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Plats och tid

Skänninge stadshotell, klockan 08:30 - 12:15
Mötet ajourneras 09:45 – 10:05

Beslutande

Anna Johansson (S)
Claes Samuelsson (C)
Iréne Karlsson (M)
Nina Asklöf (S) ersätter Tina Ånell (S)
Arne Gustavsson (S)
Gunvor Gränsö, (KD)
Lolitha Rungård (L)
Ulla Karlsson (M)
Kristin Henrysson (M) ersätter Jenni Iwarsson (SD)

Ersättare

Tobias Rydell (S)
Lars Stoltz (S)

Övriga deltagande

Pirjo Ohvo, förvaltningschef
Anders Granqvist, myndighetschef
Caroline Strand, omsorgschef
Christoffer Sjögren, förvaltningssekreterare
Beatrice Karlsson, utvecklingsledare § 214
Mattias Jesmin, enhetschef § 217
Camilla Eriksson, chef för ekonomistöd §§ 218 - 219
Tony Lidberg, verksamhetscontroller §§ 218 - 219

Utses att justera

Iréne Karlsson (M)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen2016-12-28 klockan 11:00

Justerade paragrafer

§ 212 - § 228

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Iréne Karlsson (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2016-12-19

Datum då

Datum då

anslaget sätts upp

2016-12-28

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

anslaget tas ned

för protokollet
Underskrift

...........................................................................................................................................

Christoffer Sjögren
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 212

Justering

§ 213

Godkännande av dagordningen

§ 214

Redovisning av brukarundersökningen – Så tycker de äldre om
äldreomsorgen 2016 - Information

§ 215

Avstämning av handlingsplan åtgärder till följd av Lex Sarah i
Skänninge - Beslut om godkännande av redovisning

§ 216

Rapporter

§ 217

Utredning - Genomlysning av enheten Utredning äldre- och
funktionsnedsatta - Beslut om godkännande av redovisning

§ 218

Ekonomi - Prognos och månadsrapporter, redovisning per november 2016 - Beslut om godkännande av redovisning

§ 219

Detaljbudget- och driftbudget 2017 - Beslut om fastställande

§ 220

Sammanträdestider för det kommunala pensionärsrådet 2017 Beslut om fastställande

§ 221

Val av ny ersättare i omsorgs- och socialnämndens ärendeberedning efter Jenny Egerborn (L) - Beslut om godkännande

§ 222

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Hela människan Ria och Mjölby kommun - Beslut om godkännande

§ 223

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Motala kvinnojour, Mjölby kommun och Motala kommun Beslut om godkännande

§ 224

Omorganisation av Individ- och familjeomsorgen - Organisatorisk överflytt av Integration och Arbetsmarknadsenheten (AME)
- Beslut om godkännande av organisationsstruktur

§ 225

Upphandling av inköp och leverans av dagligvaror fr.o.m. 201602-01 - Beslut om tilldelning av avtal

§ 226

Kurser & konferenser

§ 227

Delegationsbeslut

§ 228

Kännedomsärenden

Utdragsbestyrkande
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§ 212
Justering
Sammanfattning
Tina Ånell (S) är föreslagen som justerare enligt turordning men är ej närvarande. Enligt turordning skall istället Arne Gustavsson (S) föreslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S), yrkar på att Iréne Karlsson (M), utses till
justerare för dagens sammanträde istället för Arne Gustavsson (S) så att
både majoritet och opposition finns med vid justeringen då beslut om budget för 2017 ska fattas.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Iréne Karlsson (M) utses till justerare för sammanträdet
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 213
Godkännande av dagordningen
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har skickat ut ett förslag till dagordning i
och med kallelsen till sammanträdet.
Ärende 13 på dagordningen, Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Motala kvinnojour, Mjölby kommun och Motala
kommun - Beslut om godkännande, föreslås utgå av omsorgs- och socialförvaltningen då inget underlag till beslut har hunnit tas fram på grund av
skiljaktigheter i förhandlingarna om avtal.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S), föreslår att dagordningen godkänns i
enlighet med föreslagna ändringar.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Dagordningen godkänns i enlighet med föreslagna ändringar
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:22

