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Övriga deltagande

Caroline Strand, ställföreträdande förvaltningschef, Christoffer Sjögren,
sekreterare, Camilla Eriksson, chef för ekonomi- och systemstöd § 97, § 106,
Kristina Granlund, verksamhetschef IFO §§ 97 – 98, Mattias Jesmin,
verksamhetschef LSS §§ 97 – 104, § 106, Tony Lidberg, verksamhetscontroller
§ 97, § 106, Beatrice Karlsson, utvecklingsledare §§ 99 – 102, Yvonne Stolt,
personalchef § 97, Maria Åhström, ekonomichef § 98, Carina Brofeldt,
biträdande kommunchef § 103

Utses att justera

Gunvor Gransö (KD)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2018-06-26 klockan 13:00
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Innehållsförteckning
§ 97

Heltid som norm – Information

§ 98

Utredning - Gemensam måltids- och lokalvårdsorganisation –
Information

§ 99

IBIC - hur arbetet fortskrider - Information

§ 100 Utredning avseende lex Sarah, Blomstervägens gruppboende Beslut
§ 101 Utredning avseende lex Sarah, Blomstervägens gruppboende Beslut
§ 102 Utredning avseende lex Sarah, Folkungagårdens vårdboende –
Beslut
§ 103 Program för uppföljning av privata utförare – Information
§ 104 Byggnation av nytt äldreboende - Information
§ 105 Rapporter - Information
§ 106 Ekonomi, prognos, månadsrapporter maj 2018 - Godkännande av
redovisning
§ 107 Förenklat beslutsfattande - Inriktningsbeslut
§ 108 Utvärdering av samverkansavtal mellan omsorgs- och
socialnämnden och utbildningsnämnden - Godkännande
§ 109 Medborgarförslag - Samordning av hedersrelaterade frågor Tillstyrkande av yttrande
§ 110 Utvärdering av innovationsavtal städtjänster hemtjänst och
särskilt boende - Godkännande
§ 111 Stimulansersättning till daglig verksamhet/LSS 2018 Tillstyrkande
§ 112 Verksamhetsberättelse Personligt Ombud 2017- Godkännande
§ 113 Kurser och konferenser - Beslut om deltagande
§ 114 Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning
§ 115 Kännedomsärenden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Heltid som norm - Information
Sammanfattning
Yvonne Stolt, personalchef, redovisar bakgrunden och behovet av att införa
heltid som norm i Mjölby kommun samt behovet av nyckeltal för
grundbemanning inom omsorgen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår utifrån presentationen följande:
1. Omsorgs- och socialförvaltningen får i uppdrag att analysera och
kartlägga hur grundbemanningen ser ut inom respektive
verksamhet för Äldre och LSS idag
2. Omsorgs - och socialförvaltningen i uppdrag att kartlägga och ta
fram en norm för grundbemanning
3. Omsorgs - och socialförvaltningen i uppdrag att kartlägga hur
stor andel av medarbetare som önskar heltid, alternativt valbar
sysselsättning
4. Omsorgs - och socialförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
förslag på hur arbetet kan organiseras på heltid både med
serviceinsatser och utan
5. Omsorgs - och socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en
pilot på en enhet som går att utvärdera utifrån ekonomi,
personalpolitik och kvalité för brukarna, samt
6. Samtliga punkter ska återredovisas till omsorgs- och
socialnämnden senast i december 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 97 fortsättning
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialförvaltningen får i uppdrag att analysera och
kartlägga hur grundbemanningen ser ut inom respektive verksamhet
för Äldre och LSS idag
2. Omsorgs - och socialförvaltningen i uppdrag att kartlägga och ta
fram en norm för grundbemanning
3. Omsorgs - och socialförvaltningen i uppdrag att kartlägga hur stor
andel av medarbetare som önskar heltid, alternativt valbar
sysselsättning
4. Omsorgs - och socialförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag
på hur arbetet kan organiseras på heltid både med serviceinsatser
och utan, samt
5. Genomföra en pilot på en enhet som går att utvärdera utifrån
ekonomi, personalpolitik och kvalité för brukarna
6. Samtliga punkter ska återredovisas till omsorgs- och socialnämnden
senast i december 2018
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:72

