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§ 95

Rapporter - godkännande
Sammanfattning
Muntliga rapporter föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef lämnar lägesrapport med anledning av Corona viruset covid-19.
Förvaltningschef lämnar rapport om pågående och avslutade rekryteringar av
verksamhets- och enhetschefer.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av redovisade muntliga
rapporter.
___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:78

Ekonomisk uppföljning och prognos per juni 2020 –
godkännande
Bakgrund
Omsorg-och socialnämnden har för år 2020 tilldelats en budgetram 604 068 tkr. På
KF sammanträde 21 april, beslutades, § 41, att tilldela nämnden en omdisponering
med 1 575tkr och den interna hyreskostnaden höjdes för nämnden med samma
belopp, medlen avser paviljonger som ersätter tidigare utdömd fastighet på
Kolonigatan.
I juni tilldelades omsorg-och socialnämnden ett tilläggsanslag av
kommunstyrelsen, 7 568 tkr, för den pågående lönerevision där avtal beräknas
vara klart i höst.
Från och med juni är förvaltningens budgetram 613 211 tkr. Förvaltningen
prognostiserar ett helårsresultat per juni 615 252 tkr, vilket är en avvikelse med
den tilldelade ramen med -2 041 tkr.
Sedan slutet av 2019 sprids ett nytt Corona virus i världen, covid 19, och
utvecklingen av smittspridningen har lett till en pandemi. Detta har påverkan för
Mjölby kommuns medborgare och nämndens verksamheter då flera av nämndens
verksamheter arbetar med målgrupper som också benämns som riskgrupper.
Omsorg-och socialnämnden redovisar helårsprognos under pågående
smittspridning av Covid-19, vilket gör det svårt att beräkna de ekonomiska
konsekvenserna. Staten har utlovat ersättning, men vid juni prognosen är
ersättningsbeloppen osäkra.
Sammanfattning
För juni månads helårsprognos redovisas ett prognostiserat helårsresultat med
615 252 tkr, en avvikelse med – 2 041 tkr i jämförelse med den tilldelade
budgetramen, 613 211 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Ekonomiuppföljning och prognos per juni 2020, 2020-07-21
One page – Månadsprognos: JUNI 2020
Beslut
1.

Omsorgs-och socialnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen
per juni 2020.

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:78

Ekonomisk uppföljning och prognos per juli 2020 –
godkännande
Bakgrund
Omsorg-och socialnämnden har för år 2020 tilldelats en budgetram 604 068 tkr. På
KF sammanträde 21 april, beslutades, § 41, att tilldela nämnden en omdisponering
med 1 575tkr och den interna hyreskostnaden höjdes för nämnden med samma
belopp, medlen avser paviljonger som ersätter tidigare utdömd fastighet på
Kolonigatan.
I juni tilldelades omsorg-och socialnämnden ett tilläggsanslag av
kommunstyrelsen, 7 568 tkr, för den pågående lönerevision där avtal beräknas
vara klart i höst.
Från och med juni är förvaltningens budgetram 613 211 tkr. Förvaltningen
prognostiserar ett helårsresultat per juni 614 710 tkr, vilket är en avvikelse med
den tilldelade ramen med -1 499 tkr.
Sedan slutet av 2019 sprids ett nytt Corona virus i världen, covid 19, och
utvecklingen av smittspridningen har lett till en pandemi. Detta har påverkan för
Mjölby kommuns medborgare och nämndens verksamheter då flera av nämndens
verksamheter arbetar med målgrupper som också benämns som riskgrupper.
Omsorg-och socialnämnden redovisar helårsprognos under pågående
smittspridning av Covid-19, vilket gör det svårt att beräkna de ekonomiska
konsekvenserna. Staten har utlovat ersättning, men vid juli prognosen är
ersättningsbeloppen osäkra.
Sammanfattning
För juli månads helårsprognos redovisas ett prognostiserat helårsresultat med
614 710 tkr, en avvikelse med – 1 499 tkr i jämförelse med den tilldelade
budgetramen, 613 211 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Ekonomiuppföljning och prognos per juli 2020, 2020-08-10
One page – Månadsprognos: JULI 2020

Beslut
1.