Redovisning av brukarundersökningen - Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 - Information
Utvecklingsledare Beatrice Karlsson redogör för resultaten av brukarundersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialförvaltningen får i uppdrag att återkoppla till nämnden senast i juni 2016 om vilka åtgärder som
har genomförts för att förbättra resultaten.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialförvaltningen får i uppdrag att återkoppla till nämnden
senast i juni 2016 om vilka åtgärder som har genomförts för att förbättra
resultaten
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:83

Avstämning av handlingsplan åtgärder till följd av Lex Sarah i Skänninge - Beslut om godkännande av redovisning
Omsorgschef Caroline Strand redogör muntligt för hur arbetet går med genomförandet av den handlingsplan som togs fram i och med Lex Sarahanmälningarna på enheten Skänninge/Väderstad under hösten.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen godkänns
____
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:64

Rapporter
Utskickade rapporter noteras enligt följande:
•
•
•

Minnesanteckningar från förtroenderåd på Boken 2016-09-26
Minnesanteckningar från förtroenderåd på Slomarp 2016-10-24
Minnesanteckningar från förtroenderåd på Vifolkagården
2016-11-10

Rapporter från den senaste månaden lämnas av ledamöter och ersättare
enligt följande:
•

•
•

Rapport från deltagande på konferensen Att leva i ett nytt land – utmaningar och möjligheter, Linköping 2016-11-25, lämnas av Ulla
Karlsson (M) och Lolitha Rungård (L)
Rapport från deltagande på invigning av Barnafrid, Linköping 201612-07, av Iréne Karlsson (M) och Gunvor Gransö (KD)
Rapport från förtroenderåd på enheten Daglig verksamhet och arbetsplatsen Navet av Nina Asklöf (S)

Omsorgs- och socialnämndens beslut
Rapporterna läggs till handlingarna
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:83

Utredning - Genomlysning av enheten Utredning äldre- och funktionsnedsatta - Beslut om godkännande av redovisning
Bakgrund
I slutet av maj 2016 inkommer fem rapporter enligt Lex Sarah som alla
berör ett och samma särskilda boende. Omsorgs- och socialförvaltningen
genomför en utredning och det beslutas att dessa ska anmälas vidare till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I samband med beslut att anmäla
missförhållandena till IVO fattar Omsorgs- och socialnämnden beslut om att
ge förvaltningschefen i uppdrag att genomlysa enheten Utredning äldre och
funktionsnedsatta avseende beslut och uppföljning.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis står det klart att i de fall som varit föremål för rapport
enligt Lex Sarah har inte uppföljning gjorts enligt gällande bestämmelser.
Generellt lever Omsorgs- och socialförvaltningen inte upp till uppföljningsansvaret eller de krav på dokumentation som finns i allmänna råd och föreskrifter från Socialstyrelsen.
Till år 2014 fick enheten av Omsorgs- och socialnämnden beviljat en förstärkning med ytterligare 3,0 handläggartjänster. Det var en direkt koppling
till föreskrifter från Socialstyrelsen som vid ikraftträdandet skulle innebära
höjda krav på vissa områden, bland annat fortlöpande uppföljning och kontroll av utförandet från myndighetsutövarna. Den utökning som gjordes har
inte gett önskad effekt i uppföljningsarbetet på grund av hög personalomsättning och att bemanningen en längre tid varit lägre än planerat.
Inom enheten finns en fördelningsmodell utifrån datum. Utifrån vilket dag i
en månad den enskilde som ansöker om insatser är född fördelas det till
ansvarig handläggare som har det datumet. Alla handläggare inom enheten
anser att detta arbetssätt är bra och tydligt. Det är lätt att fördela ärenden och
ingen tid behöver läggas på att diskutera vem som ska tilldelas ett ärende.
De ser samtidigt att en geografisk indelning skulle bli mer sårbar och personbunden då endast någon handläggare arbetar mot området och de ansvariga utförarna där. I nuvarande system har fler kännedom och relation med
utförarna inom ett område. När det gäller hur en inkommen handling hanteras finns ingen systematik eller etablerad rutin. Inkomna handlingar i form
av ansökningar fördelas direkt till ansvarig handläggare utifrån datumindelningen utan att passera någon mottagning eller registrering.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Det finns ingen kontroll över antalet ärenden en handläggare är ansvarig för
och det går inte enkelt söka fram en översikt i verksamhetssystemet. Detta
ger svårigheter att se arbetsbelastningen, uppföljningsbehovet och vad som
behöver prioriteras i uppföljningsarbetet.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Redovisningen av utredningen godkänns
2. Omsorgs- och socialförvaltningen ges i uppdrag att vidta åtgärder för
att undanröja de brister i handläggning och arbetsmiljö som framkommer i utredningen
3. Omsorgs- och socialförvaltningen ges i uppdrag att senast i augusti
2017 återrapportera om resultat av vidtagna åtgärder till omsorgs- och
socialnämnden
___
Beslutet skickas till:
Akten
Enhetschef daglig verksamhet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 218

