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Plats och tid

Mjölby stadshotell, klockan 09:30- 15:47
Mötet ajourneras: 10:20 – 10:32, 11:40 – 12:44, 13:44 – 13:54, 14:38 – 14:59

Beslutande

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

Ersättare

Kristin Henrysson (M)
Lars-Olov Jonsson (S)
Thomas Östergren (L)
Caroline Strand, tillförordnad förvaltningschef, §§ 134 – 136, 138 – 155, Christoffer
Sjögren, sekreterare, Kristina Granlund, verksamhetschef IFO, Mattias Jesmin,
verksamhetschef LSS, §§ 134 – 136, 138 – 155,
Sonja Johansson, verksamhetschef Hälso- och sjukvård, §§ 134 – 136, 138 –
155,Camilla Eriksson, chef ekonomi- och systemstöd, §§ 134 – 136, 138 – 155, Tony
Lidberg, verksamhetscontroller, § 144 – 155, Boel Eklund, MAR, § 136, Caroline
Irebro, MAS, § 136, Jenny Nybacka, enhetschef Råd, stöd och behandling, § 144

Övriga deltagande

Utses att justera

Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2019-08-29 klockan 08:15

Justerade paragrafer

§§ 134 – 140, 142 – 147, 150 – 155

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)

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

Omsorgs- och socialnämnden
2019-08-27
§§ 134 – 140, 142 – 147, 150 – 155
Datum då

anslaget sätts upp

2019-08-29

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

anslaget tas ned

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

Christoffer Sjögren

2019-09-20
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Innehållsförteckning
§ 134 Rapporter - Information
§ 135 Medborgarförslag - Inrättande av en fullvärdig familjecentral i
Mjölby kommun – Beslut
§ 136 Rapport och uppföljning av avvikelser inom den kommunala hälsooch sjukvården 2019 - Godkännande av redovisning
§ 137 Faderskapsutredning - Beslut om nedläggning
§ 138 Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut - Beslut
§ 139 Uppföljning av organisationsförändring inom måltidsservice 2018 Information
§ 140 Schema och bemanning inom verksamhetsområde Äldre - Beslut
§ 142 Skolfam - Beslut om utredning
§ 143 Remiss av Mjölby kommuns handlingsplan för trygghet och säkerhet
2019-2022 - Beslut om Yttrande
§ 144 Återrapportering av redovisning av uppföljning av handlingsplan för
att komma till rätta med brister på Kungsvägens HVB - Godkännande
av redovisning
§ 145 Ekonomi, prognos, månadsrapporter juni - juli 2019 - Godkännande
av redovisning
§ 146 Budget per verksamhetsområde 2020 - Godkännande av förslag
§ 147 Åtaganden 2020 - Godkännande av förslag
§ 150 Arvode för beslut i socialjouren - Beslut
§ 151 Ändring av val av kontaktpolitiker - Beslut
§ 152 Kurser och konferenser - Beslut om rätt till ersättning för deltagande
§ 153 Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning
§ 154 Anmälan av ordförandebeslut - Godkännande
§ 155 Kännedomsärenden
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OSN/2016:130, OSN/2019:11,
OSN/2019:127, OSN/2019:128,
OSN/2019:14, OSN/2019:92, OSN/2019:93

Rapporter - Information
Sammanfattning
Redovisning av inkomna meddelanden, protokoll och rapporter föreläggs
nämnden.

Beslutsunderlag
Inkomna eller upprättade meddelanden, protokoll, rapporter samt utredningar
enligt Lex Sarah redovisas för nämnden:
- Utredning enligt Lex Sarah, Utredningsenheten barn, unga, vuxna, 201907-08
- Beslut rörande anmälan enligt Lex Sarah avseende en påtaglig risk för ett
allvarligt missförhållande vid utredningsenheten för barn, unga, vuxna,
Dnr 8.1.2-27407/2019-2, 2019-07-30
- Utredning enligt Lex Sarah, Utredningsenheten barn, unga, vuxna, 201907-08
- Beslut rörande anmälan enligt Lex Sarah avseende en påtaglig risk för ett
allvarligt missförhållande vid utredningsenheten för barn, unga, vuxna,
Dnr 8.1.2-27414/2019-2, 2019-07-30
- Utredning enligt Lex Sarah, Planeringsenheten, 2019-05-13
- Bilaga 1 till utredning enligt Lex Sarah, Planeringsenheten - Rutin om
kunden inte öppnar, 2019-05-27
- Beslut rörande anmälan enligt lex Sarah avseende ett allvarligt
missförhållande vid hemtjänsten i Skänninge, Dnr 8.1.2-22317/2019-3,
2019-07-29
- Utredning enligt Lex Sarah, Bokens vårdboende, Utredningsenheten Äldre
och funktionsnedsatta, 2019-05-28
- Beslut rörande anmälan enligt lex Sarah avseende ett allvarligt
missförhållande vid utredningsenheten myndighet, Dnr 8.1.2-27090/20193, 2019-07-29
- Beslut - Anmälan enligt Lex Sarah, hantering av inkommande dom, IVO
Dnr 8.1.2-20058/2019-2, 2019-06-17
- Nyhetsbrev Hela människan Ria, 2019-07-11
- Protokoll, Förvaltningssamverkan (ojusterat), 2019-08-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden har
tagit del av redovisade meddelanden, protokoll, rapporter samt utredningar enligt
Lex Sarah.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 134 fortsättning
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av redovisade meddelanden,
protokoll, rapporter samt utredningar enligt Lex Sarah
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OSN/2018:131