Omsorgs-och socialnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen
per juli 2020.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:239

Förslag budget per verksamhetsområde - år 2021- beslut
Bakgrund
Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocess ska beslut om kommunmål och
driftramar 2021 och investeringar ske i fullmäktige den 9 juni. Mål och budget
2021-2023 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 17 november. I
samband med det fastställs driftbudget 2021 samt ekonomisk plan för driften 20222023.
Beslutet i juni innehåller fastställda kommunmål för 2021 som ska vägleda
nämnderna i målarbetet. Beslutet innehåller även de driftramar som anger de
ekonomiska förutsättningarna för nämnderna.
Omsorgs-och socialnämndens driftram för år 2021 är 615 261 tkr.
Omdisponering 1 575 tkr, paviljonger ersätter för utdömd fastighet på
Kolonigatan.
Förändring demografi 1 248 tkr en justering av tidigare beräknat belopp.
Uppräkning pris och intäkter 2 609 tkr
Uppräkning löner 7 567 tkr. År 2020 är avtalen för lönerevision försenade, ett
belopp, 7 567 tkr är beräknat utifrån 2 %.
Förändring investeringar justeringar lokalhyra och lokalanpassning 577 tkr
Prioriteringar 3 333 tkr, nämnden 2 LSS boenden beräknad inflytt juli och
november 2021.
Effektiviseringskrav -5 170 tk , procentuellt beslutad utifrån bruttokostnad
ekonomisk plan 2021.
Förvaltningen har vid fördelningen av prognosvärden utgått från prognosvärden
för helårsprognos per juni och justerat med poster som finns med i 2020 års utfall.
Exempelvis exkluderat intäkter från staten med anledning Corona, kostnader för
inhyrd personal. I övrigt har förvaltningen justerat värden i budget per
budgetverksamhet med prisindex enligt anvisningar från kommunstyrelsens
förvaltning.
KSF/MÅ 2020-07-02

Driftramar
2021

Budget 2021 ur MOB 2020-2022
Ek plan 2021

Omdisp +

enl MoB

TA 2020

Förändringar

Uppräkning

Uppräkning

pga

pris

löner

demografi

och intäkter
1

BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR

7 923

BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST

27 222

KF-POLITISKA ORGAN

-99

2

Förändringar

3

4

-200

1

7 924

-422

610

27 832

- 81

34

7 280

1 388

-1 679

2 705

83 016

-984

102

-76

18

4 176

-5 170

11 739

615 261

-5 524

-9 745

92 717

-5 875

-1 664

693 652

-20 011

3 800

1 612 196

-4
338

780

-79

173

3 000
-32

OMSORGS- SOCIALNÄMND

603 522

1 575

1 248

2 609

7 567

577

TEKNISK NÄMND

102 462

-1 575

-463

-43

965

-3 105

-6 624

1 338

11 513

-5 839

4 137

23 266

Beräkningar enligt principer
Uppräkning priser och intäkter
Demografi
Summa
Ramjustering enligt KF 200609
RTJ - Bakre ledning
KSF- Färdtjänst
KSF- Digitalisering/projektledning
OSN- Drift 2 LSS-boende 210401
Effektiviseringar
Summa
Totalsumma våren

4 137
-5 839
-1 702

490
1 500
1 500
9 000
-20 011
-7 521
-9 223

490

2021

5

32

4 158

695 316

5

300

80 236

1 608 396

Driftramar

ek plan 2021

548

80 311

SUMMA

Summa
ändringar jfm

-6

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

UTBILDNINGSNÄMND

Prioritering Effektivisering

pga
investeringar

83

KS-FÖRVALTNING
MILJÖNÄMND

Justerandes sign

490

7 246

2

Statsbidrag

3 333

-2 016
0

-4 576

6 333

Tillkommande efter KF 200609
Lönerevision 2020
Drift p.g.a justerad lokalanpassning
OSN - LSS-boende hyra plus verksamhetsdrift justering
TN - Kapitalkostnader p.g.a investeringar
TN - Drift p.g.a investeringar
UN - Tillfällig lokal Skogslund avvecklas 200915
UN - Tillfällig lokal Svartå avvecklas 200731
UN - Tillfällig lokal Vifolka senarelagd avveckling
Summa hösten

Totalsumma hösten

Utdragsbestyrkande

23 266
-184
-5 035
-1 621
-1 484
-1 757
-492
330
13 023

3 800

80 338
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§ 98 fortsättning
Investeringsbudget 2021-2023
Kommunen växer och det finns stora behov av verksamhetslokaler. Investeringsvolymerna har de tre senaste åren gått från den ekonomiskt hållbara nivån 100
mnkr årligen till 300 mnkr. I gällande mål och budget uppgår investeringarna till
totalt 1 500 mnkr inklusive tilläggsbudgeten.
Med tanke på det mycket osäkra läget kring kommunens framtida ekonomiska
utveckling förordas stor restriktivitet i investeringsbudgeten kommande
planperiod.