Sammanträdesdatum

Sida

2016-12-19
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Dnr OSN/2015:185

Ekonomi - Prognos och månadsrapporter, redovisning per november
2016 - Beslut om godkännande av redovisning
Bakgrund
Månadens resultat samt helårsprognos för omsorgs-och socialnämnden redovisas varje månad på nämndens sammanträde.
Sammanfattning
Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet för omsorgs-och socialförvaltningens verksamheter (exklusive ensamkommande och evakueringsboendet) för perioden november är utfallet, 45 676 tkr.
Ackumulerat utfall per januari till och med november exklusive ensamkommande och evakueringsboendet är 492 876 tkr och budget för samma
period är 483 806 tkr. Detta ger en avvikelse för perioden mot budget med –
9 070 tkr.
Helårsprognosen per november för alla nämndens enheter exklusive ensamkommande och evakueringsboendet uppvisar ett utfall på 536 050 tkr, en
avvikelse mot budgeterade medel med - 671 tkr. I helårsprognosen finns
volymregleringsmedel på 7 000 tkr som reglerar de enheter som har en negativ avvikelse.
Förvaltningen redovisar helårsprognos för nämndens intäktsfinansierade
verksamhet ensamkommande och evakueringsboende. De kostnader som
uppstår i den verksamheten söks per kvartal och intäkterna utbetalas från
migrationsverket med en eftersläpning på upp till ett år. Prognosen för verksamhet ensamkommande och evakueringsboende i november uppvisar en
positiv avvikelse mot budgeterade medel som bland annat består av ett
överskott på 10 714 tkr från de tidigare åren 2008-2015. Helårsresultatet
prognostiseras till 21 163 tkr.
För redovisning av enheternas avvikelse se bilaga 1, budgetuppföljning och
helårsprognos per november.
Beslutsunderlag
- Missiv – Ekonomi – helårsprognos och budgetavvikelse per 2016-11-30,
2016-12-08
- Budgetuppföljning och prognos per november 2016, 2016-12-08
Justerandes sign

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och socialnämnden

§ 219

Sammanträdesdatum

Sida

2016-12-19

12 (27)

Dnr OSN/2016:10, OSN/2016:61

Detaljbudget- och driftbudget 2017 - Beslut om fastställande
Bakgrund
Ett arbetsmaterial och förslag till omsorgs och socialnämndens detalj-och
driftbudget 2017 har arbetats fram av förvaltningen enligt tidigare beslut
2016-08-29 - 2016-08-30, § 146.
Den tilldelade budgetramen har förändrats från ovan beslut togs från
550 653tkr till 556 907 tkr:
•

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2016-06-14, § 56 blir arbetsmarknadsenhetens nya tillhörighet omsorgs – och socialförvaltningen och därmed överförs medel, + 6 900 tkr, från kommunstyrelsen;
arbetsmarknadsenhet till omsorgs-och socialnämnden.