Utredning - Gemensam måltids- och lokalvårdsorganisation –
Information
Sammanfattning
Maria Åhström, ekonomichef, redovisar utredningen om gemensam
måltids- och lokalvårdsorganisation.
Beslutsunderlag
Utredning - Gemensam måltids- och lokalvårdsorganisation, 2018-05-29
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
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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§ 99
IBIC - hur arbetet fortskrider - Information
Sammanfattning
Beatrice Karlsson, utvecklingsledare för kvalitet, redovisar bakgrunden och
arbetet med att införa IBIC som utredningsmetod i förvaltningen och vad
som är skillnaden mot nuvarande metoder.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
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/2018:14

Utredning avseende lex Sarah, Blomstervägens gruppboende - Beslut
Sammanfattning
Personal har på eget beslut tagit bort ordination av rörelse och promenader
för den enskilde då den enskilde rör sig och promenerar mycket på egen
hand. Fysioterapeuten som gjort ordineringen uppmärksammade att
ordineringen inte följdes och enhetschef sammankallade till möte. Det
beslutas då att ordinationen inte behövs då den enskilde rör sig mycket på
egen hand med bla promenader. Det som gått fel i hanteringen är att
personal inte kallat till uppföljning med fysioterapeuten för att diskutera och
bedöma ordinationen. Personal har inte mandat att ta bort en ordinering.
Beslutet har inte påverkat den enskilde negativt utan vården och omsorgen
har förblivit god. Vi har ett extra stort ansvar att värna om funktionsnedsatta
individer som inte kan föra sin egen talan, att de får en god omvårdnad och
ett rättssäkert omhändertagande och då är det av största vikt att vi följer
ordinationer, dokumenterar och följer genomförandeplan.
Beslutsunderlag
-

Missiv - Lex Sarah, Rapportering enligt 14 kap. 3 § SoL och 24
b § LSS, Blomstervägens gruppbostad, 2018-06-05
Utredning av rapportering av lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och 24b
§ LSS), Blomstervägen, 2018-06-03
Rapportering av lex Sarah (14 kap. 3 § Sol och 24 b LSS)
till närmsta chef, Blomstervägen 2018-01-16

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden bedömer att händelsen inte inneburit
en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande
___
Beslutet skickas till:
Akten
Enhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:70

Utredning avseende lex Sarah, Blomstervägens gruppboende - Beslut
Sammanfattning
Personal har inte signerat den enskildes ordination av kontakturprofylax.
Dock har den enskilde fått sin ordnation på korrekt vis men personal har
slarvat med att signera efter ordinationen är utförd. Detta har inte inneburit
några negativa konsekvenser för den enskilde men det är viktigt att
signering utförs så det gör idag samtlig personal. Att dokumentera kring
ordinationer en garanti på att god vård utförs och att genomförandeplanen
följs. Vi har även ett extra stort ansvar att värna om funktionsnedsatta
individer som inte kan föra sin egen talan.
Beslutsunderlag
- Missiv - Lex Sarah, Rapportering enligt 14 kap. 3 § SoL och 24 b §
LSS, Blomstervägens gruppbostad, 2018-06-05
- Utredning av rapportering av Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och 24 b §
LSS), Blomstervägens gruppbostad, 2018-06-03
- Rapportering av lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS), till
närmsta chef, Blomstervägens gruppbostad, 2018-01-16
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden bedömer att händelsen inte inneburit
en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande
___
Beslutet skickas till:
Akten
Enhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:27

Utredning avseende lex Sarah, Folkungagårdens vårdboende - Beslut
Bakgrund
Biståndshandläggare upplever brister i omvårdnad och hygien av den
enskilde, samt en oro från anhörig kring möjligheten för den enskilde att
larma.
Sammanfattning
Utredningen visar att verksamheten har ett aktivt förhållningssätt där de
gjort flera åtgärder för att kunna hjälpa den enskilde på bästa sätt, utifrån de
förutsättningar som den enskildes hälsotillstånd medger.
Utredaren bedömer inte händelsen som ett missförhållande.
Beslutsunderlag
- Missiv - Utredning avseende lex Sarah, Folkungagårdens
vårdboende, 2018-02-16, 2018-05-31
- Rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS)
till närmaste chef, Folkungagårdens vårdboende, [Sekretess],
2018-02-16, 2018-02-16
- Utredning avseende lex Sarah, Folkungagårdens vårdboende,
2018-02-16, 2018-05-18
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden bedömer inte händelsen som ett
missförhållande och ska därför inte anmälas till Inspektionen för
vård och omsorg.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Enhetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:26

