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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, klockan 09:00- 11:50
Ajournering, klockan 09:25 – 09: 30

Beslutande

Anna Johansson (S), ordförande
Claes Samuelsson (C)
Arne Gustavsson (S)
Tobias Rydell (S) ersätter Anna Sommarström (S)
Gunvor Gransö (KD)
Johanna Edenblad (S) ersätter Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)
Ulla Karlsson (M)
Iréne Karlsson (M)
Jessica Miedl Ohlsson (SD)

Övriga deltagande

Christoffer Sjögren, förvaltningssekreterare
Carolina Lagerqvist, lönekonsult § 146
Göran Lidemalm, förvaltningssekreterare § 146
Anna Thörnqvist, alkoholhandläggare § 149
Mirko Tolic, alkoholhandläggare § 149
Anders Granqvist. stf förvaltningschef §§ 149 - 163
Caroline Strand, omsorgschef §§ 149 - 163
Mattias Jesmin, enhetschef § 150
Annelie Wiklund, handledare § 150
Tony Lidberg, verksamhetscontroller § 151
Malin Engström, enhetschef § 152
Tove Frisk, kommunikatör § 161

Utses att justera

Gunvor Gransö (KD)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2017-11-07 klockan 16:00

Justerade paragrafer

§146- §163

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Gunvor Gransö (KD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden
2017-10-31

Datum då
anslaget sätts upp

2017-11-07

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

Datum då
anslaget tas ned

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

Christoffer Sjögren
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 146

Utbildning i självservice för förtroendevalda – Information

§ 147

Justering av protokoll - Val av justerare och tid för justering

§ 148

Dagordning - Godkännande

§ 149

Serveringstillstånd, Ansökan om stadigvarande tillstånd till
allmänheten, Restaurang Sunrise - Beslut om avslag på ansökan

§ 150

KanDeKanVi, redovisning från deltagandet vid kulturarrangemang
på Öland 5-6 augusti 2017 – Information

§ 151

Ekonomi, prognos, månadsrapporter september 2017 Godkännande av redovisning

§ 152

Handlingsplan och information om hur arbetet fortgår med
genomlysningen av utredningsenheten – Information

§ 153

Handlingsplaner för berörda verksamheter med orsak av Lex Sarah Godkännande

§ 154

Ej verkställda beslut, kvartalsrapport kvartal 3 - Godkännande av
redovisning

§ 155

Synpunkter, kvartalsrapport kvartal 3 - Godkännande av redovisning

§ 156

Överenskommelse mellan Region Östergötland och kommunerna i
Östergötland om samverkan för trygg, säker och effektiv utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård - Svar på remiss

§ 157

Närvarorätt för omsorgs- och socialnämndens ledamöter och ersättare
på socialutskottets sammanträden i kompetenshöjande syfte 2017-2018
- Godkännande

§ 158

Reglemente, omsorgs- och socialnämnden - förslag till revidering

§ 159

Fyllnadsval av ersättare till omsorgs- och socialnämndens
ärendeberedning efter Tina Ånell (S) och Lolitha Rungård (L) –
Godkännande

§ 160

Fyllnadsval av ersättare till omsorgs- och socialnämndens socialutskott
efter Lolitha Rungård (L) – Godkännande

§ 161

Kurser och konferenser - Godkännande av deltagande

§ 162

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning

§ 163

Kännedomsärenden

Utdragsbestyrkande
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§ 146
Utbildning i självservice för förtroendevalda - Information
Bakgrund
Förtroendevalda i Mjölby kommun ska under hösten 2017 börja
administrera sin närvaro och begäran om ersättning för förlorad
arbetsinkomst, resor och övriga personliga utlägg digitalt genom
kommunens personalsystem istället för att rapportera skriftligt.
Sammanfattning
Lönekonsult Carolina Lagerqvist och Förvaltningssekreterare Göran
Lidemalm redogör för hur systemet används och svarar på ledamöternas
frågor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
har tagit del av informationen.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Nämnden har tagit del av informationen
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 147
Justering av protokoll - Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning
Gunvor Gransö (KD) är föreslagen som justerare enligt turordning.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Gunvor Gransö (KD) utses till justerare för sammanträdet
2. Tid för justering bestäms av justerare och ordföranden vid ett senare
tillfälle
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 148
Dagordning - Godkännande
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har skickat ut ett förslag till dagordning i
och med kallelsen till sammanträdet.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Dagordningen godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:87