•

Arbetsgivaravgiften har sänkts med 0,13 %, vilket påverkar omsorgs-och socialnämndens ram med - 471tkr.

•

Kommunstyrelsen har beslutat att fortsättningsvis inte interndebitera
övriga förvaltningar för hantering av den gemensamma fakturaskanning och sänker därmed ramen med -175 tkr.

I 2017 års detaljbudget har 10 005 tkr registrerats på ett volymregleringskonto, i dessa ingår de 4 000 tkr som kommunstyrelsen föreslagit kommunfullmäktige besluta om den 15 november 2016.
Sammanfattning
Sista datum för registrerad detaljbudget för år 2017 i budgetmodulen är 18
december, 2016.
Underlag till beslut finns bifogade i tre tabeller, varav en tabell är per enhetsnivå och den andra per kostnadsställenivå samt en tabell för verksamhet
ensamkommande barn (EKB).
Chef för ekonomistöd redogör muntligt för förslaget till detaljbudget och
dess värden i bifogade tabeller.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Missiv – Ekonomi – Driftbudget 2017, 2016-12-08
- Ekonomi – Omsorgs- och socialnämndes driftbudget 2017, 2016-11-11
- Protokoll – MBL § 19 avseende detaljbudget 2017, 2016-11-17
- Protokoll – MBL § 11 avseende detaljbudget för omsorgs- och socialnämnden 2017, 2016-12-12
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Förvaltningens förslag till detaljbudget för år 2017 godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och socialnämnden

§ 220

Sammanträdesdatum

Sida

2016-12-19
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Dnr OSN/2015:146

Sammanträdestider för det kommunala pensionärsrådet 2017 - Beslut
om fastställande
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden fastställer i slutet på varje år sammanträdesdatum och –tider för nästkommande år för omsorgs- och socialnämnden,
dess utskott, dess ärendeberedning samt det kommunala pensionärsrådet
(KPR).
Omsorgs- och socialnämnden tog beslut 2016-11-22 om sammanträdesdatum och sammanträdestider för omsorgs- och socialnämnden, socialutskottet, den politiska majoritetens och oppositionens gruppmöten samt ärendeberedningar för verksamhetsåret 2017.
Omsorgs- och socialförvaltningen har nu även tagit fram förslag på sammanträdesdatum och sammanträdestider för KPR, för verksamhetsåret 2017.
Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till beslut
Sammanlagt föreslås KPR sammanträda fyra gånger under 2017, två gånger
på våren och två gånger på hösten, med möjlighet till inkallelse till ytterligare ett möte vid behov.
KPR:s sammanträde föreslås ha en standardiserad starttid kl. 14:00, med
gruppmöten för pensionärsorganisationerna kl. 13:00.
Möjlighet att flytta sammanträdesdatum och/eller tider för sammanträde ska
finnas men bör undvikas.
Förslaget är framtaget med hänsyn till pensionärsorganisationernas medlemsmöten och för att effektivisera handläggningen av ärenden där KPR
utgör samråd eller vill göra yttranden i ärenden till nämnden.
Framtaget förslag till sammanträdesdatum är som följer:
Vår:
8 februari
3 maj

Justerandes sign

Höst:
6 september
1 november

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Missiv – Förslag till sammanträdesdatum och sammanträdestider för det
kommunala pensionärsrådet (KPR) 2017
Vid mötet föredrar förvaltningssekreterare Christoffer Sjögren ärendet.
Protokollet från KPR:s sammanträde 2016-12-14 har ej justerats än men
beskedet från KPR är att tiderna är tillfredställande.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till sammanträdesdatum och
sammanträdestider för KPR, för verksamhetsåret 2017 godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten
KPR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2015:2

