SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgs- och socialnämnden

Plats och tid

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-03

1 (25)

Kommunstyrelsesalen, klockan 09:00- 15:20
Ajournering: 11:50 – 12:50, 14:25 – 14:50
Anna Johansson (S), ordförande
Claes Samuelsson (C)
Arne Gustavsson (S)
Anna Sommarström (S)
Gunvor Gransö (KD) §§ 127 – 128, 130, 132 - 135
Lars Stoltz (S) ersätter Gunvor Gransö (KD) §§ 136 – 139, 141 - 145
Kristin Henrysson (M) ersätter Iréne Karlsson (M)
Ulla Karlsson (M)
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) ersätter Vakant (L) §§ 127 – 128, 130
Tobias Rydell (S) Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) §§ 132 – 139, 141 - 145
Jessica Miedl Ohlsson (SD)

Beslutande

Ersättare

Tobias Rydell (S) §§ 127 – 128
Lars Stoltz (S) §§ 127 – 128, 130, 132 - 135
Johanna Edenblad (S)

Övriga deltagande

Anders Granqvist, chef arbete och välfärd, Pirjo Ohvo, förvaltningschef, Caroline
Strand, omsorgschef, Christoffer Sjögren, förvaltningssekreterare, Camilla Eriksson,
chef för ekonomi- och systemstöd §§ 127 – 128, 130, 132, 134 - 135, Anette
Gunnarsdotter, chef för HSL §§ 127 – 128, 130, 132 - 135, Tony Lidberg,
verksamhetscontroller §§ 134 – 135, Malin Engström §§ 127 – 128, enhetschef, Sara
Ryman, enhetschef § 130, Gunilla Kransberg, personligt ombud § 130, Hans Sörensson,
personligt ombud § 130, Tove Frisk, kommunikatör § 143

Utses att justera

Ulla Karlsson (M)
Omsorgs- och socialförvaltningen 2017-10-09 klockan 10:00

Justeringens
plats och tid
Justerade paragrafer
Underskrifter

§§ 127-128, 130, 132-139, 141-145
Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Ulla Karlsson (M)

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

Omsorgs- och socialnämnden
2017-10-03
§§ 127-128, 130, 132-139, 141-145

Datum då
anslaget sätts upp

2017-10-09

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

Sammanträdesdatum

Datum då
anslaget tas ned

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

Christoffer Sjögren
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 127

Justering av protokoll - Val av justerare och tid för justering

§ 128

Dagordning - Godkännande

§ 130

Personligt ombud - Information om verksamheten

§ 132

Återrapportering genomlysning av enheten Utredning äldre- och
funktionsnedsatta - Beslut om godkännande

§ 133

Redogörelse för kulturscanning och ledarutveckling - Information

§ 134

Ekonomi, prognos, månadsrapporter augusti 2017 samt delårsuppföljning
internkontrollplan 2017 - Godkännande av redovisning

§ 135

Budget 2018-2020 - Information och godkännande

§ 136

Åtaganden 2018, gemensamt åtagande med utbildningsnämnden Godkännande

§ 137

Internkontrollplan 2017, delårsuppföljning - Godkännande av
redovisning

§ 138

Förslag om lokalisering av nytt äldreboende i Mjölby – yttrande till
Kommunstyrelsen

§ 139

Flytt av bedömning och beslut av hyresbidragsansökan för
pensionärsorganisationer från och med verksamhetsåret 2018 Godkännande

§ 141

Val av ny ersättare i KPR efter Nina Asklöf (S) - Godkännande

§ 142

Val av nya kontaktpolitiker efter Nina Asklöf (S), Emma Pettersson (L)
samt Tina Ånell (S)