Medborgarförslag - Inrättande av en fullvärdig familjecentral i Mjölby
kommun - Beslut
Bakgrund
I juni 2018 inkommer ett medborgarförslag till kommunen rörande önskemål om
en fullvärdig familjecentral i Mjölby. Idag finns en familjecentralsliknande
verksamhet där barnhälsovården från Region Östergötland, familjebehandlare från
omsorgs- och socialförvaltningen samt församlingsassistent från Svenska kyrkan
samverkar.
Kommunfullmäktige har beslutat att medborgarförslaget bereds och beslutas av
omsorgs- och socialnämnden efter samråd med utbildningsförvaltningen.

Sammanfattning
Medborgarna bakom förslaget arbetar i den familjecentralsliknande verksamheten
och beskriver flertalet fördelar med en fullvärdig familjecentral som är religiöst
oberoende samt även samverkar med mödrahälsovården och har en öppen
förskola. Utifrån ett integrationsperspektiv kan en familjecentral ha en gynnande
effekt, bryta social isolering, vara ett stöd utifrån uppfostran samt vara ett
kunskaps- och informationscentrum där det erbjuds föräldrautbildning. En
välfungerande familjecentral kan tidigt förebygga ohälsa hos vuxna och barn.
För att kunna ta ställning i frågan behöver en fördjupad utredning genomföras för
att belysa bland annat verksamhetsnyttan, socialtjänstens deltagande,
organisatorisk struktur och beakta de nuvarande ekonomiska förutsättningar som
råder.

Beslutsunderlag
−
−
−
−
−
−

Missiv - Medborgarförslag om en fullvärdig familjecentral, 2019-08-22
Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag rörande familjecentraler,
2019-07-23
Tjänsteskrivelse - Familjecentral med öppen förskola, medborgarförslag,
2019-07-10
Missiv - Familjecentral med öppen förskola, medborgarförslag, 2019-07-10
Protokollsutdrag, KF §113 Familjecentral - beredning medborgarförslag,
2019-08-28
Medborgarförslag ang. inrättande av familjecentral, 2018-06-15

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 135 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden beslutar sig att ställa sig positiv till en
fördjupad utredning för att belysa förutsättningarna att vara en del i en
fullvärdig familjecentral. Fokus bör ligga på samverkan mellan de olika
aktörerna samt finansieringen och ekonomiska konsekvenser

___
Beslutet skickas till:
Förslagsställarna
Kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OSN/2019:162

Rapport och uppföljning av avvikelser inom den kommunala hälso- och
sjukvården 2019 - Godkännande av redovisning
Bakgrund
Sammanställning av registrerade avvikelserapporter för kommunal hälso- och
sjukvård görs av medicinskt ansvariga varje halvår.
Avvikelserapportering påvisar att ett aktivt kvalitets- och förbättringsarbete pågår.
Genom att vi uppmärksammar brister och utför risk- och händelseanalyser kan vi
sätta in aktiva åtgärder och utveckla arbetssätt och för att minimera risken att det
händer igen.

Sammanfattning
Redovisat material avser januari-juni 2019.

Beslutsunderlag
−
−

Missiv - Sammanställning av registrerade avvikelserapporter i kommunal
hälso- och sjukvård, januari-juni 2019, 2019-08-23
Sammanställning av registrerade avvikelserapporter januari-juni 2019,
2019-08-07

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av
sammanställning av registrerade avvikelserapporter i kommunal hälsooch sjukvård för perioden januari-juni 2019

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OSN/2019:135

Faderskapsutredning - Beslut om nedläggning
Bakgrund
[Sekretess]

Sammanfattning
Gällande [Sekretess] faderskapsutredning finner utredaren ingen möjlighet att leta
efter fadern då ärendet är 11 år gammalt och modern inte kan namnge någon
tänkbar far. Ärendet bör därför läggas ner.

Beslutsunderlag
−
−

Missiv - Nerläggning av faderskapsutredning – Beslut, 2019-07-09
Utredning FR Faderskap, [Sekretess], 2019-02-04.

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden beslutar att lägga ner
faderskapsutredningen för [Sekretess], Jerikodalsgatan 2 Lgh 1101, 595 30
Mjölby, jml 2 kap 7 § föräldrabalken första och andra stycket, då det visar
sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av
faderskapsfrågan, samt att det framstår som utsiktslöst att försöka få
faderskapet fastställt av domstol

___
Beslutet skickas till:
Akten
Vårdnadshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OSN/2019:137

Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut - Beslut
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg överväger att ansöka om särskild avgift hos
förvaltningsrätten, enligt 28 a § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, som gäller ej verkställt beslut, avseende [Sekretess].
Beslutet gäller bostad för vuxna 9 § 9 LSS.