Sammanfattning
Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocess beslutades det om kommunmål
och driftramar 2021 och investeringar i fullmäktige den 9 juni. Mål och budget
2021-2023 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 17 november. I
samband med det fastställs driftbudget 2021 samt ekonomisk plan för driften 20222023. Omsorgs- och socialnämnden har tilldelats 615 261 tkr i driftram för år 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Förslag budget per verksamhetsområde - år 2021, 2020-08-17
Ramar spec 2021 -2023 KSF/MÅ
Driftramar 2021, KSF/MÅ 2020-07-02
Beslut
1.

Förslag till fördelning per budgetverksamhet av kommunfullmäktige
tilldelad driftram 615 261tkr godkänns.

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:239

Åtaganden 2021 – beslut
Bakgrund
Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocess om kommunmål och
driftramar 2021 och investeringar har beslut fattats i fullmäktige den 9 juni. Mål
och budget 2021-2023 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 17
november. Beslutet innehåller fastställda kommunmål för 2021 som ska vägleda
nämnderna i målarbetet.
Kommunmål 2021
2.

Utbildningsnivån ska höjas

3.

Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella stadsbidrag
och utjämning.
Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar.
Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser.

Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden har tillsammans med utbildningsnämnden
samverkat om ett gemensamt förslag till åtaganden utifrån de två fastställda
kommunmålen. Mått till åtagande beslutas vid nämndsammanträdet i september.
Åtagande 2021
1.

Samverkan för att främja upptäckt och åtgärdande av riskbeteende och
riskfaktorer

2.

Öka skolnärvaro i grundskolan och gymnasieskolan

3.

Öka sysselsättningsgraden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Åtagande 2021, 2020-08-24
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige § 62 Kommunmål, indikatorer, preliminära
målvärden och driftsramar 2021-2023, 2020-06-09
Beslut
1.

Omsorgs-och socialnämnden godkänner förslag till åtaganden för år 2021.

__
Beslutet skickas till:
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2020:75

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg dnr. 3.5.112133/2020 - beslut
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg begär att omsorgs- och socialnämnden lämnar
yttrande över de klagomål som tidigare bifogats från anhöriga till [sekretess]
Yttrandet bör även ge svar på nämndens ställningstagande kring att inleda
utredning enligt § 7 lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Sammanfattning
[sekretess]
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg dnr. 3.5.112133/2020, 2020-07-08
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende klagomål rörande
anhörig [sekretess], dnr 3.5.1-12133/2020, 2020-06-29
Begäran om yttrande - Synpunkt om handläggning av ärende inom socialtjänsten,
IVO Dnr 3.5.1-12133/2020-5, 2020-05-28
Begäran om dokumentation - Synpunkt om handläggning av ärende inom
socialtjänsten, IVO Dnr 3.5.1-12133/2020-1, 2020-04-08
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom Omsorgs- och
socialförvaltningens yttrande och tillställer det Inspektionen för vård
och omsorg

___
Beslutet skickas till:
Inspektionen för vård och omsorg
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2020:108

Yttrande till inspektionen för vård och omsorg dnr. 3.5.122553/2020 – beslut
Bakgrund
Inspektion för vård och omsorg (IVO) begär att omsorgs- och socialnämnden
lämnar yttrande över en anmälan som inkommit till IVO gällande bristande vård
och omsorg om en person som vistats på Dacke korttidsboende.
Sammanfattning
[sekretess]
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Yttrande till IVO gällande klagomål, Dacke korttidsboende
dnr 3.5.1-22553/2020-1, 2020-07-09
Yttrande till IVO gällande klagomål, Dacke korttidsboende 3.5.1-22553/2020-1,
2020-07-09
Begäran om yttrande och handlingar, IVO Dnr 3.5.1-22553/2020-1, 2020-06-09
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom omsorgs- och
socialförvaltningens yttrande och tillsätter det till Inspektion för vård
och omsorg