Program för uppföljning av privata utförare - Information
Sammanfattning
Carina Brofeldt, biträdande kommunchef, berättar om bakgrunden till och
arbetet med att ta fram ett program för uppföljning av privata utförare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
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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§ 104
Byggnation av nytt äldreboende - Information
Sammanfattning
Caroline Strand, Verksamhetschef Äldre, redovisar hur arbetet fortskrider
med att hitta en tomt för vårdboendebyggnationen som beslutats om
tidigare. Ett antal förslag på placering visas för nämnden.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
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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§ 105
Rapporter - Information
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och rapporter föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Muntliga rapporter lämnas av tjänstemän och politiker enligt följande:
- Angående artikel i Corren den 13 juni 2018 om arbetsmiljö på
enheten arbete- och välfärd, Caroline Strand
- Invigning av innergården på Bokens vårdboende, Claes
Samuelsson (C)
- Konferensen Framtidens boende för äldre den 30-31 maj 2018,
Anna Johansson (S) och Ulla Karlsson (M)
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningen av rapporten
godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Redovisningen av rapporterna godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:33

Ekonomi, prognos, månadsrapporter maj 2018 - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Förvaltningens alla budgetansvariga har registrerat en helårsprognos per
maj månad i ekonomisystemet. Redovisningen som också skickas till
kommunstyrelsen delas upp i buverk och förvaltningen har under våren
arbetat med att dela upp redovisningen i buverk per verksamhetschef och
per intäktsfinansierat samt skattefinansierad verksamhet. Denna förändring
gör det svårt att jämföra med förvaltningens tidigare redovisningar per
buverk. Helårsprognosen per maj visar ett underskott med - 15 553 tkr, i
jämförelse med den skattefinansierade budgeten.
Den intäktsfinansierade verksamheten redovisar en helårsprognos på 12 742
tkr i jämförelse med intäktsbudget blir det ett underskott med -9 159 tkr.
Förvaltningen redovisade i maj till nämnd en åtgärdsplan för att minska
underskottet för den skattefinansierade verksamheten. Åtgärder pågår för att
anpassa verksamheten ensamkommande barn till nuvarande
ersättningsnivåer från migrationsverket. Underskottet justeras med medel
från tilläggsbudget.
Utfallet efter fem månader, för den skattefinansierade delen, och exklusive
semesterlöneskuld, visar ett underskott med – 8 770 tkr. I detta belopp ingår
dock kostnad för 2018 års lönerevision där vi ännu inte blivit kompenserade
via TA, preliminär bedömning av kostnaden för detta per maj månad landar
på ca 2 000 tkr.
Sammanfattning
Efter årets första fem månader prognostiserar förvaltningen ett helårs
resultat 586 031 tkr för den skattefinansierade verksamheten, vilket ger en
avvikelse mot budget med – 15 553 tkr.
Den intäktsfinansierade verksamheten prognostiserar ett helårsresultat med
12 742 tkr, ett underskott med – 9 159 tkr underskottet ska justeras med de
medel som finns i tilläggsbudgeten sedan tidigare år.
I avvikelsen -15 553 mot den planerade budgeten tkr utgör köpt extern vård
för barn och unga den största delen, men också hemtjänst stöd i ordinärt
boende är en stor del mot den planerade budgeten.
Beslutsunderlag
- Missiv - Ekonomi, månadsuppföljning och prognos per maj
2018, 2018-06-12
- Tjänsteskrivelse - Bokslutsprognos per 2018-05-31, 2018-06-12
- Statistik och nyckeltal per maj 2018, omsorgs- och
socialförvaltningen, 2018-06-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106 fortsättning
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner maj månads ekonomiska
redovisning
___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:22