Val av ny ersättare i omsorgs- och socialnämndens ärendeberedning
efter Jenny Egerborn (L) - Beslut om godkännande
Bakgrund
Jenny Egerborn (L) avsade sig uppdraget som ersättare i omsorgs- och socialnämnden i september 2016. På grund av att hon även var ersättare i omsorgs- och socialnämndens ärendeberedning behövdes därför ett fyllnadsval
göras.
Formellt beslut om ny ersättare i ärendeberedningen efter Jenny Egerborn
(L) har ej kommit till stånd än, men måste genomföras för att ny ersättare
ska ha rätt till arvode för mötena.
Sammanfattning
Lolitha Rungård (L) har föreslagits som ny ersättare efter Jenny Egerborn
(L) i omsorgs- och socialnämndens ärendeberedning.
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår att Lolitha Rungård (L) väljs som
ny ersättare i omsorgs- och socialnämndens ärendeberedning med retroaktiv
verkan rörande utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst, reseersättning och arvode för de tillfällen som hon deltagit vid omsorgs- och socialnämndens ärendeberedning mellan september och december 2016.
Beslutsunderlag
- Missiv - Val av ny ersättare i omsorgs- och socialnämndens ärendeberedning efter Jenny Egerborn, L
Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
Lolitha Rungård (L) väljs till ersättare i omsorgs- och socialnämndens ärendeberedning med retroaktiv verkan rörande rätten att få ersättning för förlorad arbetsinkomst, reseersättning och arvode för de tillfällen som hon deltagit vid omsorgs- och socialnämndens ärendeberedning för perioden september – december 2016
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och socialnämnden

§ 222

Sammanträdesdatum
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Dnr OSN/2016:130

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan
Hela människan Ria och Mjölby kommun - Beslut om godkännande
Bakgrund
Utifrån ett gemensamt intresse för att skapa en bättre kontinuitet i verksamheten och öka möjligheterna för en mer tät och konstruktiv samverkan parterna emellan så inleddes samtal om förutsättningarna och möjligheterna för
att övergå i en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap. Under
2016 har därför omsorgs- och socialförvaltningen berett frågan och föreslagit omsorgs- och socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
frågan samt att anta nya riktlinjer för hur en sådan process ska gå till.
Detta resulterade i ett principbeslut 2016-09-29, § 151, att omsorgs- och
socialförvaltningen ska verka för att skriva så kallade IOP-avtal framöver
med de idéburna organisationer som önskar det.
Framtagandet av överenskommelsen har därefter skett i samråd och dialog
parterna emellan.
Sammanfattning
Framtaget förslag till överenskommelse mellan Mjölby kommun, genom
dess omsorgs- och socialnämnd, och Hela människan Ria sträcker sig i tre
(3) år, från och med 1 januari 2017 till och med 31 december 2019.
Förslaget till överenskommelse innebär att Mjölby kommun bidrar verksamheten en finansiering om 1 miljon kronor per år under överenskommelsetiden.
En styrgrupp skapas där parterna deltar och där förhandling om förnyelse av
avtalet under sista året för överenskommelsen.
Beslutsunderlag
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Mjölby kommun och Hela människan Ria Mjölby 2017-2019, 2016-12-14
Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) tecknas mellan
Mjölby kommun och Hela Människan Ria Mjölby i enlighet med framtaget
förslag till avtal, för perioden 2017-01-01 – 2019-12-31
___
Beslutet skickas till:
Akten
Hela Människan Ria

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 223

Sammanträdesdatum

Sida

2016-12-19

20 (27)

Dnr OSN/2016:131

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan
Motala kvinnojour, Mjölby kommun och Motala kommun - Beslut om
godkännande
Ärendet utgår efter återtagande av tjänsteman.
___
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Dnr OSN/2016:10, OSN/2016:52

Omorganisation av Individ- och familjeomsorgen - Organisatorisk
överflytt av Integration och Arbetsmarknadsenheten (AME) - Beslut
om godkännande av organisationsstruktur
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade om organisationsförändring för mottagningen av flyktingar och ensamkommande barn samt Arbetsmarknadsenheten
(AME) den 14 juni 2016, § 56. Beslutet löd enlig följande:
•