Ansökan om stadigvarande tillstånd till allmänheten, Restaurang
Sunrise - Beslut om serveringstillstånd
Bakgrund
EF Reza Ghalaei, 580321-0573, ansöker om stadigvarande tillstånd för
servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten på Restaurang Sunrise, Bjälbogatan 4, 59633 Skänninge, med
anslutande uteservering och serveringstid från klockan 11:00 till 01:00
inomhus och utomhus.
Sammanfattning
Alkohollagens krav bedöms inte vara uppfyllda då Reza Ghalaei inte anses
vara personligt lämplig att bedriva verksamhet med alkoholservering.
Sökande har flertalet lagakraftvunna domar sen tidigare i polismyndighetens
register. Av den anledningen föreslås omsorgs- och socialnämnden att avslå
EF Reza Ghalaeis, 580321-0573 ansökan.
Beslutsunderlag
- Missiv - Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten –
Restaurang Sunrise, 2017-10-19
- Utredning - Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten –
Restaurang Sunrise, 2017-10-13
- Yttrande till Omsorgs- och socialnämnden från sökande inför beslut om
serveringstillstånd, Restaurang Sunrise, 2017-10-10
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen avslås EF Reza Ghalaeis, 5803210573, ansökan om stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten av
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker på Restaurang
Sunrise, Bjälbogatan 4, 596 33 Skänninge, med anslutande uteservering och
serveringstid från klockan 11:00 till 01:00 inomhus och utomhus
___
Beslutet skickas till:
Akten
Sökande
Länsstyrelsen Östergötland
Polismyndigheten
Folkhälsomyndigheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 150
KanDeKanVi, redovisning från deltagandet vid kulturarrangemang på
Öland 5-6 augusti 2017 - Information
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningens dagliga verksamhet KanDeKanVi har
under augusti månad deltagit på en festival på Öland. För att kunna göra
resan har de fått särskilda medel avsatta från kommunstyrelsen och kulturoch fritidsnämnden.
Sammanfattning
Enhetschef för Daglig verksamhet Mattias Jesmin och Handledare Annelie
Wiklund redogör för resan och erfarenheterna samt svarar på ledamöternas
frågor.
Förslag på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
har tagit del av informationen.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Nämnden har tagit del av informationen
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:61

Ekonomi, prognos, månadsrapporter september 2017 - Godkännande
av redovisning
Bakgrund
Månadens resultat samt helårsprognos för omsorgs- och socialnämnden
redovisas varje månad på nämndens sammanträde.
Sammanfattning
Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet ackumulerat i september
418 869 tkr i jämförelse med budgeterade medel 413 297 tkr detta ger
avvikelse för perioden på – 5 573 tkr, exklusive intäktsfinansierade
verksamheten ensamkommande.
För den intäktsfinansierade verksamheten ensamkommande barn redovisar
förvaltningen det ekonomiska utfallet -394 tkr ackumulerat per september i
jämförelse med budgeterade medel 104 tkr, detta ger en avvikelse på 494
tkr.
Omsorgs- och socialnämndens helårsprognos per september redovisar
565 136 tkr i jämförelse med budgeterade medel 561 876 tkr, vilket
ger en avvikelse med -3 260 tkr.
Förvaltningen redovisar kostnader för välfärdsteknologi i det ackumulerade
resultatet medan medel för dessa finns avsatta i årets investeringsbudget. En
reglering mellan driftsbudget och investeringsbudget kommer att göras vid
årets slut, vid helårsprognos i september är regleringen drygt 1100tkr.
För verksamhet Ensamkommande beräknas helårsprognosen ges en
avvikelse mot budgeterade medel med 2 575 tkr. I takt att med att ett
antal ensamkommande barn flyttar till eget boende eller stödboende
minskar behovet av bemanning och detta ger upphov till ett litet
positivt överskott 2017, i och med att ersättningar från migrationsverket
minskas måste även verksamheten anpassas.
Beslutsunderlag
- Missiv - Ekonomi helårsprognos och budgetuppföljning per 2017-09-30,
2017-10-13
- Tjänsteskrivelse - Ekonomi, prognos och budgetuppföljning per
september 2017, 2017-10-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
September månads ekonomiska redovisning godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:83

