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Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-31

1 (27)

Plats och tid

Stadshuset, Kommunstyrelsesalen, klockan 09:00- 11:40
Mötet ajourneras 10:00 - 10:25

Beslutande

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

Ersättare

Nina Asklöf (S)
Tobias Rydell (S)
Emma Pettersson (L)

Övriga deltagande

Pirjo Ohvo, förvaltningschef
Christoffer Sjögren, förvaltningssekreterare
Anders Granqvist, chef arbete och välfärd
Caroline Strand, omsorgschef
Camilla Eriksson, chef ekonomistöd §§ 1- 3
Tony Lidberg, verksamhetscontroller §§ 1 - 3
Boel Eklund, MAR § 5
Lis-Anna Engstrand, utvecklingsledare IT/E-hälsa § 5
Helena Karlsson, MAS § 6
Göran Lidemalm, förvaltningssekreterare § 14

Utses att justera

Arne Gustavsson (S)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2017-02-03 klockan 14:15

Justerade paragrafer

§1- §19

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Arne Gustavsson (S)

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

Omsorgs- och socialnämnden
2017-01-31

Datum då
anslaget sätts upp

2017-02-03

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

Datum då
anslaget tas ned

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

Christoffer Sjögren

2017-02-27
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§1
Justering - Beslut om godkännande av justerare och tid för justering
Sammanfattning
Arne Gustavsson (S) är föreslagen som justerare enligt turordning.
Förslag på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att fastställande av tid för
justering fattas av justerare och ordförande vid ett senare tillfälle.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag
samt sitt eget tilläggsförslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Arne Gustavsson (S) 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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§2
Dagordning - Beslut om 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 ytterligare en inbjudan till en
utbildning tas upp för beslut under sammanträdespunkt 18 – Kurser &
konferenser.
Ändringen påverkar inte dagordningen.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Dagordningen godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2015:185

Ekonomi - Preliminärt resultat per december 2016 - Information
Sammanfattning
Chef för ekonomistöd och verksamhetscontroller redogör för det
preliminära resultatet för 2016. Full redovisning kommer att ges vid
nämndsammanträdet i februari.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Nämnden har tagit del av informationen
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4
Rapporter - Information
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och rapporter föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Rapporter lämnas av tjänstemän, ledamöter och ersättare enligt följande:
- Rapport från deltagande på gemensamt möte med SSVO och LGVO i
regionen 2017-01-26 – 2017-01-27, lämnas av Förvaltningschef Pirjo
Ohvo och Ordföranden Anna Johansson (S)
- Rapport från kostavtalsförhandlingarna med Service- och
teknikförvaltningen lämnas av omsorgschef Caroline Strand.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen av rapporterna godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:5

Införande av GPS-larm som en hälso- och sjukvårdsåt-gärd - Beslut om
införande
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen har (inom det nationella konceptet
trygghet, service och delaktighet i hemmet genom användning av digital
teknik) genomfört ett pilotprojekt med GPS larm med start sommaren 2015
samt under hela 2016. Syftet med projektet var att utreda lämplig målgrupp,
samt pröva GPS-tekniken.
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår utifrån erfarenheter i projektet att
projektet avslutas och införs permanent i verksamheten.
Sammanfattning
GPS-tekniken är numera allmän och används dagligen av många
medborgare i vardagslivet. Det krävs dock tydliga rutiner och strukturerat
arbetssätt för att kunna använda tekniken inom kommunens verksamhet.
Patienter/brukare med kognitiv nedsättning p.g.a. sjukdom,
funktionsnedsättning eller skada och som har svårt att hitta och orientera sig
i sin omgivning kan ha behov av GPS-larm. Personerna kan bo både på
vårdboende och i ordinärt boende. Vanligtvis är det en person med
demenssjukdom.
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår att bedömning av behov av GPSlarm kopplat till funktionsnedsättning görs av Hemsjukvårdens kognitiva
bedömningsteam bestående av sjuksköterska och arbetsterapeut och att
regelbundna och minst årligen återkommande uppföljningar ska
genomföras.
Beslutsunderlag
Missiv - Införande av GPS-larm som en hälso- och sjukvårdsåtgärd, 201601-31
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
GPS-larm införs permanent i verksamheten, med bedömning av behov och
uppföljning som en hälso- och sjukvårdsåtgärd
___
Beslutet skickas till:
Akten
MAS
Verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten
Omsorgschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:69

