personal genomgått utbildning i dokumentation.

Beslutsunderlag
- Missiv - Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 §
SoL och 24 b § LSS), Hemtjänst Öster, 2018-10-16
- Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och
24 b § LSS), Hemtjänst Öster, 2018-09-27
- Rapportering enligt Lex Sarah, 2018-03-09
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
1.

Händelsen bedöms som att det inneburit en risk för ett missförhållande
och ska således inte skickas till Inspektionen för vård och omsorg.

___
Beslutet skickas till:
Akten
Enhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:85

Utredning avseende Lex Sarah, Familjeteamet - Beslut
Bakgrund
Brister i utförande av insats på grund av utebliven kommunikation och att rutiner
inte följts har inneburit en risk för ett missförhållande.

Sammanfattning
Ett uppdrag förmedlas till råd, stöd och behandling. Under en vecka då utföraren
är ledig är inte uppdraget överlämnat till ny utförare enligt rådande rutin vid
ledigheter. Stöd har således inte utförts i den omfattning som står i uppdraget, det
har brustit på grund av bristande kommunikation och att rutiner inte följts.
Rutinen vid ledighet har enhetschef åter informerat om samt ska regelbundet
repetera för att det inte ska inträffa igen.

Beslutsunderlag
- Missiv - Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 §
SoL och 24 b § LSS), Råd, stöd och behandling, 2018-10-16
- Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och
24 b § LSS), Råd, stöd och behandling, 2018-09-27
- Rapportering enligt Lex Sarah avseende 2018-05-24
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
1.

Händelsen bedöms som en risk för ett missförhållande och ska således inte
anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.

___
Beslutet skickas till:
Akten
Enhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:101

Utredning avseende Lex Sarah, Socialpsykiatrin - Beslut
Bakgrund
En enskild har insatser från LSS beviljat i form av avlösarservice och assistans men
har i praktiken inte erhållit den mängd timmar som är beslutat.

Sammanfattning
En enskild född -02 har beviljade insatser i form av assistans och avlösarservice om
24 timmar per månad. Det visar sig att den enskilde erhåller ca 10 timmar
avlösarservice per månad. När utföraren är sjuk eller ledig finns ingen vikarie att
tillgå. Konsekvensen kan bli att mamma inte fullt ut orkar ta hand om sitt barn då
syftet med insatserna är av avlasta henne.
Enhetschef har nu åtgärdat missförhållandet genom att anställa en vikarie som ska
täcka upp vid sjukdom och ledigheter. En rutin har även upprättats som en
vägledning hur ledigheter och frånvaro ska hanteras.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och
24 b § LSS), Socialpsykiatrin, 2018-10-02
Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och 24 b §
LSS), Socialpsykiatrin, 2018-09-19
Rapportering enligt Lex Sarah avseende Socialpsykatrin, 2018-06-20

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

Beslut
1.

Händelsen bedöms som en påtaglig risk för ett missförhållande och ska
således inte skickas till Inspektionen för vård och omsorg

___
Beslutet skickas till:
Akten
Enhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:127

Utredning avseende Lex Sarah, Villerkulla - Beslut
Bakgrund
Brister i den fysiska miljön på ett korttidsboende för barn med
funktionsnedsättning ligger till grund för ett allvarligt missförhållande.

Sammanfattning
Ett barn får i sig stoppning från en trasig fåtölj varvid konsekvensen blir svår
smärta och diarréer samt sjukhusbesök. Enhetschef beslutar om direkta åtgärder
som består i att gå igenom samtliga inventarier, gosedjur, kuddar och täcken etc
för att säkerställa att allt är helt. Nya rutiner skapas för att säkerställa att
missförhållandet ej ska inträffa igen. Bemanningen höjs och barnet är under
ständig uppsikt av personal.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och
24 b § LSS), Villerkulla, 2018-10-10
Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och 24 b §
LSS), Villervalla, 2018-10-10
Rapportering enligt Lex Sarah avseende, 2018-09-12

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

Beslut
1.

Händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande och ska således
skickas till Inspektionen för vård och omsorg

___
Beslutet skickas till:
Akten
Enhetschef
Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 171

Sammanträdesdatum

2018-10-30

Sida

17 (27)

Dnr OSN/2017:33

Ekonomi, prognos, månadsrapporter september 2018 - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Förvaltningens budgetansvariga har registrerat en helårsprognos per september
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 september visar ett underskott med – 15 913 tkr, i jämförelse
med den skattefinansierade budgeten.
Förvaltningens intäktsfinansierade verksamhet redovisar en helårsprognos på 14
862 tkr i jämförelse med intäktsbudget blir det ett underskott med – 10 923 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 nio månader, för den skattefinansierade delen är 446 181 tkr i
förhållande med planerade budget 432 516 tkr. Förvaltningen redovisar därmed ett
underskott med -13 665 tkr för perioden januari till och med september

Sammanfattning
Förvaltningen prognostiserar efter september månad 2018 ett helårs
resultat på 593 419 tkr för den skattefinansierade verksamheten, vilket ger en
avvikelse mot den tilldelade budgeten med – 15 913 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. Hemtjänst prognostiserar ett helårsresultat på -4 987 tkr, avvikelsen mot den
planerade budgeten 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 prognosen för den skattefinansierade delen
ingår också kostnad för särskilda avgifter till IVO för ej verkställda beslut inom
LSS, totalt 1 818 tkr.
Den intäktsfinansierade verksamheten prognostiserar ett helårsresultat med 14 862
tkr, ett underskott mot den planerade budgeten med – 10 923 tkr och beror främst
av minskade intäkter från migrationsverket, och där verksamheten genomfört
åtgärder för att anpassa kostnaderna till intäktsnivån. Underskottet ska justeras
vid årsbokslutet med de medel som finns i tilläggsbudgeten sedan tidigare år

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2018-10-30

Sida

18 (27)

§ 171 fortsättning

Beslutsunderlag
-

Missiv - Ekonomi, månadsuppföljning och prognos per september 2018,
2018-10-18
Statistik och nyckeltal per september 2018, omsorgs- och
socialförvaltningen, 2018-10-23
Tjänsteskrivelse – Bokslutsprognos per 2018-09-30,
2018-10-18

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen
per september månad

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2018-10-30

§ 172

Sida
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Dnr OSN/2018:105

Måttvärden och mätpunkter för åtaganden 2019 - Godkännande
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden fattar varje år beslut om åtaganden för
nästkommande verksamhetsår. 2018-08-28 fattade omsorgs- och socialnämnden
beslut om åtaganande för verksamhetsåret 2019. Måttvärden och mätpunkter
bestäms vanligtvis sedan av omsorgs- och socialförvaltningen.
Omsorgs- och socialnämnden har ett gemensamt åtagande tillsammans med
Utbildningsnämnden:
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.
Utbildningsnämnden fattade beslut 2018-09-24, § 95, om att ändra mättillfället för
det gemensamma åtagandet från ”senaste utfall” till att utgå ifrån ”31 december
2017”, samt att föreslå omsorgs- och socialnämnden att göra detsamma.

Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen väljer att lyfta frågan om ändring av måttvärden
och mätpunkter till omsorgs- och socialnämnden på grund av den oväntade
propån från utbildningsnämnden.
Omsorgs- och socialförvaltningens bedömning är att valet av mätpunkterna är
kommungemensamt beslutade och verkar för likstämmighet i redovisningen.
Mätjämförelsen mellan åren är alltid sista december och därför blir det en icke
önskvärd förändring att ta bort ena mättillfället vid den löpande redovisningen.
Om ordningen ska ändras så bör det alltså ske kommunövergripande. Omsorgsoch socialnämnden föreslås därför stå kvar vid gällande ordning för omsorgs- och
socialnämndens styrning av åtaganden och att redovisat förslag godkänns.