Sammanfattning
[Sekretess] erbjöds bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS tio månader efter
beslut om insats. Insatsen beslutades den 2018-06-26 och hon erbjöds boende i
servicebostad den 2019-04-25. [Sekretess] tackar nej till erbjudandet den 2019-0503. Några andra insatser har inte erbjudits under tiden beslutet inte kunnat
verkställas, eftersom hon är placerad i familjehem i Boxholm av Linköpings
kommun. Det har således inte varit aktuellt för Mjölby kommun att erbjuda andra
insatser. Den beräknade kostnaden för beviljad insats per månad är 38 400 kr.

Beslutsunderlag
−
−
−

Missiv - Yttrande om ej verkställt beslut enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, till Inspektion för vård och omsorg, 2019-07-30
Yttrande daterat 2019-08-13 inklusive begärda kopior på beslut, utredning
och journalanteckningar 2019-07-30
Begäran om yttrande och handlingar som gäller ej verkställt beslut, IVO
Dnr 8.8.1-34502/2018, 2019-07-10

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner omsorgs- och
socialförvaltningens förslag till yttrande och tillställer det till Inspektionen
för vård och omsorg detta den senast den
2019-08-29

___
Beslutet skickas till:
Akten
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OSN/2018:34

Uppföljning av organisationsförändring inom måltidsservice 2018 Information
Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade beslut om en gemensam måltids- och
lokalvårdsorganisation 2018-12-18 Dnr KS/2017:337 som började gälla 2019-01-01
Beslutet innebar att all måltidsverksamhet samlades i en organisation med en
gemensam finansieringsmodell genom rambudget.
Lokalvården ingår som en del av internhyressystemets finansiering.
Beställar- och utförarmodellen försvann 2018-12-31.
I beslutet antogs ett antal tilläggsyrkanden som ska följas upp pedagogiskt,
kvalitetsmässigt och ekonomiskt senast inom ett halvår och sedan löpande.
Uppföljningen ska göras av SoT men med utrymme för UTB att ge sin utvärdering.

Sammanfattning
Service- och teknikförvaltningens förslag till uppföljningsrapport redogörs för
muntligt av Tillförordnad förvaltningschef Caroline Strand. Till detta redogörs
omsorgs- och socialförvaltningens bedömning i frågan enligt följande:

1. Organisera samtlig måltidsverksamhet inom tekniska nämnden. I de fall

en nämnd önskar upphandla verksamhet där måltider och/eller lokalvård
ingår ska kommunens sakkunniga på området vara delaktiga. Vid
önskemål om att upphandla verksamhet externt ska kommunens
konkurrenspolicy beaktas.

2. Måltidsverksamheten ska vara ramfinansierad
3. Omdisponering av driftramar 2019 sker enligt tabell ovan under rubrik ”
Budgetmässiga konsekvenser”

4. Service- och teknikförvaltningen får i uppdrag att formalisera samverkan,
genom att tydliggöra gränssnitt och arbetssätt, mellan omsorgs- och
socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen i syfte att säkerställa
kärnverksamheternas inflytande över måltids- och
lokalvårdsverksamheten.

Justerandes sign

5.

Service- och teknikförvaltningen får i uppdrag att systematisera
kvalitetsarbetet och identifiera nyckeltal inom måltids- och
lokalvårdsverksamheten som syftar till effektiviseringar

8.

Tekniska nämnden, utbildningsnämnden och omsorgs- och
socialnämnden ska lämna en rapport till kommunstyrelsen om
organisationsförändringen och redovisa förslag till effektiviseringar av
verksamheten efter halvårsskiftet 2019.
Utdragsbestyrkande
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§ 139 fortsättning
Omsorgs- och socialförvaltningens bedömning:
1.

I uppföljning av måltidsutredning beskrivs det att samtlig
måltidsverksamhet är organiserad inom tekniska nämnden. Omsorgs-och
socialnämnden har sedan tidigare pågående avtal med entreprenader på
två vårdboenden där måltidsverksamhet ingår. Dessa bör beaktas som
jämförelseobjekt.

2. och 7.

Efter beslut (2018-12-18 Dnr KS/2017:337 ) om att tekniska nämnden ska
äga all måltids-och lokalvårdsverksamhet har budgetmedel motsvarande
hela beloppet av omsorgs-och socialnämndens tidigare kostnader för
måltider omdisponerats till tekniska nämnden och intäkter styrts om från
OSF till SoT. Ramfinansieringen av måltider är tillgodosedd för tekniska
nämnden. Vid kommunstyrelsen sammanträde 20190821 beslutades om en
ytterligare omdisponering för transporter och övrigt livsmedel.

4.

Riktlinjer/kriterier för kvalitetsnivåer håller på att tas fram av måltids- och
lokalvårdsavdelningen gällande både måltidsservice- och lokalvård,
beslutas snarast dock senast 2019-12-31. Avtal för livsmedel bör följas upp
löpande

5.