Handlingsplan och information om hur arbetet fortgår med
genomlysningen av utredningsenheten - Information
Bakgrund
Under våren 2016 framkom missförhållanden på ett särskilt boende i
Mjölby kommun. Omsorgs- och socialnämnden beslutade om anmälan till
Inspektionen för vård och omsorg samt att genomlysa enheten, Utredning,
äldre- och funktionsnedsatta avseende beslut och uppföljning.
I januari 2017 genomfördes en organisationsförändring varvid tidigare
enheten äldre- och funktionsnedsatta blev en del av Utredningsenheten
tillsammans med tidigare enheten utredning individ- och familjeomsorg.
Enligt förvaltningen är beskrivningen av enheten idag annorlunda efter de
förändringar som gjorts. Fortsatta utvecklingsområden är framtagna och
synliggjorda, där prioritet är satt på att åtgärda kvarstående brister gällande
uppföljning.
Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2016-12-19 att omsorgs- och
socialförvaltningen skulle ges i uppdrag att senast i augusti 2017
återrapportera om resultat av vidtagna åtgärder till omsorgs- och
socialnämnden. Omsorgs- och socialnämnden gav efter återrapporteringen
2017-10-03 förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde den 31
oktober redovisa en handlingsplan och information om hur arbetet fortgår.
Sammanfattning
Med anledning av den genomlysning som gjordes i november 2016 och
aktuell Lex Sarah-utredning med förvaltningsövergripande handlingsplan,
föreslås följande handlingsplan specifikt för i synnerhet
myndighetsutövningen riktat till Utredningsenhetens verksamhet för äldre
att gälla.
Beslutsunderlag
- Missiv - Handlingsplan Utredningsenheten, 2017-10-19
- Handlingsplan – Utredningsenheten, 2017-10-19
- Protokollsutdrag - § 132 Återrapportering genomlysning av enheten
Utredning äldre- och funktionsnedsatta - Beslut om godkännande,
2017-10-03
- Protokollsutdrag - § 217 Utredning - Genomlysning av enheten
Utredning äldre- och funktionsnedsatta - Beslut om godkännande av
redovisning, 2016-12-19

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen av handlingsplanen godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr OSN/2017:82

Handlingsplaner för berörda verksamheter med orsak av Lex Sarah Godkännande
Bakgrund
I augusti månad fick förvaltningen information om att en äldre man med
insatser från hemtjänst har hittats av anhöriga svårt medtagen i sin bostad.
Mannen har troligen av oklar anledning ramlat och legat på golvet i flera
dygn. Han fördes till sjukhus där han avled samma dag.
Mannen hade insatserna trygghetslarm, inköp av dagligvaror samt tillsyn på
kvällar alla dagar i veckan. Insatserna inköp och tillsyn har avslutats utan
biståndshandläggarens medverkan.
Händelsen anmäldes av anhörig till inspektionen för vård och omsorg och
nämnden har låtit göra en Lex Sarah utredning av händelsen.
Omsorgs- och socialnämnden fattade utifrån presenterat underlag beslut
2017-10-03 om att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta handlingsplaner
för berörda verksamheter samt vidta nödvändiga åtgärder, och dessa skulle
redovisas på nämnden den 31 oktober
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har upprättat en handlingsplan utifrån
uppdraget. Till grund för handlingsplanen ligger PwC:s rekommendationer.
Beslutsunderlag
- Missiv - Handlingsplan – åtgärder till följd av Lex Sarah 2017-09-27,
2017-10-19
- Handlingsplan – åtgärder till följd av Lex Sarah 2017-09-27, 2017-10-17
- Protokollsutdrag - §129 Begäran om yttrande och handlingar rörande
anmälan hos inspektionen för vård och omsorg, IVO - Beslut om åtgärd,
2017-10-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Handlingsplanen godkänns
2. Handlingsplanen skall redovisas löpande till omsorgs- och
socialnämnden tills att samtliga delar är åtgärdade och en slutredovisning
har genomförts
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:48