Förenklat beslutsfattande – Inriktningsbeslut
Sammanfattning
Syftet med förenklat beslutsfattande inom hemtjänsten för äldre är att korta
ned utredningsförfarandet och lägga mer fokus på att följa insatserna och
kunna erbjuda en enkel och effektiv hemtjänst.
För att hantera ett förenklat beslutsfattande inom hemtjänsten för äldre
behöver förvaltningen bland annat arbeta fram nya riktlinjer och se över
vilka konsekvenser detta förfarande generar för förvaltningen och den
enskilde rörande ekonomi, rättsäkerhet och organisationen som utför
hemtjänsten.
Beslutsunderlag
-

Missiv - Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre, 2018-0605
Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre, 2018-06-05

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden ger omsorgs- och socialförvaltningen i
uppdrag att se över befintliga riktlinjer och anpassa dessa efter ett
förenklat beslutsfattande i syfte att tillämpa dessa efter beslut i
nämnd
2. Omsorgs- och socialnämnden ger omsorgs- och socialförvaltningen i
uppdrag att gå vidare med en anpassning till förenklat beslutsfattande inom hemtjänsten så att det kan införas 2019-01-01
3. Omsorgs- och socialnämnden ger omsorgs- och socialförvaltningen i
uppdrag att utreda organisationen kring hur kommunen ska ge dess
invånare skälig, bra och effektiva hemtjänstinsatser inom ramen för
de insatser som berörs av förenklat beslutsfattande inom hemtjänst
för äldre
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2015:79

Utvärdering av samverkansavtal mellan omsorgs- och socialnämnden
och utbildningsnämnden - Godkännande
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har skrivit
fram en utvärdering av det samverkansavtal som omsorgs- och
socialnämnden och utbildningsnämnden ingick 2014 angående barn och
ungdomar mellan 1-20 år som far illa eller riskerar att fara illa.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår tillsammans med
utbildningsförvaltningen att projektet ska anses avslutas då åtgärder och
målsättningar har genomförts och nåtts enligt plan, och att man i den
löpande verksamheten arbetar vidare på samma sätt och med förnyat
uppdrag genom åtagandeprocessen.
Beslutsunderlag
Utvärdering av samverkansavtal mellan omsorgs- och socialnämnden och
utbildningsnämnden, 2018-05-29
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
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/2017:135

Medborgarförslag - Samordning av hedersrelaterade frågor Tillstyrkande av yttrande
Bakgrund
Marlene Stenman föreslår i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige att
Mjölby kommun tar ett helhetsgrepp kring den hedersrelaterade problematik
som drabbar unga.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-19 att överlämna
medborgarförslaget till omsorgs- och socialnämnden för beredning i samråd
med utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt
kommunstyrelsens förvaltning. Ärendet beslutas sedan av
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Samråd har skett mellan ansvarig handläggare, Enhetschef Malin Engström,
på omsorgs- och socialförvaltningen och följande utsedda tjänstemän på
övriga förvaltningar:
- Joachim Thörn, Enhetschef, kultur- och fritidsförvaltningen
- Malin Petersson, Resursenhetschef, utbildningsförvaltningen
- Roger Max, Processledare, kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen har gett uppdrag till en arbetsgrupp att ta fram en
kommungemensam handlingsplan mot våldsbejakande extremism. I
arbetsgruppen är omsorgs- och socialförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen representerade och träffas
regelbundet. Förslagsvis utökas uppdraget i befintlig arbetsgrupp att också
innefatta de frågor som medborgarförslaget tar upp.
Syftet med arbetsgruppen är att se över befintliga handlingsplaner, sprida
kunskap och utbildning för personal inom kommunen och ta fram strategier
för att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande i frågan om
hedersrelaterat våld och förtryck.
Beslutsunderlag
- Missiv - Medborgarförslag - Samordning av hedersrelaterade
frågor, 2018-06-15
- Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag - Samordning av
hedersrelaterade frågor, 2018-03-28
- Protokollsutdrag KF §160 Samordning av hedersrelaterade
frågor - beredning medborgarförslag, 2018-12-19
- Medborgarförslag - Samordning av hedersrelaterade frågor,
2018-11-17

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Sida
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§ 109 fortsättning
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden tillstyrker omsorgs- och
socialförvaltningens förslag om åtgärder och förordar att
medborgarförslaget bör beviljas
2. Omsorgs- och socialnämnden tillställer sitt beslut till
kommunstyrelsen som förslag till beslut
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 110