Framställda nyckeltal behöver ställas i en relation till de riktlinjer /
kriterier och kvalitetsmått som ska tas fram samt utifrån gällande
ramtilldelning.
Nyckeltal bör också beaktas i relation och i jämförelse med likvärdiga
kommuner och riket, och beslutas snarast dock senast 2019-12-31.

8.

Beskrivna åtgärder i uppföljningsdokument saknar en beräknad
effektivisering, bör presenteras senast 2019-12-31 i och med Mjölby
kommuns nämnders effektiviseringskrav.

Beslutsunderlag
− Uppföljning av måltidsutredningen, OSF, 2019-08-12
− Protokollsutdrag - KF §206 Utredning - Gemensam måltids- och
lokalvårdsorganisation, 2018-12-18
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
tillstyrker omsorgs- och socialförvaltningens bedömning och tillställer denna som
sitt yttrande avseende uppföljning av organisationsförändring inom måltidsservice
2018 till kommunstyrelsen.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 139 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden tillstyrker omsorgs- och socialförvaltningens
bedömning och tillställer denna som sitt yttrande avseende uppföljning av
organisationsförändring inom måltidsservice 2018 till kommunstyrelsen

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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OSN/2019:161

Schema och bemanning inom verksamhetsområde Äldre - Beslut
Bakgrund
2014-01-28, § 5, beslutade Omsorgs- och socialnämnden att införa
bemanningsplanering i form av avancerad resursplanering, ARP, med stöd av
system från Time Care. Bemanningsplanering i form av ARP innebär att
verksamheten skapar verksamhetsanpassade scheman som därefter styr behovet
av personalresurser. Planeringen sker i angivna begränsningsperioder och
möjliggör en ökad flexibilitet och anpassning utifrån förändringar i verksamheten.
Resultatet ska bli en resurseffektiv bemanning och planering där medarbetare har
påverkansmöjlighet över sin arbetstids förläggning.

Sammanfattning
En utvärdering 2016 visade att effekter uteblivit och att det fortsatt fanns behov av
åtgärder för att nå fram i arbetssättet. Under 2018 visar siffror kopplade till
ekonomi och beställning av vikarier att det fortsatt är hög andel vikarier i
verksamheten och den planerade effekten med minskad andel vikarier har inte
uppnåtts fullt ut. Till detta kommer det uppgifter där medarbetare,
administratörer och enhetschefer signalerar att det är mycket tid som läggs på
schemaplanering och bemanning.
Verksamhetsområde Äldres resultat 2018 visade på ett underskott motsvarande 2,9 mnkr av en budget på 162 916 mnkr. Underskottet bestod av ökade
personalkostnader till följd av ett antal komplexa ärenden inom främst hemtjänst.
Inom området Äldre tillsatte Planeringsenheten totalt 12 271 beställningar för
89 136 timmar i verksamheten för år 2018. Statistiken visar på att vår
grundbemanning inte är säkerställd fullt ut och att vi därav fortsatt använder en
stor andel vikarier för att täcka verksamhetens bemanningskrav.
Statistiken visar att förväntade effekter av bemanningsplanering genom ARP
fortsatt inte fullt ut är uppnådda. Det visar också att det inte finns en höjd
grundbemanning som ger förutsättningar för planering och andelen vikarier har
inte minskat. Det har givetvis flera orsaker och beror inte enkom av
bemanningsplaneringen genom ARP. Ökade volymer har självfallet en stor
inverkan på det ökande antalet vikarier.
Slutsatser av detta blir att det är hög andel tillfälliga resurser genom vikarier i
verksamheten. Bemanningen baseras på att det är vikarier i verksamheten för att
tillgodose den grundbemanning som krävs. Effekten blir en osäker bemanning
över tid som varierar från period till period. Följder blir ökade risker för brist i
kontinuitet och kvalitet samt svårighet att planera verksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 140 fortsättning
Utifrån det som anges ovan finns ett stort behov av att stabilisera bemanningen i
verksamheten genom att fastställa en grundbemanning och minska tillfälliga
resurser. Till det behöver även tid, administration och fokus flyttas från schema
och bemanning till frågor om kvalitet, utveckling, arbetssätt, förbättrad arbetsmiljö
och ökad kontinuitet. Därav kommer verksamheten övergå till fasta scheman som
löper. Planeringen är att gå över till fasta scheman from hösten 2019 med start i
september- oktober. Till att börja med är planen att beslutet ska gälla under 2020.
En justering kan komma att ske under våren 2020 med anledning av arbetet med
heltid som norm. Under hösten 2020 sker en uppföljning i syfte att kartlägga
effekten av att stabilisera grundbemanningen. Även arbetsmiljö, andel vikarier och
ekonomi kommer att följas upp. Arbetet betyder inte att bemanningsplanering
genom ARP läggs ner eller tas bort helt, det arbetet pausar en tid och det är möjligt
att en omstart sker framöver.