Ej verkställda beslut, kvartalsrapport kvartal 3 - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar kvartalsvis Ej verkställda beslut
för omsorgs- och socialnämnden inom verksamheten, och rapporterar sedan
detta vidare till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar kvartalsrapport för
kvartal 3, 2017.
För kvartal 3 finns 24 ej verkställda beslut; sju inom IFO, fyra inom ÄO
samt 13 inom OF LSS. Ett utav dessa kommer att verkställas en dag efter
perioden avslutats och har fått besked om verkställighet.
Beslutsunderlag
- Missiv - Kvartalsrapport - Ej verkställda beslut kvartal 3 2017,
2017-10-20
- Rapport - Ej verkställda beslut 2017, kvartal 3, 2017-10-20
Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2017 godkänns
2. Rapporten tillställs kommunfullmäktige.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:17

Synpunkter, kvartalsrapport kvartal 3 - Godkännande av redovisning
Bakgrund
Synpunktshantering är en viktig del av omsorgs- och socialförvaltningens
ledningssystem. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter 2011:9 ska
verksamheten använda alla avvikelser som en del i det systematiska
förbättringsarbetet. I begreppet avvikelser ingår, förutom synpunkter, även
medarbetarnas registrerade avvikelser från genomförandeplanerna, samt
rapporter enligt Lex Sarah.
Sammanfattning
Under tredje kvartalet 2017 har det kommit in 13 synpunkter, vilket är att
jämföra med 14 synpunkter för samma period 2016.
Under det tredje kvartalet är övervägande stor del av synpunkterna inom
områdena styrning/organisation och utförande (92 %). Inom styrning och
organisation handlar det nästan uteslutande om synpunkter på
personalförsörjning inom hemtjänst och att personal inte har kunskap/tid
och planeringsförutsättningar för att skapa kontinuitet och igenkänning
bland brukarna. Detta har varit en återkommande synpunkt under lång tid.
När det gäller utförande så är det ett par ärenden som rör samma händelse
och ger i övrigt en rätt blandad bild. Det rör sig om allt från socialtjänstens
handläggning och förslag till beslut till rena utförarfrågor inom
äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
- Missiv - Kvartalsrapport Sammanställning av inkomna synpunkter efter
kvartal 3 2017, 2017-10-18
- Tjänsteskrivelse - Kvartalsrapport - Sammanställning av inkomna
synpunkter efter kvartal 3 2017, 2017-10-18
- Bilaga – Sammanställning av synpunkter efter kvartal 3 2017, 2017-1018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner rapporten
2. Rapporten läggs till handlingarna
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:98

Överenskommelse mellan Region Östergötland och kommunerna i
Östergötland om samverkan för trygg, säker och effektiv utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård - Svar på remiss
Bakgrund
Region Östergötland har skickat ett förslag till samverkan mellan regionen
och kommunerna i Östergötland om samverkan för trygg, säker och effektiv
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Kommunstyrelsen ber omsorgs- och socialnämnden om ett utlåtande innan
kommunstyrelsen beslutar i ärendet.
Kommunstyrelsen önskar svar senast 2017-11-10 för att kunna behandla
ärendet innan årets slut.
Sammanfattning
En partssammansatt arbetsgrupp med representation från samråd vård och
omsorg (SVO) samt ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) har arbetat
fram föreliggande länsgemensam överenskommelse om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Den länsgemensamma överenskommelsen syftar till att skapa trygg, säker
och effektiv övergång till den regionfinansierade öppenvården,
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården efter vistelse inom
slutenvården.
Parternas roller och ansvar förtydligas i och med överenskommelsen liksom
betydelsen av ett tillitsfullt samarbete med merborgarens bästa i fokus.
Överenskommelsen gäller från och med 2018-01-01.
Förslag från Region Östergötland är att Mjölby kommun beslutar att;
godkänna överenskommelsen om samverkan för trygg, säker och effektiv
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår att omsorgs- och socialnämnden
låter meddela att vi inte har något att erinra gentemot detta förslag till
beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Missiv - Yttrande till kommunstyrelsen avseende remiss från
kommunstyrelsen angående Överenskommelse mellan Region
Östergötland och kommunerna i Östergötland om samverkan för trygg,
säker och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2017-1017
- Överenskommelse mellan Region Östergötland och kommunerna
Östergötland om samverkan för trygg, säker och effektiv utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård - Remiss från kommunstyrelsen, 2017-10-10
- Beslutsunderlag - Förslag till överenskommelse mellan Region
Östergötland och kommunerna i Östergötland om samverkan för trygg,
säker och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2017-1010
- Utkast - Överenskommelse mellan Region Östergötland och
kommunerna i Östergötland om samverkan för trygg, säker och effektiv
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2017-10-10
Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har inget att erinra mot Region
Östergötlands förslag till beslut
2. Beslutet tillställs kommunstyrelsen som remissyttrande senast 2017-1110
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 157