Sammanträdesdatum

2018-06-19
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Dnr OSN/2016:106

Utvärdering av innovationsavtal städtjänster hemtjänst och särskilt
boende - Godkännande av utvärdering
Bakgrund
Omsorgs och socialförvaltningen tecknade 2017-02-01 två innovationsavtal
med Samhall beträffande ett samarbete kring ett utvecklingsprojekt med
inriktning serviceinsatser i form av städ och tvätt inom vård och
omsorgverksamhet.
Innovationsavtalen med Samhall skulle även utvärdera hur vi som kommun
kunde bredda och skapa meningsfull sysselsättning eller arbetsträning för
medborgare med någon form av funktionsnedsättning.
Sammanfattning
Med anledning av den korta tidperioden som avtalen pågick så har
förvaltningen svårt att utläsa några större effekter. De muntliga synpunkter
som har framkommit från medborgare och personal har dock visat på en
positiv inställning till att kommunen satsade på att försöka utreda om
serviceinsatser kan utföras av annan kompetens än vård och
omsorgpersonal.
Förvaltningen fortsätter att utreda möjligheten till att antingen intern eller
externt kunna erbjuda andra målgrupper möjligheten till att utföra
serviceinsatser. Ett arbete som kommer att fortgå under hösten 2018 och
redovisas till omsorgs- och socialnämnden under november månad 2018.
Beslutsunderlag
- Missiv - Utvärdering av innovationsavtal med Samhall 2017,
2018-06-12
- Utvärdering av innovationsavtal med Samhall 2017, 2018-06-12
- Förvaltningsrättens dom i mål 4441-17 gällande Ansökan om
överprövning av avtals giltighet enligt lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling (LOU), 2017-10-19
- Innovationsavtal Serviceboende Boken - Samhall, 175560-16-109,
2016-12-13
- Innovationsavtal Hemtjänststäd - Samhall, 175560-16-107,
2016-12-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Sida
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§ 110 fortsättning
Beslutsgång
Ordförande Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av utvärderingen.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden
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Sammanträdesdatum
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Dnr OSN/2018:79

Stimulansersättning till daglig verksamhet/LSS 2018 - Tillstyrkande
Bakgrund
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ge stimulansbidrag för
habiliteringsersättning motsvarande 350 miljoner kronor. Stödet riktas till
kommunerna och syftet med satsningen är att införa eller höja en låg
dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet.
Sammanfattning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ge stimulansbidrag för
habiliteringsersättning. I Mjölby kommun benämns ersättningen
stimulansersättning. Enligt Socialstyrelsens fördelningsnyckel för
ändamålet kan Mjölby kommun rekvirera totalt 1 015 000 kr.
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2018.
Ersättningen är idag 7 kr per närvarotimme och högst 42 kr per dag.
Nuvarande nivå på ersättningen infördes 2013 och sedan dess har ingen
justering av ersättningens storlek skett. Det som måste beaktas vid en
eventuell höjning av ersättningen är att om statsbidrag inte lämnas fortsatt
efter 2018 är det en kostnadsökning för Omsorgs- och socialnämnden att
hantera från 2019. Kommunen behöver inte rekvirera hela summan, utan
kan välja ett lägre belopp. Statsbidraget ger en möjlighet att genomföra
justering av ersättningen redan under 2018 och på så vis beräkna och ta
ställning till en eventuell kostnadsökning inför 2019. Ersättningen är ett
verktyg i arbetet med att motivera personer till sysselsättning och summan
har betydelse.
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår att en höjning av ersättningen
sker från den 1 augusti med 3 kr per timme till totalt 10 kr per timme och
maximalt 60 kr per dag.
Beslutsunderlag
- Missiv - Höjning av stimulansersättning daglig verksamhet LSS
2018, 2018-06-11
- Tjänsteskrivelse - Höjning av stimulansersättning daglig verksamhet
LSS 2018, 2018-06-11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
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Sida
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§ 111 fortsättning
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Stimulansersättningen höjs för personer i daglig verksamhet till 10
kr per timme, maximalt 60 kr per dag, från och med den 1 augusti
2018
___
Beslutet skickas till:
Enhetschef daglig verksamhet
Ekonomi och systemstöd
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 112