___
Beslutet skickas till:
Inspektion för vård och omsorg
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:35

Verksamhetsberättelse 2019 - Kommungemensam alkoholoch tobakshandläggning - återremiss – godkännande
Bakgrund
Mjölby kommun ingick 2016 i samverkan gällande handläggning av alkohol- och
tobaksärenden tillsammans med Motala, Vadstena, Boxholms, Ödeshögs och
Finspångs kommuner.
Omsorgs- och socialnämnden återremitterade 2020-06-17, § 77,
verksamhetsberättelse 2019 - Kommungemensam alkohol- och
tobakshandläggning. Socialförvaltningen, Alkohol- och tobaksenheten, Motala
kommun har nu kompletterat verksamhetsberättelsen som förslag till nytt
godkännande.
Sammanfattning
Den 1 juli 2019 ändrades tobakslagen, vilket innebär att tobaksförsäljning är
tillståndspliktig. Av den anledningen har de gemensamma personal-resurserna
ökat från 3,65 till 4,7 tjänst, vilket kostnadsfördelas mellan kommunerna. Totalt har
ca 100 ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning inkommit.
Samverkan har skett med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och
Kronofogden. Mötena sker dels ur kontrollsynpunkt dels med syftet att utveckla
en likabehandling av tillståndsbeslut i länet. Kontinuerliga samverkansträffar har
hållits med medverkande kommuner.
Under 2019 har Polisen (västra Östergötland och Norrköpingspolisen) haft
kontinuerliga tillfällen för kvälls- och nattillsyn av alkoholservering. Extra
tillsynstillfällen har även varit påkallade av polis men även av enheten själv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse 2019, kommungemensam alkohol- och
tobakshandläggning, Återremiss, 2020-08-12.
Verksamhetsberättelse 2019 med kompletteringar, 2020-08-12.
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2019
med kompletteringar.

___

Beslutet skickas till:
Akten
Socialförvaltningen, Alkohol- och tobaksenheten, Motala kommun
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2020:82

Kvartalsrapport - Ej verkställda beslut 2020, andra kvartalet godkännande
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden ska enligt sin rapporteringsskyldighet utifrån 16 kap
6 f § - 6h § Socialtjänstlagen (2001:453) samt 28 f § - 28 h § Lag (1993:387) om stöd
och service kvartalsvis till kommunfullmäktige redovisa en statistikrapport över
vilka gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Denna information ska
även gå till kommunens revisorer.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar kvartalsrapport för
kvartal 2, 2020.
För kvartal 2 finns 26 ej verkställda beslut; 11 inom Individ och familjeomsorgen
(IFO), fyra inom Äldreomsorgen (ÄO) inga inom Omsorg för funktionshindrade
(OF SoL), 11 inom Lag om stöd och service till vissa funktionshinder (OF LSS). Sex
utav dessa har verkställts under perioden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Kvartalsrapport - Ej verkställda beslut 2020, andra kvartalet,
2020-07-31
Rapport – Kvartalsrapport till Kommunfullmäktige och kommun-revisorerna,
ej verkställda beslut, Mjölby kommun, Kvartal 2 2020, 2020-07-27
Beslut
1

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen samt tillhörande
analys av ej verkställda beslut för andra kvartalet 2020

2

Rapporten samt analys tillställs kommunstyrelsen, kommunfullmäktige
och kommunens revisorer för kännedom

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunrevisorerna
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Dnr OSN/2020:83

Inkomna synpunkter kvartal 2 2020 – godkännande
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.
Sammanfattning
Under andra kvartalet 2020 har det inkommit 4 synpunkter.
2 synpunkter är under kategorin Styrning/organisation och 2 stycken är under
kategorin Utförande.
1 av synpunkterna berör hemtjänst och användande av skyddsutrustning vid
utförandet.
2 synpunkter berör inte enskild enhet utan är övergripande frågor gällande särskilt
boende för personer med tidig demens samt användandet av statligt bidrag för
habiliteringsersättning.
1 synpunkt avser ett flertal kommentarer utifrån kommunens inlägg på Facebook
angående införande av visir vid patientnära vårdarbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Inkomna synpunkter kvartal 2 2020, 2020-08-10.
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av inkomna
synpunkter, andra kvartalet 2020.
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Dnr OSN/2020:61

Arvode för beslut i socialjouren – beslut
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 97/2018-08-28 om arvodesbestämmelser för
förtroendevalda. I bilaga 1 punkt 5 står ”Varje ärende/uppdrag som fullgörs inom
beredskapen ersätts med en timme övrigt uppdrag enligt § 10. Ersättningsyrkande för resor
och övrigt uppdrag som fullgörs inom beredskapen ska godkännas av nämnd i efterhand.”
Sammanfattning
Under juni och juli månad 2020 har 3 beslut tagits, fördelat enligt följande:
Anna Johansson, 1 beslut
Claes Samuelsson, 2 beslut
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Arvode för beslut i socialjouren, 2020-08-05
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner utbetalning för 3 beslut under
juni och juli 2020, fördelat enligt ovan.
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Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2020:140