§ 143

Kurser och konferenser – Godkännande av deltagande

§ 144

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning

§ 145

Kännedomsärenden

Utdragsbestyrkande
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§ 127
Justering av protokoll - Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning
Ulla Karlsson (M) är föreslagen som justerare enligt turordning.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Ulla Karlsson (M) 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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§ 128
Dagordning - Godkännande
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har skickat ut ett förslag till dagordning i
och med kallelsen till sammanträdet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att punkt 7 på föreslagen
dagordning byter plats med punkt 8.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till sitt ändringsförslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Dagordningen godkänns med föreslagna ändringar
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 130
Personligt ombud - Information om verksamheten
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen har två stycken så kallade personliga
ombud anställda. De har kallats till omsorgs- och socialnämnden för att
redogöra för sin verksamhet.
Sammanfattning
De personliga ombuden presenterar sig för nämnden och berättar om sin
verksamhet samt svarar på nämndens frågor.
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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Dnr OSN/2016:83

Återrapportering genomlysning av enheten Utredning äldre- och
funktionsnedsatta - Beslut om godkännande
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.
Genomlysningen skulle fokusera på följande:
- Uppföljningsansvaret och uppföljning av pågående insatser
- Prioriteringar
- Effekter av förstärkning av handläggartjänster
- Hantering av inkommen handling och rutiner kring detta,
ärendefördelning
- Kontroll över aktuella ärenden och ärendemängd
Genomlysningen innefattar även att belysa frågor såsom:
- Kommunikation, roller och tillit inom organisationen
- Arbetsmiljö – dålig stämning i arbetsgruppen
Sammanfattning
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.
Efter utredning och i samband med organisationsförändringen har flera
förändringar gjorts:
- Daglig handledare har införts
- Nyrekryteringar har gjorts
- Införandet av IBIC har påbörjats
- Utbildning i motiverande intervju (MI) har genomförts för samtlig
personal
- Fortbildning i socialrätt, förvaltningsrätt och praxis genomförs en
gång per termin
- Genomgång av sammanställning och revidering av rutiner
- Ökad samverkan internt och externt
- Kontinuerlig uppföljning av den lagstadgade
uppföljningsskyldigheten
- Genomgång och åtgärder för förbättrad arbetsmiljö
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Missiv - Genomlysning av enheten Utredning äldre- och
funktionshindrade - uppföljning av rapport, 2017-10-03
- Genomlysning av enheten Utredning äldre- och funktionshindrade uppföljning av rapport daterad 2016-11-22, 2017-09-16
- Protokollsutdrag - OSN §217 Utredning - Genomlysning av enheten
Utredning äldre- och funktionsnedsatta - Beslut om godkännande av
redovisning, 2017-12-27
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. En handlingsplan och information om hur arbetet fortgår redovisas på
nämndens sammanträde den 31 oktober
2. Uppföljningar av beslut och pågående ärenden redovisas till nämndens
sammanträde den 21 november
3. Arbetsprocessen med implementeringen av IBIC redovisas till nämnden
sammanträde
den 19 december
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 133
Redogörelse för kulturscanning och ledarutveckling - Information
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen har under året arbetat med ett projekt som
kallas ”kulturscanning”, som handlar om arbetsmiljö och kommunikation i
förvaltningen och dess olika verksamheter.
Sammanfattning
Förvaltningschef Pirjo Ohvo redogör för arbetet med kulturscanningen och
hur det framskrider.
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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Dnr OSN/2016:61