Beslutsunderlag
-

-

Justerandes sign

Missiv - Måttvärden och mätpunkter för åtaganden 2019, 2018-10-23
Måttvärden och mätpunkter för åtaganden 2019, 2018-10-23
Protokollsutdrag - UTB §95 Budget 2019-2021, beslut om mått och
målvärden, 2018-09-24
Mål och budget 2019-2021, Mått och målvärden, Utbildningsförvaltningen,
2018-09-13

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2018-10-30

§ 172 fortsättning

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner föreslagen ordning för
åtaganderedovisning.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2018-10-30

§ 173

Sida
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Dnr OSN/2017:117

Internkontrollplan 2018, delårsuppföljning - Godkännande
Bakgrund
Omsorgs-och socialnämnden beslutade 2017-12-19 § 187 om interkontrollplan
gällande 2018. Uppföljning av internkontrollplan 2018 sker vid två tillfällen under
verksamhetsåret, delårsuppföljning per september samt helårsuppföljning per 31
december.

Sammanfattning
Delårsuppföljning av internkontrollplan 2018 för omsorgs-och socialnämnden
redovisas genom ett antal kontrollmoment, och i de fall det behövs förslagtill
åtgärder.

Beslutsunderlag
-

-

Missiv - Internkontrollplan – delårsuppföljning, 2018-10-22
Internkontroll avseende följsamhet och tillämpning av beslutade rutiner
för verkställighet av biståndsbeslut samt tillhörande process för
förändring av beslut, 2018-10-22
Internkontroll - Arbetsprocessen med nätverk som en del av beslut i
Socialutskottet, 2018-10-22
Internkontroll av 7-dagarsregeln samt arbetsprocessen en väg in,
2018-10-22
Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2018 – uppföljning, 2018-10-19

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

Beslut
1.

Omsorgs-och socialnämnden godkänner redovisningen av
delårsuppföljning av internkontrollplan 2018

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2018-10-30

§ 184

Sida
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Dnr OSN/2018:38

Kvartalsrapport inkomna synpunkter kvartal 3 - Godkännande 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 tredje kvartalet 2018 har det kommit in 8 synpunkter, vilket är att jämföra
med 13 synpunkter för samma period 2017. För redovisning av samtliga
synpunkter, se bilaga 1.
Under det tredje kvartalet är synpunkterna i huvudsak fördelade mellan
bemötande och utförande (44 % vardera). En majoritet av synpunkterna har
element av varandra i sig men överväger till största delen åt antingen ena eller
andra typen av synpunkt.
De flesta synpunkterna återfinns inom hemtjänst, försörjningsstöd och även
utredningsenheten i och med att skriftliga synpunktsrapporter inkommit, vilket
det inte gjort tidigare.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Kvartalsrapport - Sammanställning av inkomna synpunkter efter
tredje kvartalet 2018, 2018-10-23
Kvartalsrapport - Sammanställning av inkomna synpunkter efter tredje
kvartalet 2018, 2018-10-23
Bilaga - Sammanställning av synpunkter efter tredje kvartalet 2018, 201810-23

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen inkomna
synpunkter för tredje kvartalet 2018