Sammanträdesdatum
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Dnr OSN/2015:46

Verksamhetsberättelse Personligt Ombud 2017- Godkännande
Bakgrund
Personligt ombud startade 2002 och redovisar nu sitt trettonde
verksamhetsår. Verksamheten bedrevs i samverkan mellan kommunerna
Motala, Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Mjölby, där den sistnämnda är så
kallad värdkommun samt har arbetsgivaransvaret för de personliga
ombuden.
Sammanfattning
Syftet med personliga ombud är att personer med psykiska
funktionsnedsättningar ska få möjlighet att uppnå en jämlik ställning och
vara delaktiga i samhället.
Verksamheten har under 2017 bedrivits i enbart Mjölby kommun, men där
det finns en övergripande kontakt med ombudsverksamheterna i Linköping
respektive Norrköping. Verksamheten har bedrivits i enlighet med de
direktiv som ges via Länsstyrelsen i Östergötland.
Beslutsunderlag
- Missiv - Verksamhetsberättelse Personligt ombud 2017, 2018-06-15
- Verksamhetsberättelse Personligt ombud 2017, 2018-03-28
Beslutsgång
Ordförande Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av
verksamhetsberättelsen för Personligt ombud 2017
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 113

Sammanträdesdatum

2018-06-19
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Dnr OSN/2018:13

Kurser och konferenser - Beslut om deltagande
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16, §
153, ska varje nämnd besluta om deltagande i kurser och konferenser.
Beslutsunderlag
- Inbjudan till konferensen E-hälsa, digitalisering och
välfärdsteknik, Bygget konferens, Stockholm, 2018-09-26 2018-09-27
- Inbjudan till utbildningsdag Möten över kulturgränser,
Samordningsförbundet Västra Östergötland, Norrgården,
Mjölby, 2018-10-26
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att två representanter från
omsorgs- och socialnämnden, en från majoriteten och en från oppositionen,
godkänns deltagande vid konferensen Framtidens boende för äldre, Piperska
Muren, Stockholm, den 30 – 31 maj 2018.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner deltagande för två
representanter, en från majoriteten och en från oppositionen, vid
konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik, Bygget
konferens, Stockholm, den 26 – 27 september 2018
2. Omsorgs- och socialnämnden godkänner deltagande för samtliga
ledamöter och ersättare i nämnden vid utbildningsdagen Möte över
kulturgränser, Norrgården, Mölby, den 26 oktober 2018
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 114

Sammanträdesdatum
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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, juni 2018, 2018-06-14
- Förteckning delegationsbeslut, för perioden 2018-05-23 – 2018-0614, 2018-06-14
- Delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, maj 2018, 2018-06-14
Beslutsgång
Ordförande Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr OSN/2017:33, OSN/2018:26,
OSN/2018:47, OSN/2018:61, OSN/2018:69

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

-

-

E-postmeddelande - Förstudie gällande insatser mot hedersrelaterat
våld och våldsbejakande extremism, 2018-04-24
Kommunstyrelsen, protokollsutdrag KS §98 Extratjänster, äskande
om medel från kommunstyrelsen, 2018-05-02
Kommunstyrelsen, protokollsutdrag KS §99 Riktlinjer mot alkohol
och droger på arbetsplatsen, 2018-05-02
Riktlinjer med alkohol och droger på arbetsplatsen, antagen, 201805-21
Kommunstyrelsen, protokollsutdrag KS §116 Redogörelse från
omsorgs- och socialnämnden för att komma inom ram 2018, 201805-23
Inspektionen för vård och omsorg, Meddelande från inspektionen för
vård och omsorg (IVO) till huvudman om anmält missförhållande,
Dnr 7.3-18451/2018-2, 2018-06-01
Kommunstyrelsens personalutskott KSPU §15 Regionalt
chefsförsörjningsprogram, 2018-06-13
Kommunstyrelsens personalutskott KSPU §16 Chefers
förutsättningar, undersökning, 2018-06-13
Kommunstyrelsens personalutskott KSPU §17 Rutiner kring
anmälan om kränkande särbehandling, 2016-06-13
Förvaltningsrätten, Dom i mål 3603-18 gällande
umgängesbegränsning, 2018-06-14

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 115 fortsättning
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av kännedomsärendena
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