Ekonomi, prognos, månadsrapporter augusti 2017 samt
delårsuppföljning av internkontrollplan 2017 - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Månadens resultat samt helårsprognos för omsorgs- och socialnämnden
redovisas varje månad på nämndens sammanträde.
För augusti månad är bokslutsprognos per 2017-08-31 inskickad till
kommunstyrelsen, se dokument Bokslutsprognos per 2017-08-31.
Förvaltningen har i uppdrag att särredovisa intäkter och kostnader som inte
är finansierade via rambudget. Från och med budget 2018 kommer detta att
införas.
Sammanfattning
Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet ackumulerat i augusti
368 725 tkr i jämförelse med budgeterade medel 367 106 tkr detta ger
avvikelse för perioden på – 1 618 tkr, exklusive intäktsfinansierade
verksamheten ensamkommande.
För den intäktsfinansierade verksamheten ensamkommande redovisar
förvaltningen det ekonomiska utfallet 1 977 tkr ackumulerat per augusti i
jämförelse med budgeterade medel -93 tkr, detta ger en avvikelse på 2 070
tkr.
Omsorgs- och socialnämndens helårsprognos per augusti redovisar 562 975
tkr i jämförelse med budgeterade medel 561 876 tkr, vilket ger en avvikelse
med -1 100 tkr.
Förvaltningen redovisar kostnader för välfärdsteknologi i driften och där
medel för dessa finns avsatta i årets investeringsbudget.
En reglering mellan driftsbudget och investeringsbudget kommer att göras
vid årets slut, vid helårsprognos i augusti är regleringen drygt
1 000 tkr.
För verksamhet Ensamkommande beräknas helårsprognosen ges en
avvikelse mot budgeterade medel med 3 795tkr. 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Missiv - Ekonomi helårsprognos och budgetuppföljning per 2017-08-31,
2017-09-13
- Tjänsteskrivelse - Bokslutsprognos per 2017-08-31, 2017-09-13
- Tjänsteskrivelse – Helårsprognos per augusti på enhetsnivå,
2017-09-13
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Augusti månads ekonomiska redovisning godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:61, OSN/2017:33

Budget 2018-2020 - Information och godkännande
Bakgrund
Vid omsorgs-och socialnämndens internat i Tranås 29 augusti -2017
presenterades den av kommunstyrelsen tilldelade driftbudgetramen på
564 980 tkr. Vid detta tillfälle påpekades att budgetramarna kan komma att
förändras med anledning av att kommunledningskontoret fortfarande
arbetade med de justeringar som återstod. Förvaltningen påpekar även att
investeringsbudgeten är nedjusterad från 3 400 tkr till 1 500 tkr år 2018 och
2019 från 4 200 tkr till 1 500tkr
2017-09-14 tillsänds förvaltningen en ny justerad specifikation av ram
2018-2020, där driftramen är justerad till 571 800 tkr.
I ramar specifikation saknas fortfarande drift för LSS boende 5000 tkr och
inventarier 200 tkr för perioden 2018-2020.
Investeringsbudgeten är inte heller justerad till det belopp som
kommunstyrelsen fattade beslut om 2016.
Sammanfattning
I och med att specifikation av driftbudgetram tillsänds förvaltningen
upptäcks även att medel för drift av ett boende för LSS beslut inte finns med
i budgetramen 571 800 tkr, enbart hyra för båda tilltänkta LSS boenden
finns med i den nya budgetramen.
Förvaltningen har sedan 2013 påbörjat planering av nytt boende då flera
ärenden med LSS beslut finns i kö, samt att IVO har dömt ut ett av
nämndens LSS boende. I avvaktan på nytt boende får inte någon individ
med LSS beslut placeras på det utdömda boendet.
Detta innebär att i det nya boendet kommer de som i dag står i kö att flytta
in och i det utdömda kommer således att bedriva verksamhet tills nya
boendeplatser kan erbjudas dessa. Ytterligare ett nytt boende till de med
LSS beslut planeras i Mantorp 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Missiv - Budget 2018-2020, 2017-10-03
- Investeringsbudget 2018-2020, förändring av budgetramar per oktober
2017, 2017-10-03
- Investeringsbudget 2017-2019, 2017-10-03
- Ramar specifikation, Omsorgs- och socialförvaltningen, 2018-2020,
2017-09-27
- Mål- och budget 2018 - omsorgs- och socialnämnden, information, 201709-18
- Förslag till begäran av ramtillskott av budgeten 2017-2019, 2016-04-01
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens till beslut
1. Tillkomna ändringar av budgetram 2018-2020 godkänns
2. Beslutet tillställs kommunstyrelsen
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:80