MAS avvikelserapportering kvartal 4 2016 - Beslut om godkännande
av redovisning
Bakgrund
Avikelserapportering, analyser samt kvalitetsmätningar görs av
medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, varje kvartal.
Avvikelser är en viktig del i verksamhetens förbättringsarbete. Genom att vi
uppmärksammar brister kan vi utveckla våra arbetssätt för att minimera
risken att det händer igen. Det är varje medarbetares skyldighet att
rapportera avvikelser, samt att vidta åtgärder för att den enskilde ska få rätt
hjälp.
Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2016-10-25, § 187, att nästa
avvikelserapport ska innefatta en skriftlig rapport med analys och
bedömning, med statistiken som bilagor och en analys och föreslag till
åtgärder för att mota den negativa trenden avseende läkemedelsavvikelser
från 2012 och framåt, samt medicinhanteringen och Hälso- och
sjukvårdsansvaret på våra HVB belyses särskilt i nästa kvartalsrapport.
Sammanfattning
Redovisat material avser andra och fjärde kvartalet 2016.
Läkemedels- och fallavvikelser har minskat på våra vårdboenden vilket är
positivt. När det gäller läkemedelshantering kan man ta nästa steg och
använda tekniken som hjälp. Digitalsignering med hjälp av läsplattor eller
mobiler. Förvaltningen kommer att ta del av olika system och utreda om det
finns möjlighet för att införa digitalsignering på vårdboende och även i
ordinärt boende.
Beslutsunderlag
- Missiv - MAS kvartalsrapport med utökad avvikelserapportering och
kvalitetsmätning samt redogörelse för läkemedelsansvar på HVB-hem,
fjärde kvartalet 2016, 2017-01-31
- MAS kvartalsrapport med utökad avvikelserapportering och
kvalitetsmätning samt redogörelse för läkemedelsansvar på HVB-hem,
fjärde kvartalet 2016, 2017-01-17
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
MAS redovisning av avvikelser fjärde kvartalet 2016 godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§7

Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-31

10 (27)

Dnr OSN/2016:67

Kvartalsrapport ej verkställda beslut, kvartal 4 2016 - Beslut om
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 4, 2016.
För kvartal 4 finns 16 ej verkställda beslut; 10 inom IFO samt sex inom OF
LSS. Fyra utav dessa har under perioden fått besked om verkställighet och
ett av ärendena är nytillkommet på grund av avbrott av verkställighet.
Beslutsunderlag
Rapport - Ej verkställda beslut 2016, kvartal 4, 2017-01-12
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2016
godkänns
2. Rapporten tillställs kommunfullmäktige
___
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:101

Rapportering enligt Lex Sarah - Beslut om åtgärd
Sammanfattning
Den berörda personen hade vid tidpunkten för händelsen trygghetslarm,
samt hjälp med läkemedel dagligen kl 8.00 och 18.00. Den enskilde är
dement och vill inte ha hjälp från hemtjänsten. Av den anledningen fick hon
hjälp med läkemedlen från hemsjukvården istället för hemtjänsten.
Biståndshandläggaren och den enskildes dotter hade för avsikt att försöka
motivera den enskilde till utökade insatser från hemstjänsten eftersom det
fanns behov av mer stöd.
Under september 2016 har Planeringsenheten på den enskildes begäran
avslutat trygghetslarmet. Vid avslut har man inte kommunicerat med den
enskildes dotter, vilket var överenskommet. Biståndshandläggaren har heller
inte uppmärksammats på att insatsen avslutats.
För den enskilde innebar händelsen en risk att hon kunde ha fallit utan
möjlighet att larma. Däremot hade hon blivit ensam under en begränsad tid
eftersom hemsjukvården besökte henne två gånger dagligen.
Utredningen visar att det finns tillräckliga rutiner för att ta del av nödvändig
information kring de enskilda individerna vid uppstart av nya ärenden, för
att dokumentera överenskommelser och annan information av betydelse,
samt för hur avslut av ett ärende ska fungera. Däremot bedöms att rutinen
för avslut av insatser bör ses över.
Utredaren bedömer inte händelsen som ett allvarligt missförhållande, eller
en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Det bedöms inte heller
finnas bakomliggande systemfel som innebär påtagliga risker för allvarliga
missförhållanden.
Beslutsunderlag
- Missiv - rapportering enligt Lex Sarah, hemtjänst, [sekretess] 161115,
2017-01-31
- Utredning av rapportering enligt lex Sara, hemtjänst, [sekretess] 161115,
2016-11-24
- Rapportering enligt Lex Sarah angående [sekretess], 161115, 2016-11-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Händelsen bedöms inte som ett allvarligt missförhållande och ska därför
inte anmälas till Inspektionen för vård och omsorg
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:23

