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Plats och tid

Mjölby stadshotell, klockan 11:01 – 11:02, 13:41 – 15:47

Beslutande

Anna Johansson (S), ordförande
Claes Samuelsson (C)
Margareta Toorell (M)
Carina Kärrlander (S) ersätter Johanna Edenblad (S)
Tobias Rydell (S)
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)
Gunvor Gransö (KD)
Ulla Karlsson (M)
Andreas Östensson (SD)

Ersättare

Lars-Olov Jonsson (S)
Thomas Östergren (L)
Kristin Henrysson (M)

Övriga deltagande

Caroline Strand, tillförordnad förvaltningschef, Christoffer Sjögren, sekreterare,
Kristina Granlund, verksamhetschef IFO, Mattias Jesmin, verksamhetschef LSS,
Sonja Johansson, verksamhetschef hälso- och sjukvård, Camilla Eriksson, chef
ekonomi- och systemstöd, Tony Lidberg, verksamhetscontroller, §§ 148-149

Utses att justera

Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2019-08-27 klockan 15:47

Justerade paragrafer

§§ 141, 148 - 149

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum då
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anslaget sätts upp
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Förvaringsplats
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Underskrift
......................................................................................................................................................

Christoffer Sjögren
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 141

Överenskommelse om samverkan kring trygg och säker vård för barn och
unga 0-20 år, som vårdas utanför egna hemmet - Beslut om yttrande

§ 148

Åtgärdsplan för att verksamheten ska komma inom budgetram 2019 och
2020 - Återremiss

§ 149

Handlingsplan för omsorgs- och socialnämnden - redovisning till
kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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OSN/2019:121

Överenskommelse om samverkan kring trygg och säker vård för barn
och unga 0-20 år, som vårdas utanför egna hemmet - Beslut om yttrande
Bakgrund
Från Region Östergötland har det den 2019-06-20 inkommit beslutsunderlag
daterat 2019-03-19 avseende överenskommelse mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner om samverkan kring trygg och säker vård för barn och
unga 0-20 år, som vårdas utanför det egna hemmet.

Sammanfattning
Överenskommelsens övergripande mål är att den ska leda till att placerade barn
och unga får tillgång till hälso- och sjukvård på samma sätt om andra barn och
unga, samt ett det kommer till stånd en väl fungerande samverkan mellan
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Överenskommelsen gäller från 2019-0601 till 2020-05-31. Målgruppen är barn och unga mellan 0-20 år som placeras
utanför det egna hemmet med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Närstående ingår i målgruppen.
Överenskommelsen ska vara känd inom verksamheterna och förutsättningar ska
ges för att arbeta i enlighet med överenskommelsen. Det gemensamma arbetet ska
prioriteras i tre utvecklingsområden: samverkan kring barn och unga med
sammansatta behov, samsjuklighet risk/missbruk och psykisk ohälsa, barns och
ungdomars bästa och delaktighet.
Omsorgs- och socialförvaltningen ställer sig positiva till överenskommelsen i sin
helhet, och då särskilt att samverkan ska prioriteras utifrån de nämnda
utvecklingsområdena. Förvaltningen föreslår därför Omsorgs och socialnämnden
att göra samma ställningstagande och att detta blir nämndens yttrande i frågan.

Beslutsunderlag
-

-

-

Missiv - Yttrande avseende överenskommelse mellan Region Östergötland
och Östergötlands kommuner om samverkan kring trygg och säker vård
för barn och unga 0-20 år, som vårdas utanför det egna hemmet,
2019-06-28
Beslutsunderlag - Överenskommelse mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner om samverkan kring trygg och säker vård för
barn och unga 2-20 år, som vårdas utanför det egna hemmet, 2019-04-01
Remiss - Samverkan kring trygg och säker vård för barn och unga 0-20 år,
som vårdas utanför det egna hemmet, 2019-06-20
Överenskommelse mellan Region Östergötland och Östergötlands
kommuner om samverkan kring trygg och säker vård för barn och unga 020 år, som vårdas utanför det egna hemmet, 2019-06-01 - 2020-05-31,
2019-04-01

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 141 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har inget att erinra mot och ställer sig
positiv till Överenskommelse mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner om samverkan kring trygg och säker vård för
barn 0-20 år, som vårdas utanför det egna hemmet

2.

Omsorgs- och socialnämndens beslut tillställs kommunstyrelsen som
nämndens yttrande i frågan

3.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OSN/2018:155

Åtgärdsplan för att verksamheten ska komma inom budgetram 2019 och
2020 - Återremiss
Bakgrund
Utifrån att förvaltningen prognostiserar ett underskott motsvarande 16 mnkr för år
2019 har Omsorgs- och socialnämnden begärt åtgärder för att minska underskottet
med målsättning att komma inom budgetramen för året, samt skapa
förutsättningar för att komma i ram inför 2020.
Omsorgs- och socialnämnden återremitterade 2019-06-18, § 123, förslag till
åtgärdsplan för att verksamheten ska komma inom budgetram 2019 och 2020.
Omsorgs- och socialförvaltningen har nu kompletterat föreslagen åtgärdsplan som
förslag till nytt beslut.

Sammanfattning
Förslag till åtgärder innebär en sammanlagd minskning av kostnaderna med 3 327
tkr för år 2019. För år 2020 innebär föreslagna åtgärder en effekt om 7 943 tkr (se
tabell 1). Utifrån det prognosticerade underskottet kan konstateras att framtagna
åtgärder inte är tillräckliga. Omsorgs- och socialförvaltningen avser hantera detta
inom ramen för ordinarie budgetarbete inför år 2020.
Förslagna åtgärder har förhandlats med fackförbunden i enlighet med Lag
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL), §11 och riskbedömningar har
genomförts med berörd personal.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Åtgärdsplan för att verksamheten ska komma inom budgetram
2019 och 2020, 2019-08-21
Tjänsteskrivelse - Åtgärdsplan för att verksamheten ska komma inom
budgetram 2019 och 2020, 2019-08-20
OSN §123 Åtgärdsplan för att verksamheten ska komma inom budgetram
2019 och 2020 – Beslut, 2019-06-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att beslutet även ska justeras
omedelbart.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 148 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner åtgärdsplan för att verksamheten
ska komma inom budgetram 2019 och 2020 i enlighet med omsorgs- och
socialförvaltningens förslag

2.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OSN/2018:155

Handlingsplan för omsorgs- och socialnämnden - redovisning till
kommunstyrelsen
Bakgrund
Omsorg- och socialnämnden prognostiserar efter utfall per juli månad ett
ekonomiskt resultat för 2019 motsvarande ett underskott om 13 800 tkr. Utifrån
information om det ekonomiska läget beslutade kommunstyrelsen vid sitt
sammanträde den 19 juni 2019 att omsorgs- och socialnämnden ska inkomma med
en handlingsplan för en ekonomi i balans. Den efterfrågade handlingsplanen ska
redovisas till kommunstyrelsens sammanträde den 4 september 2019.

Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har sammanställt ett förslag till redovisning av
handlingsplan inför kommunstyrelsens sammanträde den 4 september 2019.

Beslutsunderlag
−

Missiv - Handlingsplan för omsorgs- och socialnämnden, 2019-08-22

−

Handlingsplan för omsorgs- och socialnämnden, 2019-08-22

−

Protokollsutdrag - KS §155 Handlingsplan omsorgs- och socialnämnden,
2019-06-19

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner föreslagen redovisning av
handlingsplan och tillställer denna till kommunstyrelsen för redovisning

2.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