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-31

19 (29)

Dnr OSN/2011:262, OSN/2017:97

Närvarorätt för omsorgs- och socialnämndens ledamöter och ersättare
på socialutskottets sammanträden i kompetenshöjande syfte 2017-2018
- Godkännande
Bakgrund
Ordföranden Anna Johansson (S) gör gällande via e-post 2017-10-12 att
önskemål finns hos omsorgs- och socialnämndens ledamöter att de ska få
möjlighet att få insyn i socialutskottets arbete och föreslår att omsorgs- och
socialförvaltningen färdigställer ett sådant förslag till beslut.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden har tidigare mandatperiod 2010 – 2014
beslutat att tillåta nämndens ledamöter att närvara på socialutskottets
sammanträden för att öka förståelsen för frågorna i nämnden.
Nu föreslås nämndens ledamöter och ersättare göra detta igen för
kvarstående period under mandatperioden 2017 – 2018.
År
Månad
2017 November
December
2018 Januari
Februari
Mars
April
Maj
Augusti
September
Oktober
November
December

Majoriteten
Tobias Rydell (S)
Lars Stoltz (S)
Arne Gustavsson (S)
Johanna Edenblad (S)
Tobias Rydell (S)
Lars Stoltz (S)
Arne Gustavsson (S)
Johanna Edenblad (S)
Tobias Rydell (S)
Lars Stoltz (S)
Arne Gustavsson (S)
Johanna Edenblad (S)

Oppositionen
Kristin Henrysson (M)
Maria Josefsson (L)
Ulla Karlsson (M)
Jessica Miedl-Ohlsson (SD)
Kristin Henrysson (M)
Maria Josefsson (L)
Ulla Karlsson (M)
Jessica Miedl-Ohlsson (SD)
Kristin Henrysson (M)
Maria Josefsson (L)
Ulla Karlsson (M)
Jessica Miedl-Ohlsson (SD)

Tabell 1. Fördelning för besök på socialutskottet per ledamot och ersättare i omsorgsoch socialnämnden per månad t.o.m. utgången av mandatperioden 2014-2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-31

20 (29)

Beslutsunderlag
- Missiv - Närvarorätt för omsorgs- och socialnämndens ledamöter och
ersättare på socialutskottets sammanträden i kompetenshöjande syfte
2017-2018, 2017-10-13
- Protokollsutdrag – OSN 2017-12-19, § 197 Medverkan på Omsorgs- och
socialnämndens socialutskott
Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialnämndens ledamöter och ersättare möjliggörs
närvarorätt på socialutskottets sammanträden under kvarstoden av 2017
samt 2018 års verksamhetsår i enlighet med förvaltningens förslag
2. Samtliga gästande ledamöter och ersättare har yttranderätt men ej
förslagsrätt på socialutskottens sammanträde
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 158

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-31

21 (29)