•

•

•
•

att en samlad organisation för flyktingmottagning och ensamkommande flyktingbarn inrättas under omsorgs och socialförvaltningen i
huvudsak enligt utredningens förslag.
att redovisningen för flykting- och integrationsverksamheten ska ske
på liknanden sätt som den taxefinansierade hos service- och teknikförvaltningen.
att resterande delar av Arbetsmarknadsenheten överförs till Omsorgs
och socialförvaltningen samt att frågan om sammanslagning av arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten blir en fortsatt
fråga för förvaltning och nämnd. Detta arbete ska genomföras i nära
dialog med berörda chefer under hösten 2016.
att arbetsmarknadsenhetens organisatoriska tillhörighet under Omsorgs och socialnämnden genomförs från och med 2017-01-01.
att det inrättas en politisk styrgrupp, ledd av kommunstyrelsen med
koppling till det strategiska tjänstemannanätverket för sysselsättning
och integration.

Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har lagt fram ett förslag på förändring av
organisering inom omsorgs- och socialförvaltningen vid överflytt av organisation för flyktingmottagning, ensamkommande barn samt arbetsmarknadsfrågor.
Beslutsunderlag
- Missiv - Förslag till organisering inom omsorgs- och socialförvaltningen
vid överflytt av organisation för flyktingmottagning, ensamkommande
barn samt arbetsmarknadsfrågor 2016, 2016-12-08
- Förslag till organisering inom omsorgs- och socialförvaltningen vid överflytt av organisation för flyktingmottagning, ensamkommande barn samt
arbetsmarknadsfrågor 2016, 2016-12-08
Justerandes sign
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- Protokoll - MBL § 19 avseende omorganisation AME och integration,
2016-11-17
- Protokoll - MBL § 19 och § 11 avseende Omorganisation och med överflytt av arbetsmarknadsenheten och integration, 2016-12-12
- E-postkommunikation om godkännande av MBL-protokoll § 19 och §
11, avseende omorganisering i och med överflytt av arbetsmarknadsenheten och integration, 2016-12-15
Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till förändring av organisering
inom omsorgs- och socialförvaltningen vid överflytt av organisation för
flyktingmottagning, ensamkommande barn samt arbetsmarknadsfrågor godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr OSN/2016:102

Upphandling av inköp och leverans av dagligvaror fr.o.m. 2016-02-01 Beslut om tilldelning av avtal
Bakgrund
Totalt i kommunen berörs c:a 134 hushåll av inköp genom kommunens
försorg. Av dessa bor c:a 77 inom Mjölby tätort, 49 inom Skänninge med
omnejd, 8 inom Väderstad med omnejd. Fördelning av inköpsbeviljade på
särskilt boende är 32 hushåll/personer i tätorten Mjölby, 24 i Skänninge
samt 8 i Väderstad.
Fördelning inköpsbeviljade i ordinärt boende är ca 45 boende i Mjölby
tätort och ca 25 i Skänninge med omnejd.
Av de ca 134 hushåll/personer som är beviljade insatsen inköp nyttjar i
genomsnitt ca 70 % av hushållen insatsen en gång per vecka. Detta beroende på att en stor andel bor i särskilt boende och därmed har livsmedelsförsörjningen tillgodosedd genom måltidsabonnemang. Under perioden januari
till och med maj 2016 var volymen i genomsnitt 93 inköp/vecka. Uppdraget
koncentreras till ett inköpstillfälle per vecka per kund/hushåll.
Omsorgs- och socialnämnden återremitterade ärendet på sammanträdet den
22 november 2016 för fortsatt beredning.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden godkände förfrågningsunderlaget för upphandlingen 2016-08-29, § 147.
Totalt har två anbud inkommit inom föreskriven tid, sista dagen att inkomma med anbud var 2016-10-12, varav båda har bedömts uppfylla samtliga krav.
För upphandlingen har utvärderingskriteriet lägsta pris gällt. Det anbud som
uppfyller samtliga kvalificeringskrav och har lämnat lägsta pris kommer att
antas.
Anbudsgivaren QviMo AB, 559026-1789, har lämnat lägsta pris.
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Beslutsunderlag
- Missiv - Upphandling av inköp av dagligvaror - Beslut om antagande av
anbud QviMo AB, 2016-11-18
- Tjänstgöringsintyg Josef Morad, LM Service & Omsorg AB, 201604-13
- Budgetprognos utifrån uppdrag inköp av dagligvaror, QviMo, 201612-09
- Skriftlig komplettering avseende QviMo ABs inlämnade anbud till
Mjölby kommun för Inköp av dagligvaror, 2016-12-09
- CV Josef Morad, 2016-12-09
Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Anbudet från QviMo AB, 559026-1789, antas
2. Avtal tecknas med QviMo AB, 559026-1789, fr.o.m. 2017-02-01
t.o.m. 2020-02-01 med option för beställaren att förlänga avtalet
med 1 år i taget, dock längst t.o.m. 2022-01-31
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr OSN/2016:20