Åtaganden 2018, gemensamt åtagande med utbildningsnämnden –
Godkännande
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden och utbildningsnämnden deltog gemensamt
på en seminariedag om gemensamma åtaganden och utmaningar i Tranås
den 28 augusti 2017. Omsorgs- och socialförvaltningen samt
utbildningsförvaltningen fick då i uppdrag att ta fram ett förslag till
gemensamt åtagande för båda nämnderna.
Sammanfattning
Förvaltningarna har arbetat fram ett förslag till gemensamt åtagande för
båda nämndernas verksamheter som ska gälla för verksamhetsåret 2018:
Integration
Personer som av olika skäl inte har etablerat sig på arbetsmarknaden eller i
utbildning eller annan sysselsättning, ska få riktade insatser och aktiviteter
som ökar deras möjligheter att komma i egen försörjning eller i utbildning.
-

Målgrupp: från fyllda 20 år

Beslutsunderlag
Förslag – gemensamt åtagande mellan UTB och OSF – 2018, omsorgs- och
socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen, 2017-09-20
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Ett gemensamt åtagande tillsammans med utbildningsnämnden godkänns i
enlighet med redovisat förslag
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:31

Internkontrollplan 2017, delårsuppföljning - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden fattade den 28 mars 2017 beslut om en
internkontrollplan för omsorgs- och socialförvaltningen under
verksamhetsåret 2017.
Sammanfattning
Inom ramen för internkontrollplan för 2017 beslutades att uppföljning av
kontrollmomenten ska ske två gånger per år och rapporteras till nämnd.
Internkontrollmomenten ska i stor utsträckning omfatta områden under
förändring och verksamhetsutveckling. Vi vill skapa en tydlig bild över var
i organisationen risker hanteras och vem som är ansvarig för utveckling,
uppföljning och utvärdering.
Inom dessa områden ska kontrollmomenten säkerställa att arbetet sker som
planerats och att den säkerställer att arbetet och processer ger resultat och
uppfyller de mål som verksamheten ska uppnå.
I delårsuppföljningen redovisas endast de delar som har relevanta resultat
att redovisa och övriga delar kommer att redovisas efter verksamhetsåret.
Beslutsunderlag
- Missiv - Internkontrollplan 2017 – delårsuppföljning, 2017-10-03
- Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2017 – delårsuppföljning, 2017-0915
- Tjänsteskrivelse - Intern kontroll av ”Arbetslinjen 7 dagars-regel” samt
arbetsprocessen ”En väg in och flera ut” -januari - juni 2017, 2017-09-11
- Tjänsteskrivelse - Internkontroll - Arbetsprocessen med nätverk som en
del av beslut i Socialutskottet, 2017-08-11
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Delårsrapporteringen för internkontrollplan 2017 godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:72