Verksamhetsberättelse 2016 Familjerådgivning - Beslut om
godkännande
Bakgrund
Mjölby har tillsammans med kommunerna Boxholm, Vadstena och Motala
har via upphandlad utförare ett gemensamt avtal gällande familjerådgivning.
Utförare är Håkan Benjaminsson
Sammanfattning
Av bifogad verksamhetsberättelse framgår beskrivning av verksamhetens
utförande och prestationer för år 2016.
Beslutsunderlag
- Missiv - Verksamhetsberättelse familjerådgivning 2016, 2017-01-31
- Verksamhetsberättelse familjerådgivning för Boxholm, Mjölby, Motala
och Vadstena kommun 2016, 2016-12-29
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mjölby Kommun
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Dnr OSN/2017:4

Avtal familjerådgivning 2017 - Beslut om godkännande
Avtal om familjerådgivning för Mjölby, Motala, Boxholm, Vadstena
och Ödeshögs kommuner, 2017-01-01 - 2019-12-31, UH-2016-115
Bakgrund
Avtal med tidigare utförare, Håkan Benjaminsson, för familjerådgivning
gick ut 2016-12-31. Inköpssamverkan i Motala genomfört upphandling på
uppdrag av Mjölby, Motala, Boxholm, Vadstena och Ödeshögs kommuner.
Sammanfattning
Beslut om upphandling har fattats på delegation från Kommunstyrelsen i
Mjölby kommun av Marie Åhström, den 7 december 2016.
Ny leverantör blir Gunilla Ringdahl Psykoterapimottagning AB och nytt
avtal har tecknats för tidsperioden 2017-01-01 – 2019-12-31
Beslutsunderlag
- Missiv - Upphandling av familjerådgivning till Boxholms, Mjölby,
Motala och Vadstena kommuner 2017, 2017-01-31
- Avtal om familjerådgivning för Mjölby, Motala, Boxholm, Vadstena och
Ödeshögs kommuner, 2017-01-01 - 2019-12-31, UH-2016-115, 161220,
2016-12-20
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 11

Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-31

15 (27)

Dnr OSN/2016:145

Verksamhetsplan 2017 - Beslut om godkännande
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden fattar varje år beslut om verksamhetsplan för
nämndens verksamhetsområde.
Omsorgs- och socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till
verksamhetsplan för 2017.
Sammanfattning
Mjölby kommuns vision år 2025 är en ledstjärna för omsorgs- och socialnämndens arbete med att förbättra och utveckla nämndens samtliga
verksamhetsområden för kommuninnevånare i alla åldrar och olika
livssituationer. Kommunens mål utgör underlaget för nämndens åtaganden.
Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för den kommunala hemsjukvården,
individ- och familjeomsorg, stöd och service för personer med
funktionsnedsättningar, äldreomsorg samt arbetsmarknadsenheten och
integration, i Mjölby kommun.
I Mjölby kommun ska alla medborgare kunna leva ett självständigt liv och
vara fria att forma sina liv och sin vardag så långt det är möjligt. Nämndens
insatser handlar om att möjliggöra detta utifrån varje medborgares egna
förutsättningar och till lägsta möjliga omhändertagandenivå.
Beslutsunderlag
- Missiv - Verksamhetsplan för omsorgs- och socialförvaltningen, 201701-31
- Verksamhetsplan 2017 för omsorgs- och socialförvaltningen
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Verksamhetsplan 2017 för omsorgs- och socialförvaltningen godkänns i
enlighet med förvaltningens förslag
___
Beslutet skickas till:
Akten
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
Enhetschefer
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:52, OSN/2017:15