Kurser & konferenser
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16, §
153, ska varje nämnd besluta om deltagande i kurser och konferenser.
Sammanfattning
Inga kurser eller konferenser har inkommit för beslut
___
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Dnr OSN/2016:26

Delegationsbeslut
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33 § - 38 § kan en del beslut delegeras
till tjänstemän inom nämndens förvaltning.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning OSN 2016-03-29 § 65.
Sammanfattning redovisade punkter
20.1 Anställning tillsvidare samt visstidsanställningar längre än 6 månader
- Inga beslut
Beslutsunderlag
- Förteckning delegationsbeslut anställningar, för perioden
2016-09-17- 2016-10-14
- Förteckning delegationsbeslut anställningar, för perioden
2016-11-12 – 2016-12-15
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns
___
Beslut skickas till:
Akten
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Dnr OSN/2014:71, OSN/2015:163,
OSN/2015:2, OSN/2016:10, OSN/2016:25,
OSN/2016:41

Kännedomsärenden
Sammanfattning
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och
redovisas för kännedom:
- Kommunfullmäktige, Protokollsutdrag 2016-11-15 § 116, Omsorgs- och
socialnämndens reglemente – revidering, 2016-11-23
- Omsorgs- och socialförvaltningens centrala samverkansgrupp, Protokoll
2016-10-17
- Omsorgs- och socialförvaltningens centrala samverkansgrupp, Protokoll
2016-11-14
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokollsutdrag 2016-11-07 § 181,
2016-11-10
- Kommunfullmäktige, Protokollsutdrag 2016-11-15 § 114, Sammanträdestider 2017, 2016-11-22
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokollsutdrag 2016-11-28 § 192,
Boendestrategi i Mjölby kommun – återkoppling, 2016-12-05
- Kommunfullmäktige, Protokollsutdrag 2016-11-15 § 127, Entledigande
från omsorgs- och socialnämnden, Jonas Vargmyr (L), 2016-11-23
- Liberalerna, Förslag på ny ersättare i omsorgs- och socialnämnden 201611-15, 2016-11-23
- Kommunfullmäktige, Protokollsutdrag 2016-11-15 § 128, Val till omsorgs- och socialnämnden, Emma Persson (L), 2016-11-23
- Kommunstyrelsens förvaltning, Information om beslut om justering av
felaktigt protokoll i fullmäktige 2016-11-24, 2016-11-25
- Riksdagens ombudsmän – JO, Beslut rörande kritik mot en handläggare
vid omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun för bristande information till en vårdnadshavare, Dnr 5044-2015 2016-12-12, 2016-1213
- Avtal om utbildningsinsats mellan Psykiatripartners och omsorgs- och
socialförvaltningen, Mjölby kommun, 2016-12-01 – 2017-12-31, 201611-04
- Avtal om utvecklingsuppdrag mellan Flyktingmedicinskt centrum och
omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun, 2016-12-01 - 201612-31, 2016-11-04
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisning av kännedomsärendena godkänns
___
Beslut skickas till:
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