Förslag om lokalisering av nytt äldreboende i Mjölby â€“ yttrande till
Kommunstyrelsen
Bakgrund
Den demografiska utvecklingen i landet och i kommunen visar på en stor
ökning av äldre efter år 2020. Vi blir alltfler äldre och vi lever längre och vi
får också längre perioder av sjukdomstillstånd, multisjuka med stora
omsorgsbehov. Målet är att klara insatserna i ordinärt boende med hemtjänst
och vid behov med hemsjukvård. När detta inte är möjligt är kommunen
skyldig att erbjuda boendeplatser för vård och omsorg. Åldersgruppen 8089 år kommer att öka mest i Mjölby kommun.
Kommunen planerar för ett nyproducerat vårdboende med cirka 80 platser. I
produktionen ska också planeras för rehabilitering och korttidsplatser.
Ansatsen är att inte fastna i traditionellt tänkande utan i stället ha en
inriktning med maximal flexibilitet för framtida behov av vård och
omsorgsplatser. Målsättningen är att byggnaden ska vara klar för inflyttning
2020-2021.
Kommunstyrelsen ska fatta beslut i frågan och omsorgs- och socialnämnden
har att uttala sig om framskrivet förslag till beslut.
Omsorgs- och socialnämnden remitterade frågan till det kommunala
pensionärsrådet (KPR) som 2017-09-06 avlade sypunkter i fråga om
framlagt förslag.
Sammanfattning
Fastighetsavdelningen, Planavdelningen och Omsorg- och
socialförvaltningen har utrett och värderat tre huvudalternativ på placeringar
inom Mjölby tätort.
Av de tre alternativen förespråkas alternativ 2, beläget vid Lidls parkering
väster om Ramstadgatan. Området utgörs idag av en björkdunge. Området
har idag en gällande detaljplan som tillåter industri och handel. Det är därför
nödvändigt med en ny detaljplan eller planändring.
Det kommunala pensionärsrådet (KPR) förordar alternativ 2 i framskrivet
underlag. KPR begär även att av omsorgs- och socialnämnden få delta med
två representanter från pensionärsföreningarna i kommande referensgrupp
inför byggnationen av det nya äldreboendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Efter beslut om lokalisering behöver en förstudie starta snarast. Förstudien
ska delas in i två steg. Det första steget ska innehålla volymstudier avseende
placering av byggnad på tomt med hänsyn till ljus, buller och geotekniska
förhållanden mm. Målet med förstudiens första steg är att ge underlag för
kommande planarbete.
Beslutsunderlag
- Missiv - Yttrande till kommunstyrelsen rörande förslag angående
lokalisering av nytt äldreboende i Mjölby, 2017-09-22
- Protokollsutdrag – KPR § 21 Remiss från omsorgs- och
socialförvaltningen rörande lokalisering av det nya äldreboendet,
2017-09-06
- Förslag angående lokalisering av nytt äldreboende i Mjölby,
2017-07-05
- Förstudierapport boende för äldre i Mjölby, 2016-01-20
- Analysunderlag till uppdrag ”Nyproduktion till äldreboende”,
2015-03-19
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Alternativ 2 i förvaltningens förslag angående lokalisering av nytt
äldreboende i Mjölby förordas av omsorgs- och socialnämnden
2. Omsorgs- och socialnämndens beslut tillställs kommunstyrelsen som
yttrande i frågan
3. Det kommunala pensionärsrådet (KPR) tilldelas två platser i kommande
referensgrupp som ska verka inför byggnationen av äldreboendet.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Det kommunala pensionärsrådet, KPR

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 139

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-03

17 (25)

Dnr OSN/2017:91

Flytt av bedömning och beslut av hyresbidragsansökan för
pensionärsorganisationer från och med verksamhetsåret 2018 Godkännande
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen gjorde hösten 2015 bedömningen, efter
diskussioner med omsorgs- och socialnämndens presidium och de tre ideella
organisationer som för 2015 erhållit uppdragsersättning i fråga om
föreningsbidrag att det är dags att revidera riktlinjerna för denna hantering.
Under samma period lyftes också frågan rörande så kallade IOP-avtal
(Idéburet Offentligt Partnerskap) som en tänkbar framtida utveckling av det
som idag betecknas som föreningsbidrag.
I och med beslutet i omsorgs- och socialnämnden 2016-09-29 har omsorgsoch socialförvaltningen i uppdrag att tillämpa reglerna om Idéburet
Offentligt Partnerskap och skriva överenskommelser, eller avtal, med de
aktörer som kan möta kommunen i de åtaganden som är gemensamma.
Detta innebär att möjligheten att söka föreningsbidrag inom omsorgs- och
socialnämndens verksamhetsområde upphör helt från och med 2017 års
verksamhetsår. I och med detta kvarstår endast bedömning om hyresbidrag
för pensionärsorganisationer i omsorgs- och socialförvaltningens regi.
Sammanfattning
Samtal med kultur- och fritidsförvaltningen inleddes därför för att utreda
om möjlighet fanns att flytta över ansöknings- och bedömningsförfarandet
helt till en och samma förvaltning, då kultur- och fritidsförvaltningen redan
hanterar föreningsbidrag för alla andra föreningar i kommunen. Kultur- och
fritidsnämnden ska enligt sitt reglemente stödja föreningslivet genom ett
nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och organisationer
och tillgodose behovet av anläggningar, institutioner och lokaler.
Av detta skäl har båda förvaltningarna funnit det rimligt att initiera denna
förändring gällande pensionärsföreningarnas hyresbidragsansökningar och
inkorporera detta i övrig bidragsbedömning.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i samband med detta reviderat sina
regler och riktlinjer för föreningsbidrag och har fört samråd i det
kommunala pensionärsrådet (KPR) vid två tillfällen – 2017-05-03 samt
2017-09-06. KPR har inget att erinra gällande beslutet och deras synpunkter
ligger till grund för omsorgs- och socialförvaltningens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-03