Förändring av verksamheten ensamkommande flyktingbarn under
2017 - Beslut om godkännande
Bakgrund
Riksdagen har signalerat lägre ersättning till Sveriges kommuner för
mottagandet av ensamkommande flyktingbarn per 2017-07-01, vilket
föranleder förändrad verksamhet i Mjölby
Sammanfattning
Med anledning av förändrade ersättningsnivåer föreslår förvaltningen en
verksamhet bestående av två stödboenden med utslusslägenheter. I
verksamheten skapas vägledarresurser på boendena och på enheten Arbete
och integration.
Verksamheten är intäktsfinansierad via ersättningar från Migrationsverket
Beslutsunderlag
- Missiv - Förändring av verksamheten ensamkommande flyktingbarn
under 2017
- Tjänsteskrivelse – Verksamhet, ensamkommande flyktingbarn, 2017-0110
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Föreslagen förändring genomförs med anpassning till nytt ersättningssystem
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:140

Yttrande avseende granskning av insyn och kontroll hos externa
utförare, Mjölby kommuns revisorer - Beslut om yttrande samt åtgärd
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen mottog begäran om kommentarer
angående granskning av insyn och kontroll hos externa utförare från Mjölby
kommuns revisorer den 28 november 2016, samt revisionsrapport – Insyn
och kontroll hos externa utförare, November 2016.
På grund av tidig beredning av decembersammanträdet hann inte omsorgsoch socialförvaltningen bereda ärendet i tid varpå omsorgs- och
socialförvaltningens förslag till yttrande läggs fram till omsorgs- och
socialnämnden efter av revisorerna begärt svarsdatum.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har förberett ett förslag till yttrande till
kommunrevisorerna:
Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av revisorernas
granskningsrapport och de rekommendationer som ges.
Omsorgs- och socialnämnden ger, vid sidan om detta yttrande, omsorgsoch socialförvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för insy och
uppföljning av externa utförare.
Beslutsunderlag
- Yttrande - avseende granskning av insyn och kontroll hos externa
utförare, Mjölby kommuns revisorer, 161108, 2017-01-20
- Begäran om kommentarer angående granskning av insyn och kontroll
hos externa utförare, Mjölby kommuns revisorer, 161108, 2016-11-28
- Revisionsrapport - Insyn och kontroll hos externa utförare, PwC,
November 2016, 2016-11-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till yttrande godkänns
2.

Yttrandet tillställs kommunrevisorerna samt kommunfullmäktige

3.

Omsorgs- och socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram rutiner för
insyn och uppföljning av externa utförare
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunrevisorerna
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden
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Dnr OSN/2016:142

Yttrande på remiss avseende riktlinje för kommunens Posom-grupp Beslut om yttrande
Bakgrund
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till riktlinjer för
kommunens Posom-grupp. Förslaget har sänts ut på remiss och
kommunstyrelsen önskar yttrande senast 2017-02-10.
Sammanfattning
Förvaltningen har lämnat förslag på yttrande som innebär att Omsorgs- och
socialnämnden inte har något att erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag
- Missiv - Yttrande avseende riktlinje för kommunens Posom-grupp, 201701-12
- Yttrande avseende riktlinje för kommunens Posom-grupp, 2017-01-09
- Remiss av riktlinjer för kommunens Posom-grupp, 2016-12-21
- Riktlinje för kommunens Posom-grupp, 2016-12-21
Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1.

Förslaget till yttrande godkänns

2.

