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Omsorgs- och socialnämnden

Plats och tid

Sammanträdesdatum

Sida

2017-06-20

1 (23)

Kommunstyrelsesalen, klockan 09:00- 16:00
Ajournering 09:40 – 10:15, 12:00 - 13:00, 13:50 - 14:10
Anna Johansson (S), ordförande
Claes Samuelsson (C)
Arne Gustavsson (S)
Gunvor Gransö (KD)
Lolitha Rungård (L)
Ulla Karlsson (M)
Iréne Karlsson (M)
Tobias Rydell (S) istället för Tina Ånell (S)
Kristin Henrysson (M) istället för Jenni Iwarsson (SD)

Beslutande

Ersättare

Lars Stoltz (S)
Emma Pettersson (L) §§ 90 - 95

Övriga deltagande

Pirjo Ohvo, förvaltningschef, Anders Granqvist. chef arbete och välfärd, Caroline
Strand, omsorgschef, Christoffer Sjögren, förvaltningssekreterare, Kajsa Delborn,
Regionchef Frösunda Omsorg AB § 92, Helene Albrektsson, Enhetschef § 93, Annelie
Fröjd, enhetschef § 94, Christian Wallin-Andersson, enhetschef § 94, Gunilla Starräng,
enhetschef § 94, Eva Ånell DeVecchio, enhetschef § 94, Anette Gunnarsdotter,
verksamhetschef § 94, Elisabeth Moborg, enhetschef § 94, Sara Ryman, enhetschef § §
98, Lars Engström, utredare § 99, Camilla Eriksson, chef ekonomistöd §§ 100 – 101,
Tony Lidberg, verksamhetscontroller §§ 100 – 101

Utses att justera

Iréne Karlsson (M)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2017-06-28 klockan 11:00

Justerade paragrafer

§90 - §102, §104 - §106

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Iréne Karlsson (M)

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

Omsorgs- och socialnämnden
2017-06-20

Justerade paragrafer

§90 - §102, §104 - §106

Datum då
anslaget sätts upp

2017-06-28

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

Datum då
anslaget tas ned

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

Christoffer Sjögren

2017-07-20
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 90

Justering av protokoll - Val av justerare och tid för justering

§ 91

Dagordning - Godkännande

§ 92

Verksamhetsberättelse 2016, Frösunda Personlig assistans –
Godkännande

§ 93

Presentation av ny enhetschef arbete och integration

§ 94

Redovisning av verksamhetsplaner 2017 per enhet - Godkännande

§ 95

Hyresbidrag SKPF avd 66 Mjölby - Beviljande

§ 96

Fördelning av schablonersättningar mellan
omsorgs- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen Beslut om godkännande

§ 97

Redovisning av rutiner för omsorgs- och socialnämndens
insyn och kontroll hos externa utförare - Information

§ 98

Utredning Kungsvägens HVB - beslut om godkännande

§ 99

Information från Skänninge HVB - Information

§ 100

Ekonomi, prognos, månadsrapporter maj 2017 Godkännande av redovisning

§ 101

Budgetram 2018 - Information

§ 102

Presentation av kulturscanningen - Information

§ 104

Kurser och konferenser – Godkännande av deltagande

§ 105

Delegationsbeslut - Godkännande av
redovisning

§ 106

Kännedomsärenden

Utdragsbestyrkande
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§ 90
Justering av protokoll - Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning
Iréne Karlsson (M) 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. Iréne 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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§ 91
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 dagordningen ändras på
följande sätt:
7.

Hyresbidrag SKPF avd 66 Mjölby - Beviljande

8.

Fördelning av schablonersättningar mellan
omsorgs- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen Beslut om godkännande

9.

Redovisning av rutiner för omsorgs- och socialnämndens
insyn och kontroll hos externa utförare - Information

10.

Utredning Kungsvägens HVB - beslut om godkännande
(Sara Ryman, kl. 13:40)

11.

Information från Skänninge HVB - Information
(Lars Engström, kl. 14:10)

12.

Ekonomi, prognos, månadsrapporter maj 2017 Godkännande av redovisning

13.