Dnr OSN/2014:71

Reglemente, omsorgs- och socialnämnden - förslag till revidering
Bakgrund
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för omsorgs- och
socialnämnden, vilka senast reviderades 2016-11-15.
I reglementets § 1, Verksamhets- och ansvarsområde, första stycket framgår
att nämnden ska fullgöra uppgifter enligt ett antal uppräknade lagar.
Sammanfattning
Från och med 2017-07-01 gäller en ny lag: Lag om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare (2017:425). Enligt denna lag ska kommunen
fullgöra tillsyn på liknande sätt som görs enligt tobakslagen. Förvaltningen
ser detta som en naturlig del inom verksamheten för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel.
Av denna anledning bör reglementet för omsorgs- och socialnämnden
revideras så att även denna lag innefattas i nämndens ansvarsområde.
Förslag till ny lydelse av § 1 första stycket
Omsorgs- och socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt
socialtjänstlagen, SoL, lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, och utövar ledningen av den kommunala hälsooch sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, samt fullgör
uppgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om handel med vissa
receptfria läkemedel och lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Beslutsunderlag
- Missiv - Förslag till reviderat reglemente för omsorgs- och
socialnämnden,
2017-10-20
- Reglemente för omsorgs- och socialnämnden, reviderat 2016-11-15, med
föreslagen ändring.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-31

22 (29)

Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till revidering av § 1 första
stycket godkänns
2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa reglemente för
omsorgs- och socialnämnden enligt förslag
3. Beslutet tillställs kommunstyrelsen för ytterligare beredning
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 159

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-31

23 (29)

Dnr OSN/2015:2

Fyllnadsval av ersättare till omsorgs- och socialnämndens
ärendeberedning efter Tina Ånell (S) och Lolitha Rungård (L) Godkännande
Bakgrund
Tina Ånell (S) och Lolitha Rungård (L) har avsagt sig uppdragen som
ledamöter i omsorgs- och socialnämnden och därmed också uppdragen som
ersättare i ärendeberedningen. På grund av detta måste ett fyllnadsval ske.
Entledigande från uppdraget som ledamot i omsorgs- och socialnämnden
skedde för Tina Ånell (S) i kommunfullmäktige 2017-08-29 och för Lolitha
Rungård (L) i kommunfullmäktige 2017-09-19.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår att Tina Ånell (S) och Lolitha
Rungård (L) entledigas från uppdragen som ersättare i omsorgs- och
socialnämndens ärendeberedning som konsekvens av entledigandet från
omsorgs- och socialnämnden.
Ordföranden Anna Johansson (S) har föreslagit att ny ersättare efter Tina
Ånell (S) blir Arne Gustavsson (S).
2:e vice ordförande Iréne Karlsson (M) har föreslagit att ny ersättare efter
Lolitha Rungård (L) blir Yvonne Mellberg-Jakobsson (L).
Beslutsunderlag
- Missiv - Entledigande från uppdrag som ersättare i omsorgs- och
socialnämndens ärendeberedning samt fyllnadsval efter Tina Ånell (S)
och Lolitha Rungård (L), 2017-10-18
- Protokollsutdrag - KF §109 Entledigande från och Omsorgs- och
socialnämnden, 2017-09-19
- Protokollsutdrag - KF §85 Entledigande från Kommunfullmäktige och
Omsorgs- och socialnämnden, 2017-08-29

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-31
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Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Tina Ånell (S) och Lolitha Rungård (L) entledigas från uppdragen som
ersättare i omsorgs- och socialnämndens ärendeberedning.
2. Arne Gustavsson (S) och Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) väljs till ny
ersättare i omsorgs- och socialnämndens ärendeberedning efter Tina
Ånell (S) och Lolitha Rungård (L)
___
Beslutet skickas till:
Akten
Arne Gustavsson (S)
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 160

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-31

25 (29)