Beslutsunderlag
−

−
−
−
−

Missiv - Schema och bemanningsplanering inom verksamhetsområdet
Äldre, 2019-08-06
Tjänsteskrivelse, Schema och bemanning inom verksamhetsområde Äldre,
2019-08-06
Protokoll enligt MBL 11 §, angående förändring av schemaplanering inom
verksamhetsområdet Äldre 2019-08-07
Riskbedömning förändring av schemaplanering inom
verksamhetsområdet Hemtjänst, 2019-06-14
Riskbedömning förändring av schemaplanering inom
verksamhetsområdet Vårdboende, 2019-06-10

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen och lägger det
till handlingarna

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-08-27

§ 142

Sida
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OSN/2019:155

Skolfam - Beslut om utredning
Bakgrund
Ordföranden i omsorgs- och socialnämnden, Anna Johansson (S) och Ordföranden
i Utbildningsnämnden, Gun-Inger Andersson (L) har i skrivelse daterad 2019-0624 inlämnat ett uppdrag till omsorgs- och socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen respektive för beslut i omsorgs- och socialnämnden och
utbildningsnämnden.

Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen samt utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att
utreda konsekvenserna, både på kort och lång sikt, av att arbeta inom konceptet
Skolfam.
Utredningen ska innehålla redovisning av hur arbetet ska bedrivas, för- och
nackdelar med arbetssättet samt även ekonomiska konsekvenser både kortsiktigt
och långsiktigt. Finns fördelar med att metoden startar i projektform för att sedan
utvärderas för en eventuell framtida formalisering, ska också detta redovisas i
utredningen.
Förväntad redovisning av utredningen ska ske till respektive nämndmöte i
december, för eventuell planering inom budgetarbetet 2020.

Beslutsunderlag
−

Uppdrag till omsorgs- och socialförvaltningen samt
utbildningsförvaltningen avseende Skolfam, 2019-06-24

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialförvaltningen får i uppdrag att utreda
konsekvenserna, både på kort och lång sikt, av att arbeta inom konceptet
Skolfam

2.

Utredningen skall genomföras i samråd med utbildningsförvaltningen

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-08-27

§ 143

Sida
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OSN/2019:120

Remiss av Mjölby kommuns handlingsplan för trygghet och säkerhet
2019-2022 - Beslut om Yttrande
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen mottog 2019-06-03 en remiss från
säkerhetsenheten på kommunstyrelseförvaltningen rörande Mjölby kommuns
handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022, samt delplan för
räddningstjänsten.
Omsorgs- och socialnämnden ombeds inkomma med yttrande till
kommunstyrelsen senast 2019-09-25.

Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har granskat samtliga åtgärdsförslag och förslår
att omsorgs- och socialnämnden framför omsorgs- och socialförvaltningens
bedömning som sitt yttrande på föreslagen handlingsplan.

Beslutsunderlag
−
−
−
−
−

Missiv - Yttrande på remiss av Mjölby kommuns handlingsplan för
trygghet och säkerhet 2019-2022, 2019-08-15
Tjänsteskrivelse - Yttrande på remiss av Mjölby kommuns handlingsplan
för trygghet och säkerhet 2019-2022, 2019-08-15
Remiss av Mjölby kommuns handlingsplan för trygghet och säkerhet
2019-2022, 2019-06-03
Remissversion av Mjölby kommuns handlingsplan för trygghet och
säkerhet 2019-2022, 2019-06-03
Remissversion Mjölby kommuns handlingsplan för trygghet och säkerhet
2019-2022 - Delplan Räddningstjänst, 2019-06-03

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden tillstyrker förvaltningens synpunkter på
förslag till Mjölby kommuns handlingsplan för trygghet och säkerhet
2019-2022 och tillställer dessa till kommunstyrelsen som sitt yttrande på
remissen

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-08-27

§ 144

Sida
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OSN/2018:69

Återrapportering av redovisning av uppföljning av handlingsplan för att
komma till rätta med brister på Kungsvägens HVB - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Ett klagomål på verksamheten på Kungsvägens akut- och utredningsboende,
nedan kallat Kungsvägens HVB, inkom till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO), som i sin tur skickade vidare klagomålet till nämnden för handläggning.
PWC har på förvaltningens uppdrag utrett det inkomna klagomålet, vilket
redovisades för nämnden 2018-10-02, § 140.
En handlingsplan presenterades vid samma tillfälle och omsorgs- och
socialförvaltningen fick uppdraget att redovisa en uppföljning av handlingsplanen
i februari 2019.
Vid redovisningen av uppföljningen på omsorgs- och socialnämnden 2019-02-28, §
34, fick omsorgs- och socialförvaltningen åter i uppdrag att återrapportera till
nämnden i augusti 2019.

Sammanfattning
Enhetschef Jenny Nybacka föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
−

Protokollsutdrag - OSN § 34 Redovisning av uppföljning av handlingsplan
för att komma till rätta med brister på Kungsvägens HVB – Beslut, 201902-28

Förslag på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden har
tagit del av den slutliga uppföljningen av handlingsplanen.

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av den slutliga uppföljningen
av handlingsplanen

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-08-27

§ 145

Sida
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OSN/2018:103

Ekonomi, prognos, månadsrapporter juni - juli 2019 - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Omsorgs-och socialnämndens budgetansvariga har registrerat en helårsprognos
per juni och juli månad i ekonomisystemet Raindance. Redovisningen delas upp i
budgetverksamheter. Helårsprognosen per juni visar ett underskott med – 13 011
tkr, och per juli ett underskott med – 13 876 tkr, i jämförelse med budgeten 594 468
tkr (budget är nu justerad med TA löner).