Yttrandet översänds till kommunstyrelsen senast 2017-02-10

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:141

Yttrande på remiss avseende handlingsplan våldsbejakande extremism
- Beslut om yttrande
Bakgrund
Kommunens trygghets- och säkerhetsenhet har utarbetat ett förslag till
handlingsplan för våldsbejakande extremism. Omsorgs- och
socialförvaltningen ges möjlighet att till Kommunstyrelsen lämna yttrande
gällande förslaget.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen delar syftet och målet att vi så långt som
möjligt ska nyttja befintliga strukturer.
Följden av detta blir då enligt förvaltningen att ansvaret för framtagandet av
en handlingsplan för våldsbejakande extremism läggs på det strategiska
nätverket, Trygghet och säkerhet. Förvaltningens uppfattning och
bedömning är att ansvaret då bör omfatta framtagandet av en handlingsplan
som klargör såväl det främjande, förebyggande som åtgärdande arbetet och
ger god vägledning för den som får signaler eller misstanke om
våldsfrämjande radikalisering.
Det strategiska nätverket Trygghet och säkerhet föreslås dels att ha ett
uppföljningsansvar för såväl aktuell handlingsplan som för helheten och
dels ha ansvaret för att rapportera till kommunens ledningsgrupp enligt
strukturen för övrigt trygghets- och säkerhetsarbete i kommunen.
Beslutsunderlag
- Missiv - Yttrande på remiss handlingsplan våldsbejakande extremism,
2017-01-31
- Yttrande på remiss handlingsplan våldsbejakande extremism, 2017-0116
- Remiss - Handlingsplan våldsbejakande extremism, 2016-12-07
- Handlingsplan med riktlinjer avseende våldsam extremism, 2016-12-06
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och socialnämndens till beslut
Förslaget till yttrande godkänns och tillställs kommunstyrelsen
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:135

Yttrande på remiss från kommunstyrelsen avseende remiss från
Socialdepartementet - Ökad insyn i välfärden, SOU 2016:62 - Beslut
om yttrande
Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2016-11-30 inkommit med en remiss med begäran
om utlåtande rörande en remiss från Socialdepartementet gällande
betänkande av utredningen Ökad insyn i välfärden, SOU 2016:62.
Kommunstyrelsen emotser svar senast den 13 januari 2017.
Socialdepartementet tar emot kommunens remissvar senast den 20 februari
2017.
Omsorgs- och socialförvaltningens bedömning
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet.
Kommunstyrelsen i Mjölby kommun har ställt frågan till omsorgs- och
socialnämnden samt utbildningsnämnden för att sammanställa ett
remissyttrande i frågan.
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår att omsorgs- och socialnämnden
avger yttrandet att omsorgs- och socialnämnden ej har något att erinra i
ärendet.
Beslutsunderlag
- Missiv - Yttrande till kommunstyrelsen rörande remiss från
Socialdepartementet - Ökad insyn i välfärden, SOU 2016:62, 2017-01-31
- Yttrande avseende remiss från kommunstyrelse rörande remiss från
socialdepartementet, Ökad insyn i välfärden, SOU 2016:62, 2017-01-20
- Remiss - Ökad insyn i välfärden, Kommunstyrelsen, 2016-12-05
- SOU 2016:62, Ökad insyn i välfärden, Socialdepartementet, Stockholm
2016, 2016-11-18
- Remiss, Ökad insyn i välfärden - Socialdepartementet, 2016-11-18
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till yttrande godkänns
2. Yttrandet tillställs kommunstyrelsen
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:9

Kurser & konferenser - Beslut om 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 - Utbildning i medborgardialog, Mjölby kommun, 16 februari
2017, 2017-11-16
- Inbjudan till processmöte, Utvecklingssatsning nätverksperspektiv,
Mjölby kommun, 16 mars 2017, 2017-01-11
Ordföranden Anna Johansson (S) presenterar muntligt den tillkomna
inbjudan till träff med nätverkslaget den 6 mars 2017.
Information inkommer under mötet via e-post att utbildning i
medborgardialog har ställts in på det planerade datumet och nytt datum för
utbildningen kommer meddelas senare.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) har tre yrkanden:
- Omsorgs- och socialnämndens presidium godkänns deltagande vid
tillfället för utbildningen i medborgardialog
- Socialutskottets ledamöter och ersättare godkänns deltagande vid
processmötet rörande utvecklingssatsningen nätverksperspektiv den 16
mars 2017
- Omsorgs- och socialnämndens ledamöter och ersättare godkänns
deltagande vid träffen med nätverkslaget den 6 mars 2017
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialnämndens presidium godkänns deltagande vid
tillfället för utbildningen i medborgardialog
2. Socialutskottets ledamöter och ersättare godkänns deltagande vid
processmötet rörande utvecklingssatsningen nätverksperspektiv den 16
mars 2017
3. Omsorgs- och socialnämndens ledamöter och ersättare godkänns
deltagande vid träffen med nätverkslaget den 6 mars 2017
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:125, OSN/2017:3