18 (25)

Beslutsunderlag
- Missiv - Flytt av bedömning och beslut av hyresbidragsansökan för
pensionärsorganisationer från och med verksamhetsåret 2018, 2017-0802
- Protokollsutdrag KPR, Förslag till nya regler för ansökan om stöd till
pensionärsföreningar, 2017-09-06
- Förslag regler för ansökan om föreningsbidrag, kultur- och
fritidsförvaltningen,
2017-06-21
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens till beslut
1. Bidrag till lokalhyra för pensionärsföreningar kommer från och med
2018 ej att handläggas av omsorgs- och socialförvaltningen
2. Beslutet tillställs kultur- och fritidsnämnden
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 141

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-03

19 (25)

Dnr OSN/2015:2

Val av ny ersättare i KPR efter Nina Asklöf (S) - Godkännande
Bakgrund
Nina Asklöf (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i omsorgs- och
socialnämnden och därmed också uppdraget som ersättare i det kommunala
pensionärsrådet (KPR). På grund av detta måste ett fyllnadsval ske.
Entledigande från uppdraget som ledamot i omsorgs- och socialnämnden
skedde i kommunfullmäktige 2017-05-23, med verkställighet från och med
2017-08-01.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår att Nina Asklöf (S) entledigas
från uppdraget som ersättare i det kommunala pensionärsrådet (KPR) som
konsekvens av entledigandet från omsorgs- och socialnämnden.
Ordföranden Anna Johansson (S) har föreslagit att ny ersättare efter Nina
Asklöf (S) blir Johanna Edenblad (S).
Beslutsunderlag
- Missiv - Entledigande från uppdrag som ersättare i det kommunala
pensionärsrådet (KPR) samt fyllnadsval efter Nina Asklöf (S),
2017-09-22
- Protokollsutdrag - KF §60 Entledigande från omsorgs- och
socialnämnden, 2017-05-23
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-03
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Nina Asklöf (S) entledigas från uppdraget som ersättare i det kommunala
pensionärsrådet
2. Johanna Edenblad (S) väljs till ny ersättare i det kommunala
pensionärsrådet efter Nina Asklöf (S)
___
Beslutet skickas till:
Akten
Det kommunala pensionärsrådet, KPR
Johanna Edenblad (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 142

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-03

21 (25)