Sammanfattning
Omsorgs-och socialnämnden prognostiserar ett preliminärt underskott vid årets
slut med -13 876 tkr per juliprognosen. Det prognostiserade underskottet beror i
huvudsak på ökade kostnader inom följande områden, skyddsärenden – 7 900 tkr ,
2 nya personlig assistansärenden – 2 800 tkr, tre LSS placeringar på boende i
Boxholm – 4 000 tkr, driftkostnader för Dackegatan -5 000 tkr (nytt LSS boende i
drift från okt 2018). Kostnad för inhyrd personal och konsult inom vissa
verksamheter -2 700 tkr.

Beslutsunderlag
−
−
−
−

Missiv - Ekonomi, per juni och juli 2019, 2019-08-16
Tjänsteskrivelse – Budgetuppföljning och preliminär prognos per 2019-0731, 2019-08-08
Tjänsteskrivelse – Bokslutsprognos per enhet, 2019-07-31
Tjänsteskrivelse – Budgetuppföljning och preliminär prognos per 2019-0630, 2019-07-09

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

Beslut
1.

Omsorgs-och socialnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen
per juni och juli månad

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 146

Sammanträdesdatum

2019-08-27

Sida
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OSN/2019:78

Budget per verksamhetsområde 2020 – Godkännande av förslag
Bakgrund
Beslut om kommunmål och nämnders drift- och investeringsmedel sker i
fullmäktige. Omsorgs-och socialnämnden har av kommunfullmäktige 2019-06-11 §
61 tilldelats
596 723 tkr till drift för nämndens verksamheter år 2020, budgetmedlen är justerad
med 31,4 % av andelen bruttokostnad. Ett procentuell beslutat
effektiviseringskrav på 6 281 tkr.
Tilläggsanslag avseende lönerevision är sedan år 2016 praxis att
kommunledningskontorets ekonomiavdelning beräknar och tillser att respektive
nämnd erhåller utökad driftram utifrån genomförd lönerevision.
Utöver de tilldelade budgetmedlen 596 723 har omsorgs – och socialnämnden
tilldelats tilläggsanslag för lönerevision med 7 438 tkr. Avtal för vårdförbundets
medlemmar saknas i augusti månad, ramen uppdateras med aktuellt belopp när
avtalet är beslutat.
596 723 tkr ( tilldelad ram inklusive effektiviseringskrav)
+ 7438 tkr ( lönerevision)
= 604 161 tkr i budgetmedel att fördela för omsorgs-och socialnämndens
verksamheter för år 2020.
Förvaltningen har vid fördelningen utgått från prognosvärden för helårsprognos
per juni och justerat med poster som finns med i 2019 års prognos exempelvis
inhyrd personal samt vissa intäkter såsom statsbidrag. I förslag till fördelning per
budget verksamhetsområde – år 2020 har justeringar gjorts för de planerade
åtgärder som ska beslutas på nämnd 2019-08-27. I övrigt har förvaltningen justerat
värden i budget per buverk med prisindex enligt anvisningar från
kommunstyrelsens förvaltning.
Beslut om eventuella omdisponeringar tas på kommunstyrelsen 21 augusti, vilket
kan påverka de till nämnden tilldelade medlen som ska fördelas.

Budgetram fördelad per verksamhetsområde - buverk för år 2020 ska fastställas
och rapporteras av respektive nämnd till kommunstyrelsen senast 2019-09-13.
Mål och budget 2020-2022 fastställs i sin helhet av kommunstyrelsen 23 oktober
och kommunfullmäktige 19 november.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-08-27

Sida
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§ 146 fortsättning
Budgetmodulen i ekonomisystemet öppnar registrering för detaljbudget den 6
september. Vecka 38 arbetar förvaltningens alla budgetansvariga, ledningsgrupp
samt ekonomi- och systemstöd med registrering av den planerade detaljbudgeten
för år 2020. Senast 13 december ska förvaltningen ha klarmarkerat detaljbudget för
år 2020 i ekonomisystemet till kommunstyrelsen och innan dess ska OSN ha fattat
beslut om detaljbudget för år 2020.

Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden har fördelat den tilldelade budgetramen 604 161 tkr
per budgetverksamhet enligt junis prognosvärden och justerat för
prisindexökningar enligt anvisning från kommunstyrelsen. Intäkter i form av
statsbidrag för år 2019 är eliminerade i fördelningen för 2020, samt är hänsyn tagit
till de planerade åtgärder som fattas beslut för på nämnd 2019-08-27
Den tilldelade budgetramen 604 161 tkr kan komma att justeras av
kommunstyrelsens förvaltnings ekonomienhet ytterligare vid kommunstyrelsens
möte 21 augusti.
Mål och budget 2020-2022 fastställs i sin helhet av kommunstyrelsen 23 oktober
och kommunfullmäktige 19 november, vilket föregås av en budgetdialog med
kommunstyrelsen den 24 september.
Vid fördelning av 604 161 tkr uppstår ett underskott med -15 211 tkr. I och med att
den slutgiltiga ramen för år 2020 inte ännu är beslutad föreslår förvaltningen att
registrera detta som en förväntad intäkt på buverk 600 Nämnd och förvaltning.
Underskottet -15 211 tkr, vid fördelning av budget per buverk beror av nedan och
detta måste diskuteras vid budgetdialogen samt hanteras vid detaljbudget.
-

6 281 tkr Effektivisering (31,4% andel av bruttokostnad)
4100-5000 tkr cirka LSS Boende – Sörby / Dackegatan?
341 tkr minskning med anledning av ny resursfördelning
4 500 tkr verksamhet stödboende – minskade intäkter migrationsverket.
Lokalkostnader ?

Beslutsunderlag
-

Justerandes sign

Förslag till fördelning av KS tilldelad budgetram per budgetverksamhet år
2020, 2019-08-08
Demografimodell 2020-2022, 2019-08-08
Ramar spec 2020-2022, 2019-08-08
Driftramar 2020 inför KF 190611 utskick, 2019-08-08

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-08-27

Sida
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§ 146 fortsättning
Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till beslut
1.

Förslaget till fördelning av den hittills tilldelade budgetram 604 161 tkr
godkänns

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-08-27

§ 147

Sida
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OSN/2019:154, OSN/2019:78

Åtaganden 2020 - Godkännande av förslag
Bakgrund
Under dagkonferens på Mjölby stadshotell har omsorgs- och socialnämnden utgått
ifrån 2019 års åtaganden och tagit fram förslag på revideringar för 2020.

Sammanfattning
Förvaltningen har sammanställt det framarbetade förslaget till nya åtaganden inför
2020 per kommunmål.
De nya åtaganden som föreslås är:
Kommunmål 1.2 – Medborgarnas hälsa ska förbättras
Åtagande:
• Förebygga ohälsa och främja välmående inom nämndens målgrupper.
Kommunmål 3.2 – Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och
försörjningsstödskostnaderna ska minska
Åtagande:
• Genom samarbete med olika parter öka möjligheterna för personer som är
20 år eller äldre att komma i egen försörjning eller utbildning.
Kommunmål 4.2 – Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till
inflytande
Åtagande:
• Med teknik och fysiska möten, ska nämndens verksamheter vara lätta att
nå och förstå.
Kommunmål 6.1 – Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av
engagerade medarbetare
Åtagande:
• Skapa förutsättningar för medarbetare och ledare att växa i sin yrkesroll i
syfte att tillhandahålla god välfärd, med möjligheter till medskapande och
intern rörlighet.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse - Åtaganden 2020, 2019-08-26
Kommunmål och nämndens åtagande och mått 2020, 2019-08-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs och socialnämnden
godkänner förslag till åtaganden för 2020.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-08-27

Sida

23 (30)

§ 147 fortsättning
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar på liggande ändringsförslag.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner förslag till åtaganden för 2020

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-08-27

§ 150

Sida
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OSN/2019:26

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. Ersättnings-yrkande för
resor och övrigt uppdrag som fullgörs inom beredskapen ska godkännas av nämnd i
efterhand.”

Sammanfattning
Under juni och juli månad 2019 har 7 beslut tagits, fördelade enligt följande:
Anna Johansson, 4 beslut
Claes Samuelsson, 3 beslut

Beslutsunderlag
−

Missiv – Arvode för beslut i socialjouren, 2019-08-19.

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner utbetalning för 7 beslut under
juni och juli månad 2019, fördelade enligt ovan.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-08-27

§ 151

Sida
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OSN/2018:118

Ändring av val av kontaktpolitiker - Beslut
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden valde 2019-06-18, § 128, kontaktpolitiker till
nämndens olika verksamheter.
Då det framkommit behov av att byta plats på en kontaktpolitiker behöver
omsorgs- och socialnämnden förrätta denna ändring av val.

Sammanfattning
Thomas Östergren (L) föreslås frånträda kontaktpolitikermannaskapet för
verksamheten Dacke stödboende och istället tillträda
kontaktpolitikermannaskapet för verksamheten Hälso- och sjukvårdsenheten.
Lars-Olov Jonsson (S) föreslås frånträda kontaktpolitikermannaskapet för
verksamheten Hälso- och sjukvårdsenheten och istället tillträda
kontaktpolitikermannaskapet för verksamheten Dacke stödboende.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Ändring av val av kontaktpolitiker, 2019-08-20
Protokollsutdrag - OSN §128 Val av kontaktpolitiker – Beslut, 2019-06-18

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

Beslut
1.

Thomas Östergren (L) frånträder kontaktpolitikermannaskap för
verksamheten Dacke stödboende och tillträder
kontaktpolitikermannaskap för verksamheten Hälso- och
sjukvårdsenheten

2.