Delegationsbeslut - Beslut om godkännande av redovisning
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33 § - 38 § kan en del beslut delegeras
till tjänstemän inom förvaltningen.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån
gällande delegationsordning OSN 2016-03-29 § 65.
Utöver detta redovisas även ordförandebeslut rörande stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten, Bistro Serrano, 2016-12-08, enligt
beslut OSN 2016-11-22 § 208.
Sammanfattning redovisade punkter
16.1 Beslut om serveringstillstånd till allmänheten under en enstaka
tidsperiod eller vid enstaka tillfälle, samt utökning av tillstånd vid enstaka
tillfälle
16.7 Att återkalla tillstånd där innehavaren skriftligen meddelar att
tillståndet inte längre ska utnyttjas
20.1 Anställning tillsvidare samt visstidsanställningar längre än 6 månader
21.3 Inköp och upphandling av inventarier, förbrukningsmateriel och
tjänster inom tilldelat ekonomiskt ansvarsområde
21.7 Nytecknande och uppsägning av hyresavtal eller arrendeavtal
Beslutsunderlag
- Förteckning delegationsbeslut, för perioden
2016-12-16 – 2017-01-20, 2017-01-20
- Delegationsbeslut, Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten,
Bistro Serrano, 2016-12-08
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2015:40, OSN/2016:10,
OSN/2016:110, OSN/2016:121, OSN/2016:25,
OSN/2016:41, OSN/2016:60, OSN/2016:89,
OSN/2017:10, OSN/2017:13, OSN/2017:2,
OSN/2017:6, OSN/2017:7, OSN/2017:8

Kännedomsärenden - Beslut om godkännande av redovisning
Beslutsunderlag
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och
redovisas för kännedom:
- Statens institutionsstyrelse, SiS, Förändrande avgifter vid placering hos
SiS från och med 1 januari 2017, 2016-12-23
- Kommunfullmäktige, Protokollsutdrag 2016-12-20 § 136,
Omdisponering av investeringsmedel 2016 för omsorgs- och
socialnämnden, 2016-12-23
- Kommunala pensionärsrådet, Protokoll, 2016-10-12
- Kommunala pensionärsrådet, Protokoll, 2016-12-14
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Beslut angående tillsyn av hem
för vård och boende (HVB) för ensamkommande barn och unga vid
Skänninge HVB i Mjölby kommun, 2017-01-04
- Miljökontoret, Kontrollrapport - Offentlig kontroll av
livsmedelsanläggning, Villerkulla Korttids- och Fritidshem,
Verkstadsskolan 4, Mjölby kommun, Dnr 2016:1964-5, 2016-12-09
- Miljökontoret – Delegationsbeslut - Beslut om omklassning och
beräkning av kontrolltid, Lejonet Gruppbostad, Lejonet 8, Mjölby
kommun, Dnr 2016:2307-1, 2017-01-16
- Omsorgs- och socialförvaltningens centrala samverkansgrupp, Protokoll
2016-12-12
- Arbetsmiljöverket, Inspektionsmeddelande, Resultat av inspektionen 29
november 2016, Dnr 2016/040082, 2016-12-09
- Miljökontoret, Delegationsbeslut - Beslut om att vidta åtgärder,
Kolonigatan och S:ta Ingrids vägs vårdboende, Helgonet 1, Mjölby
kommun, Dnr 2016:1868-13, 2017-01-11
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Begäran om yttrande och
handlingar, Dnr 8.8.1-288/2016, 2017-01-12
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Begäran om yttrande och
handlingar, Dnr 8.8.1-13631/2016, 2017-01-12
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Begäran om yttrande och
handlingar, Dnr 8.8.1-26540/2016, 2017-01-12
- Avtal med Irelation AB gällande handledningstjänster i uppdraget
Nätverksgruppen, 2016-12-22
- Kommunstyrelsens förvaltning, Missiv – Kommungemensamma
internkontrollmoment 2017, 2017-01-04
- Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag 2016-12-07 § 259, 2017-01-04
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- Humana, Information om mottagen rapport till berörd nämnd, Lex Sarah,
2017-01-16
- Avtal med ICA Banken ABavseende Kontaktkort, 2016-12-05 - 201912-05, 2016-12-05
Beslutsgång
Orföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisning av kännedomsärendena godkänns
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