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2018-10-30

§ 186

Sida
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Dnr OSN/2017:72

Förordande av ny tomt för planläggning av nya verksamhetslokaler med
vård- och omsorgsplatser - Tillstyrkande
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden har fått del av förslag till tomter att
bebygga med 80 vård- och omsorgsplatser. Av de tidigare förslagen har
omsorgs- och socialnämnden förordat tomten vid Lidl.
Efter fortsatt utredning av tomten vid Lidl visade sig förslaget ha
väsentliga begräsningar som krävde omfattande åtgärder för att
eliminera buller samt att byggnadens utformning inte fick plats på
förslagen tomt. Även andra tomter har varit under utredning, exempelvis
”Verkstaden”, vid Dacke stödboende. Dessa förslag har även dessa
innehållit begränsningar, i huvudsak på grund av tomternas belägenhet
och storlek.
Sammanfattning
Ett nytt förslag har nu presenterats; tomten ”Riddaren”, vid Lundbybadet.
Platsen och ytan kan enligt en första skiss rymma byggnaden och
platsen är också mer lämpad för ändamålet.
Omsorgs- och socialförvaltningen har blivit uppmanad att begära att
omsorgs- och socialnämnden särskilt förordar att denna tomt utreds
vidare för byggnation och att planarbetet ska sättas igång. Av detta skäl
föreslår omsorgs- och socialförvaltningen att omsorgs- och
socialnämnden fattar ett sådant beslut för att verkställighet på övriga
förvaltningar ska kunna fortskrida som förväntat.
Beslutsunderlag
-

Missiv - Förordande av ny tomt för planläggning av nya
verksamhetslokaler med vård- och omsorgsplatser, 2018-10-23

Muntlig redogörelse av nuläge och förutsättningar från verksamhetschef äldre
Caroline Strand.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2018-10-30

Sida
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§ 186 fortsättning

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden förordar att tomten Riddaren bebyggs med
80 vård- och omsorgsplatser och att planarbetet ska påbörjas omgående

2.

Beslutet tillställs kommunstyrelsen

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2018-10-30

§ 187

Sida
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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
1.1 – 14.18 Beslut enligt Delegationsordning för omsorgs- och socialnämnden
20.1 Anställning tillsvidare samt visstidsanställningar längre än 6 månader
21. 3 Inköp av tjänst inom tilldelat ekonomiskt ansvarsområde
21. 7 Nytecknande och uppsägning av hyresavtal och arrendeavtal

Beslutsunderlag
-

Missiv - Redovisning av delegationsbeslut, oktober 2018, 2018-10-23
Förteckning delegationsbeslut, för perioden 2018-09-20 – 2018-10-23, 201810-23
Delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, september 2018, 2018-10-09

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1.

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2018-10-30

§ 188

Sida
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Dnr OSN/2016:130, OSN/2018:141, OSN/2018:26,
OSN/2018:60, OSN/2018:76, OSN/2018:77

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

Nyhetsbrev Hela människan Ria, 2018-10-09

-

Kommunstyrelsens personalutskott, protokollsutdrag KSPU §25
Lönesamtal 2019 – information, 2018-09-27

-

Kommunstyrelsens personalutskott, protokollsutdrag KSPU §22 Heltid,
2018-09-27

-

Kommunstyrelsens personalutskott, protokollsutdrag KSPU §23 Rutiner
annonsering, 2018-09-27

-

Rutin för annonsering vid rekrytering, 2018-09-27

-

Inspektionen för vård och omsorg, Beslut angående anmälan enligt lex
Sarah avseende en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande vid
Kolonigatans gruppbostad, Dnr 8.1.2-30202/2018-4, 2018-09-28

-

Inspektionen för vård och omsorg, Beslut rörande anmälan enligt lex
Sarah avseende en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande vid
Kolonigatans gruppbostad, Dnr 8.1.2-30198/2018-3, 2018-09-28

-

Inspektionen för vård och omsorg, Beslut avseende ansökan om ändring
av tillstånd från Norlandia Care AB, Utökning av antal platser vid
Slomarp dagverksamhet Treklöver, IVO, Dnr 6.3.2-22438/2018, 2018-10-09

-

Inspektionen för vård och omsorg, Begäran om yttrande angeånde en
anmälan från enskild som rör insatser inom äldreomsorgen, Dnr 8.531007/2018-1, 2018-09-26

-

Svar på IVO:s begäran om yttrande angående en anmälan från enskild
som rör insatser inom äldreomsorgen, Dnr 8.5-31007/2018-1, 2018-10-22

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-30

§ 188 fortsättning

Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av kännedomsärendena
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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