Budgetram 2018 - Information

14.

Presentation av kulturscanningen - Information

Övriga punkter 1-6 samt 15-18 förblir som utskickad dagordning föreslår.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till dagordningen med
föreslagna ändringar.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Dagordningen godkänns i enlighet med föreslagna förändringar
___
Beslutet skickas till:
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:34

Verksamhetsberättelse 2016, Frösunda Personlig assistans Godkännande
Bakgrund
Frösunda Omsorg AB inkom med en verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2016 2017-03-21. På omsorgs- och socialnämndens
sammanträde 2016-05-02 så uteblev Frösunda:s representant från
sammanträdet varpå ärendet återremitterades då nämnden inte ansåg att
verksamhetsberättelsen gav svar på de frågor som nämnden hade.
Frösunda Omsorg AB har inkommit med komplettering av sin
verksamhetsberättelse 2017-06-13. Denna redovisas nu för nämnden.
Sammanfattning
Frösunda bedriver utförande av personlig assistans enligt
Socialförsäkringsbalken och LSS för barn, ungdomar och vuxna bosatta i
Mjölby kommun och som valt kommunen som assistansanordnare.
Uppdraget kan omfatta även andra insatser enligt LSS och
Socialtjänstlagen, SoL, som ges som ett komplement till den personliga
assistansen.
Beslutsunderlag
- Missiv - Verksamhetsberättelse 2016, Frösunda, Personlig assistans,
komplettering, 2017-06-14
- Verksamhetsberättelse 2016, Frösunda, Personlig assistans,
komplettering, 2017-06-14
- osn 170502 - §63 Verksamhetsberättelse 2016, Frösunda Personlig
assistans - Godkännade
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Frösunda Omsorgs kompletterade verksamhetsberättelse för 2016 godkänns
och läggs till handlingarna
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Presentation av ny enhetschef arbete och integration
Sammanfattning
Ny enhetschef för enheten arbete och integration, Helene Albrektsson,
presenterar sig och sina tankar om verksamheten för omsorgs- och
socialnämnden.
Förslag på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
har tagit del av informationen.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 94

Sammanträdesdatum

Sida

2017-06-20

7 (23)

Dnr OSN/2016:145

Redovisning av verksamhetsplaner 2017 per enhet - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar sedan 2016 enhetsspecifika
verksamhetsplaner för omsorgs- och socialnämnden.
Sammanfattning
Enhetschefer för följande enheter redogör muntligt för nämnden om deras
respektive verksamhetsplaner:
- Skänninge/Väderstads vårdboende, Enhetschefer Annelie Fröjd och
Christian Wallin-Andersson
- Bokens vårdboende (samt anhörigstöd), Enhetschef Gunilla Starräng
- HSL-Enheten, Verksamhetschef Anette Gunnarsdotter
- Dacke korttidsplatser, Enhetschef Eva Ånell DeVecchio
- Enhet socialpsykiatrin, Enhetschef Elisabeth Moborg
Beslutsunderlag
- Verksamhetsplan 2017, Skänninge/Väderstads vårdboende, 2017-04-05
- Verksamhetsplan 2017, Bokens vårdboende, 2017-04-05
- Verksamhetsplan 2017 Anhörigstöd, 2017-04-05
- Verksamhetsplan 2017, HSL-Enheten, 2017-04-05
- Verksamhetsplan 2017, Dacke korttidsplatser, 2017-04-05
- Verksamhetsplan 2017, Enhet socialpsykiatrin, 2017-04-05
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar att nämnden beslutar att godkänna
redovisningen av de enhetsspecifika verksamhetsplanerna för
Skänninge/Väderstads vårdboende, Bokens vårdboende (samt anhörigstöd),
HSL-enheten, Dacke korttidsplatser samt Enheten för socialpsykiatri.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen av de enhetsspecifika verksamhetsplanerna för
Skänninge/Väderstads vårdboende, Bokens vårdboende (samt anhörigstöd),
HSL-enheten, Dacke korttidsplatser samt Enheten för socialpsykiatri.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Berörda enhetschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:1