Dnr OSN/2015:2

Fyllnadsval av ersättare till omsorgs- och socialnämndens socialutskott
efter Lolitha Rungård (L) - Godkännande
Bakgrund
Lolitha Rungård (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i omsorgs- och
socialnämnden och därmed också uppdraget som ersättare i socialutskottet.
På grund av detta måste ett fyllnadsval ske.
Entledigande från uppdraget som ledamot i omsorgs- och socialnämnden
skedde i kommunfullmäktige 2017-09-19.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår att Lolitha Rungård (L)
entledigas från uppdraget som ersättare i omsorgs- och socialnämndens
socialutskott som konsekvens av entledigandet från omsorgs- och
socialnämnden.
2:e vice ordförande Iréne Karlsson (M) har föreslagit att ny ersättare efter
Lolitha Rungård (L) blir Yvonne Mellberg-Jakobsson (L).
Beslutsunderlag
- Missiv - Entledigande från uppdrag som ersättare i omsorgs- och
socialnämndens socialutskott samt fyllnadsval efter Lolitha Rungård (L),
2017-10-18
- Protokollsutdrag - KF §109 Entledigande från och Omsorgs- och
socialnämnden, 2017-09-19
Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Lolitha Rungård (L) entledigas från uppdraget som ersättare i omsorgsoch socialnämndens socialutskott.
2. Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) väljs till ny ersättare i omsorgs- och
socialnämndens socialutskott efter Lolitha Rungård (L)
___
Beslutet skickas till:
Akten
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 161

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-31

26 (29)

Dnr OSN/2017:9

Kurser och konferenser - Godkännande av deltagande
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16, §
153, ska varje nämnd besluta om deltagande i kurser och konferenser.
Beslutsunderlag
- Inbjudan Energimässan 2017-10-26, Norrgården, Mjölby kommun,
2017-10-13
- Inbjudan - Medborgardialog, Livsla°ng livslust 2017-11-09, Norrgården,
Mjölby kommun, 2017-10-12
Kommunikatör Tove Frisk presenterar dagordning och innehåll på omsorgsoch socialförvaltningens planerade medborgardialog ”Livslång livslust” på
Norrgården den 9 november 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämndens
ledamöter och ersättare godkänns deltagande vid Energimässan den 26
oktober, Norrgården.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämndens ledamöter och ersättare godkänns i efterhand
deltagande vid Energimässan den 26 oktober, Norrgården, Mjölby kommun
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 162

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-31

27 (29)

Dnr OSN/2017:3

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33 § - 38 § kan en del beslut delegeras
till anställda inom förvaltningen.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån
gällande delegationsordning.
Sammanfattning
16.2 Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
16.7 Egen begäran om återkallelse av serveringstillstånd
Beslutsunderlag
- Missiv - Redovisning av delegationsbeslut, oktober 2017, 2017-10-19
- Förteckning delegationsbeslut, för perioden 2017-09-23 – 2017-10-19,
2017-10-19
Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 163

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-31

28 (29)

Dnr OSN/2015:2, OSN/2017:15,
OSN/2017:29, OSN/2017:74, OSN/2017:80,
OSN/2017:99

Kännedomsärenden
Beslutsunderlag
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och
redovisas för kännedom:
- Inspektionen för vård och omsorg, Beslut i ärendet angående
nattpatrullen Äo/LSS i ärende Dnr 8.1.2-24861/2017, 2017-09-22
- Skrivelse från omsorgs- och socialförvaltningen – Ändring av namn på
investeringar gjorda med medel från Arne och Gillis Flyghs minnesfond,
2017-10-16
- Kommunfullmäktige, Protokollsutdrag KF § 107 Entledigande från
Omsorgs- och socialnämnden, 2017-09-19
- Kommunfullmäktige, Protokollsutdrag KF § 108 Fyllnadval till
Omsorgs- och socialnämnden, 2017-09-19
- Kommunfullmäktige, Protokollsutdrag KF § 109 Fyllnadval till
Omsorgs- och socialnämnden, 2017-09-19
- Riktlinjer för Dataskyddsförordningen (General Data Protection
Regulation)/ Personuppgiftslagen, 2017-09-20
- Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag KS § 189 Personuppgiftslagen,
2017-09-20
- Förvaltningssamverkan, Protokoll för kännedom till nämnd, 2017-09-25
- Förvaltningssamverkan, Protokoll för kännedom till nämnd, MBL § 19
och § 11 gällande omvandling av Kungsvägens HVB till ett jour- och
utredningshem, 2017-09-25
- Utbildningsnämnden, Protokollsutdrag UTB § 84 Gemensamt åtagande
omsorgs- och socialnämnden och utbildningsnämnden, 2017-09-25
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningen av
kännedomsärendena godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-31
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Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisning av kännedomsärendena godkänns
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