Dnr OSN/2015:2

Val av nya kontaktpolitiker efter Nina Asklöf (S), Emma Pettersson (L)
samt Tina Ånell (S)
Bakgrund
I och med entledigande av flera ledamöter och ersättare från
omsorgs- och socialnämnden måste fyllnadsval göras till
kontaktpolitikeruppdrag.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår att de nya ledamöter och ersättare
som valts till omsorgs- och socialnämnden ersätter sina företrädare på deras
kontaktpolitikeruppdrag tills vidare.
Beslutsunderlag
- Missiv - Fyllnadsval av kontaktpolitiker i och med entlediganden,
2017-09-22
- Protokollsutdrag – KF § 85 Entledigande från Omsorgs- och
socialnämnden och Kommunstyrelsen, 2017-08-29
- Protokollsutdrag – KF § 83 Entledigande från Omsorgs- och
socialnämnden, 2017-08-29
- Protokollsutdrag – KF § 60 Entledigande från omsorgs- och
socialnämnden, 2017-05-23
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-03
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Anna Sommarström (S) väljs som kontaktpolitiker till enheten Arbete
och integration (tidigare Försörjningsstöd) samt enheten Utredning
(tidigare Utredning äldre- och funktionshindrade)
2. Johanna Edenblad (S) väljs som kontaktpolitiker till enheten Daglig
verksamhet och Folkungagården
3. Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) väljs som kontaktpolitiker till enheten
Daglig verksamhet, Boende LSS samt Personlig assistans
___
Beslutet skickas till:
Akten
KPR
Enhetschef Daglig verksamhet
Enhetschef Boende LSS
Enhetschef Arbete och integration
Enhetschef Utredning
Enhetschef Folkungagården

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-03

23 (25)

§ 143
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
Kommunikatör Tove Frisk presenterar omsorgs- och 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:
- Omsorgs- och socialförvaltningens inspirationsdag, 25, 26 och 29:e
september 2017 på Mjölby kulturscen
- Invigning av FoU Lärcenter i Mjölby, 20 oktober 2017 på Kvarnparken i
Mjölby
- Medborgardialog ”Livslång livslust” den 9 november 2017 på
Norrgården i Mjölby
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialnämndens ledamöter och ersättare godkänns
deltagande vid omsorgs- och socialförvaltningens inspirationsdag, 25, 26
och 29:e september 2017
2. Omsorgs- och socialnämndens ledamöter och ersättare godkänns
deltagande vid invigning av FoU Lärcenter i Mjölby, 20 oktober 2017
3. Omsorgs- och socialnämndens ledamöter och ersättare godkänns
deltagande vid medborgardialog ”Livslång livslust” den 9 november
2017
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 144

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-03
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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
16.1 Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
16.2 Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
20.1 Anställning tillsvidare samt visstidsanställningar längre än 6 månader
21.7 Nytecknande och uppsägning av hyresavtal eller arrendeavtal
Beslutsunderlag
- Missiv - Redovisning av delegationsbeslut, september 2017, 2017-09-22
- Förteckning delegationsbeslut, för perioden
2017-08-11 – 2017-09-22, 2017-09-22
Beslutsgång
Ordföranden 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

§ 145

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-03
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Dnr OSN/2015:2, OSN/2015:40,
OSN/2017:25,OSN/2017:33, OSN/2017:73

Kännedomsärenden
Beslutsunderlag
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och
redovisas för kännedom:
- Miljökontoret - Kontrollrapport - Offentlig kontroll av
livsmedelsanläggning, Bokcafé, Jerikodal 1, Mjölby kommun, Dnr
2017:1196-1
- Det kommunala pensionärsrådet, KPR, Protokoll, 2017-05-03
- Det kommunala pensionärsrådet, KPR, Protokoll, 2017-09-06
- Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag KS § 176 Yttrande
överförmyndarnämnden, 2017-08-30
- Kommunfullmäktige, Protokollsutdrag KF § 88 Fyllnadval till Omsorgsoch socialnämnden, 2017-08-29
- Kommunfullmäktige, Protokollsutdrag KF § 84 Entledigande från
Omsorgs- och socialnämnden och Kommunstyrelsen, 2017-08-29
- Tjänsteskrivelse – Konsekvensbeskrivning integration och åtgärder inför
2018
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningen av
kännedomsärendena godkänns.
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