Hyresbidrag SKPF avd 66 Mjölby - Beviljande
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden har för verksamhetsåret 2017 avsatt 50 000
kronor för bidrag till lokalhyra för pensionärsorganisationer.
Den 28 december skickades information samt blankett för ansökan ut till
samtliga pensionärsorganisationer som är representerade i det kommunala
pensionärsrådet om att söka bidrag för 2017.
Ansökningar skulle ha inkommit före den 23 januari för att kunna
bedömmas.
Ansökningar om bidrag har inkommit från sju pensionärsorganisationer per
den 30 januari 2017, som var sista ansökningsdag. I utskicket inför
hyresbidragsansökan fanns konflikterande uppgifter där det å ena sidan
angavs att sista ansökningsdag var 23 januari och andra uppgifter som
angav att det var måndagen i vecka 5 (30 januari). Det senare tillfället har
därför använts som sista datum för inlämning.
På grund av handhavandefel har SKPF avd. 66 Mjölbys ansökan inte
behandlats samtidigt som övriga sökanden. Därför behöver detta beslutas
om särskilt.
Sammanfattning
SKPF avd 66 i Mjölby inkom med en ansökan om hyresbidrag om 3 450 kr
den 27 januari. Då det angivna sista datumet för ansökan var den 23 januari
behandlades således inte denna ansökan i ett första läge. Först efter
påpekande om att en otydlighet existerade i de regler som funnits sedan
tidigare år, och som inkluderats i påminnelsen till
pensionärsorganisationerna om att söka i tid, valde förvaltningen att i
efterhand förlänga ansökningstiden till det senare datumet (måndagen i
vecka 5, vilket var den 30 januari). Av det skälet bedömdes SKPF avd 66
ansökan inkommen i tid och berättigade till bidrag.
Omsorgs- och socialförvaltningen bedömer att SKPF avd 66 Mjölby bör få
samma procentuella andel av sökt belopp som övriga berättigade sökanden,
vilket motsvarar 97 % och innebär följande:
Pensionärsorganisation:

Förslag till
beviljat
belopp:
SKPF avd 66 Mjölby
3 450
3 450
3 350
Tabell 1. Förslag till beviljat hyresbidrag till SKPF avd 66 Mjölby

Justerandes sign

Sökt
belopp:

Utdragsbestyrkande

Berättigat
sökt belopp:
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Detta kommer dock innebära en överträdelse av budgeterad ram om 3350
kr.
Beslutsunderlag
- Missiv - Beviljande av hyresbidrag för SKPF, avd 66 Mjölby,
2017-05-31
- Tjänsteskrivelse - Beviljande av hyresbidrag för SKPF, avd 66 Mjölby,
2017-05-31
- Tjänsteskrivelse - Beviljande av hyresbidrag för
pensionärsorganisationer 2017, 2017-04-20
Omsorgs- och socialnämndens beslut
SKPF avd. 66 Mjölby beviljas bidrag för lokalhyra för verksamhetsåret
2017 om 3 350 SEK
___
Beslutet skickas till:
Akten
SKPF avd. 66 Mjölby

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:61

Fördelning av schablonersättningar mellan omsorgs- och
socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen - Beslut om
godkännande
Bakgrund
Diskussioner har förts i kommunens integrationsråd och i
förvaltningsledningssamverkan rörande hur fördelning av
schablonintäkterna ska kunna fördelas i kommunen.
Ett beslut har tagits i förvaltningsledningsgruppen och föreslås godkännas
av berörda nämnder.
Sammanfattning
Förslag från förvaltningen är att schablonintäkterna som betalas ut till
kommunen fördelas enligt följande:
- För 2017 föreslås att fördelningen av schablonersättningar som avser
kategori barn och unga 0 - 18 år fördelas till utbildningsförvaltningen
och kategorin 18 år och uppåt till arbete och integration, på omsorgs- och
socialförvaltningen.
- För 2018 kommer en ny bedömning att göras.
Beslutsunderlag
- Missiv - Fördelning av schablonersättningar mellan omsorgs- och
socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen – Beslut om
godkännande, 2017-06-14
- KSIR §6 Ekonomisammanställning – information, 2017-05-18
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Förslaget till schablonintäktsfördelning godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten
Utbildningsförvaltningen
Integrationsrådet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:140