Lars-Olov Jonsson (S) frånträder kontaktpolitikermannaskap för
verksamheten Hälso- och sjukvårdsenheten och tillträder
kontaktpolitikermannaskap för verksamheten Dacke stödboende

___
Beslutet skickas till:
Akten
Enhetschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-08-27

§ 152
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OSN/2019:25

Kurser och konferenser - Beslut om rätt till ersättning för deltagande
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16, § 153, ska
varje nämnd besluta om deltagande i kurser och konferenser.

Beslutsunderlag
-

-

Inbjudan till webbsändning om Digitaliserad socialtjänst, SKL, 2019-09-16,
2019-08-20
Höstens utbildningar 2019, Samordningsförbundet Västra Östergötland,
2019-08-12
Inbjudan till kunskapssammanträde om jämlik hälsa för barn och unga
med fokus på tidiga insatser - hur tidigt är tidigt, Region Östergötland,
Linköping, 2019-09-04, 2019-06-20
Protokollsutdrag - KSPU §14 Utbildning för förtroendevalda inom
arbetsmiljö, 2019-06-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämndens
samtliga ledamöter och ersättare får rätt att delta på webbsändning om
Digitaliserad socialtjänst 2019-09-16, samtliga utbildningar under hösten genom
Samordningsförbundet Västra Östergötland samt utbildning för förtroendevalda
inom arbetsmiljö vid tillfälle som personalavdelningen i Mjölby kommun
meddelar. Vidare föreslås att omsorgs- och socialnämnden retroaktivt godkänner
deltagande av ledamöter och ersättare vid kunskapssammanträdet om jämlik hälsa
för barn och unga med fokus på tidiga insatser som äger rum 2019-09-04.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-08-27

Sida

27 (30)

§ 152 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämndens samtliga ledamöter och ersättare får rätt att
delta på webbsändning om Digitaliserad socialtjänst 2019-09-16

2.

Omsorgs- och socialnämndens samtliga ledamöter och ersättare får rätt att
delta på samtliga utbildningar under hösten genom
Samordningsförbundet Västra Östergötland

3.

Omsorgs- och socialnämndens samtliga ledamöter och ersättare får rätt att
delta på utbildning för förtroendevalda inom arbetsmiljö vid tillfälle som
personalavdelningen i Mjölby kommun meddelar

4.

Omsorgs- och socialnämndens samtliga ledamöter och ersättare får
retroaktivt rätt att delta på kunskapssammanträdet om jämlik hälsa för
barn och unga med fokus på tidiga insatser som äger rum 2019-09-04

___
Beslut skickas till:
Akten
Personalenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-08-27

§ 153
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OSN/2019:21

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 – 10.18 Samtliga beslut i Procapita under juni och juli enligt delegationsordning för omsorgs- och socialnämnden
1.63 Beslut att dokumentera, utreda och avhjälpa missförhållanden eller en
påtaglig risk för missförhållande
1.64 Beslut angående anmälan av ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig
risk för missförhållande till inspektionen för vård och omsorg
14.1 Beslut om serveringstillstånd, tillsvidare
14.2 Beslut om serveringstillstånd, tillfälliga
38.3 Anställning av personal direkt underställd verksamhetschef
38.4 Anställning av personal direkt underställd enhetschef

Beslutsunderlag
-

Missiv - Redovisning av delegationsbeslut, augusti 2019, 2019-08-19
Förteckning delegationsbeslut, för perioden 2018-06-12 – 2019-08-19, 201908-19
Delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, juli 2019, 2019-08-08
Delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, juni 2019, 2019-08-08

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

Beslut
1.

Redovisade delegationsbeslut noteras

___
Beslutet skickas till:
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-08-27

§ 154

Sida
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OSN/2019:165

Anmälan av ordförandebeslut - Godkännande
Bakgrund
Ordföranden Anna Johansson (S) fattade 2019-08-09 beslut i brådskande ärende
avseende rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system
för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, å omsorgs- och
socialnämndens vägnar.

Sammanfattning redovisat beslut
Ordförandebeslut avseende rekommendation om gemensam finansiering av ett
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Beslutsunderlag
-

-

-

Ordförandebeslut avseende rekommendation om gemensam finansiering
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter, 2019-08-09
Följebrev till meddelandet från styrelsen, nr 15/2018, Rekommendation om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter, 2019-08-08
Gemensam utveckling av kunskapsstyrning i socialtjänsten, SKL, 2019-0808

Beslutsgång
Ordföranden Claes Samuelsson (C) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslut
1.

Redovisat ordförandebeslut noteras

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-08-27

§ 155

Sida
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OSN/2018:118, OSN/2019:10, OSN/2019:35

Kännedomsärenden
Beslutsunderlag
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och redovisas
för kännedom:
− Protokollsutdrag - KF §69 Entledigande från omsorgs- och socialnämnden,
2019-06-18
− Protokollsutdrag - KF §70 Fyllnadsval till omsorgs- och socialnämnden,
2019-06-18
− 2019-05-24, nr 33 Styrelseprotokoll Samordningsförbundet, 2019-06-07
− Protokollsutdrag - KS §152 Tilläggsavtal samverkan om
tobakshandläggning, 2019-06-19

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

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av
kännedomsärendena

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