Omkostnadsersättning till kontaktfamiljer – beslut
Bakgrund
2018-08-28 fattades beslut av omsorgs- och socialnämnden att ersätta
kontaktfamiljer enligt högsta av SKR:s rekommenderade arvode och
omkostnadsersättning.
Sammanfattning
I rekommendationerna framgår att omkostnadsersättningen inte är generell utan
ska följa barnets utgifter, där av bedöms att ersättningen inte kan ges generellt
med högsta belopp. I de fall kontaktfamiljen har större utgifter för barnet finns
möjlighet för dem att ansöka om tilläggskostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Omkostnadsersättning till kontaktfamiljer, 2020-07-08
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden beslutar att SKR:s rekommendationer
avseende kontaktfamiljers omkostnadsersättning ska följas.
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Beslutet skickas till:
Akten
Utredningsenheten Barn, unga och vuxna
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Dnr OSN/2020:11

Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslutgodkännande
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§ 5-7 kan en del beslut delegeras till
anställda inom förvaltningen.
Delegation kan även ges till förtroendevald enligt KL 6 kap 37 § samt 39 §.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning.
Sammanfattning redovisade punkter
1.1 – 10.18
Samtliga beslut i Procapita under juni och juli 2020 enligt
delegationsordning för omsorgs- och socialnämnden
Delegationsbeslut fattade av förvaltningssekreterare
Punkt 14.1

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

Punkt 14.2

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Delegationsbeslut fattade av förvaltningschef
Punkt 1.63

Beslut om anmälan av Lex Sarah

Punkt 38.2

Anställning av personal direkt underställd förvaltningschef

Delegationsbeslut fattade av verksamhetschef
Punkt 38.3

Anställning av personal direkt underställd verksamhetschef

Delegationsbeslut fattade av enhetschef
Punkt 38.4

Anställning av personal direkt underställd enhetschef

Beslut fattat av ordförande med stöd av Kommunallag (2017:725)
6 kapitlet 39 §
Beslut om överklagande av Kammarrättens i Jönköping dom i mål nr 508-19
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut – juni och
juli 2020, 2020-08-14
Förteckning för perioden 2020-06-03 – 2020-07-24
Förteckning delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, juni och juli 2020, 2020-08-17
Beslut om överklagande av Kammarrättens i Jönköping dom i mål nr 508-19
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av
delegationsbeslut och ordförandebeslut.
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Dnr OSN/2018:131, OSN/2019:159, OSN/2020:116,
OSN/2020:118, OSN/2020:44, OSN/2020:53,
OSN/2020:68, OSN/2020:81

Meddelande - godkännande
Sammanfattning
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och redovisas
för kännedom:
Beslutsunderlag
Redovisade skrivelser och meddelanden.
Protokollsutdrag – Utbildningsnämnden § 66, Fördjupad utredning om inrättande
av familjecentral - svar på medborgarförslag, 2020-06-16
Nyhetsbrev april-juni 2020, Hela människan, 200709
Huvudreglemente för Mjölby kommuns styrelse och nämnder, 2020-06-09
Protokollsutdrag – Arbetsutskott § 73, Mötesapplikation - återkoppling från
politiska ledningsgrupper, 2020-05-18
Uttalande av Synskadades riksförbund Folkungabygden, 2020-04-23
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg Dnr 3.1.2-24388/2020-2, 2020-07-03
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg Dnr 3.1.2-26659/2020-3, 2020-07-10
Utredning av rapportering enligt Lex Sarah, Folkungagården, 2020-04-06
Utredning av rapportering enligt Lex Sarah, Förvaltningskontoret OSF, 2020-06-01
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg Dnr 3.1.2-26662/2020-2, 2020-08-07
Utredning av rapportering enligt Lex Sarah, Dacke korttids och rehab, 2020-04-06
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av inkomna
skrivelser och meddelanden.

___
Beslutet skickas till:
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Dnr OSN/2020:142

Individärende – faderskapsutredning
Bakgrund
[sekretess]
Sammanfattning
[sekretess]
Beslutsunderlag
Utredning – FR Faderskap, [sekretess], 2020-07-23.
Beslut
1.

Enligt 2 kapitlet 7 § föräldrabalken första stycket läggs pågående
faderskapsutredning ner gällande [sekretess] då det visar sig omöjligt att
få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskapsfrågan.
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Beslutet skickas till:
Akten
[sekretess]
Berörda myndigheter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