Redovisning av rutiner för omsorgs- och socialnämndens insyn och
kontroll hos externa utförare
Bakgrund
Inom omsorgs och socialnämndens verksamhetsområden finns ett antal
verksamheter som har upphandlats enligt LOU. Upphandlingarna och
uppdragen omfattar driften av hela verksamheter som vårdboenden,
personlig assistans och inköp av dagligvaror. Bilaga 1.
Omsorgs- och socialnämnden har, 2017-01-31, beslutat att ge förvaltningen
i uppdrag att ta fram nämndspecifika rutiner för insyn och uppföljning av
externa utförare. Bakgrunden är rekommendationer från revisorerna, PwC, i
granskningsrapport – Insyn och kontroll hos externa utförare, november
2016.
Sammanfattning
I kommunallagen, 3 kap §19, om kommunala entreprenader, anges att
kommunen ska tillförsäkra sig att kontrollera och följa upp verksamheter
innan kommunal angelägenhet lämnas ut till någon annan. Vidare ska
kommunen tillförsäkra sig tillgång till information som gör det möjligt för
allmänheten att få insyn i hur angelägenheten utförs.
Beslutsunderlag
- Missiv - Omsorgs- och socialnämndens insyn och kontroll hos externa
utförare, 2017-06-14
- Omsorgs och socialnämndens insyn och kontroll hos externa utförare,
2017-06-13
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs och socialnämnden har tagit del av förvaltningens rutiner för insyn
och kontroll hos externa utförare
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 98

Sammanträdesdatum

Sida

2017-06-20

13 (23)

Dnr OSN/2015:151

Utredning Kungsvägens HVB - beslut om godkännande
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över
verksamheten på Kungsvägens HVB och hur den bättre kan sättas in i ett
sammanhang som bättre tillgodoser medborgarnas/ungdomarna behov av
insatser på hemmaplan. Syftet är att erhålla bättre kvalitet/resultat för den
enskilde.
Sammanfattning
Grunden för allt socialt arbete i Mjölby kommun ska vara helhetsperspektiv
och nätverkstänk. En heldygnsplacering utanför hemmet är bara del av en
större vårdkedja - en förändringsprocess där engagemang och ett involverat
nätverk är en förutsättning. Vår utgångspunkt är att där den enskildes
sociala nätverk, trygghet, säkerhet och föräldrars stöd finns sker den bästa
förändringsinsatsen. En vårdkedja i Mjölby kommun ska vara
sammanhållen och logisk för den enskilde, med samordnade insatser där en
tydlig ansvarsfördelning finns mellan individen, föräldrar och nätverk,
behandlare och socialsekreterare. Vården/behandlingen ska vara flexibel
och behovsorienterad.
Idag pågår en genomgång av behoven för de ungdomar som är föremål för
boendeinsatser internt och externt. För att få en bättre effektivitet och
minska behovet av externa köp föreslås Omsorgs- och socialnämnden
besluta att förvaltningens boenden har en integrerad målgrupp i åldern 15 –
21 år inom individ- och familjeomsorgen från och med 2017-07-01.
Förslag ges även på att omvandla Kungsvägens HVB till ett jour- och
utredningshem för ungdomar i åldern 15-21 år med maximal placeringstid
om 12 veckor
Därutöver ges förslag på förstärkning av stöd till familjehem, flexiblare
öppenvård och en mer sammanhållen socialtjänst
Sammanfattningsvis, om ovanstående genomförs, parallellt med att arbetet
med en nätverks- och systemteoretisk grund fortsätter kommer
förvaltningen att kunna utveckla fler möjligheter till vård på hemmaplan
med en högre kvalitet
Beslutsunderlag
- Missiv - Översyn av öppenvård och boenden (HVB) i Mjölby kommun,
2017-06-14
- Uppdrag – översyn av öppenvården och boenden i Mjölby kommun, hur
optimerar vi våra resurser för att skapa en bättre kvalitet för våra
medborgare, 2017-06-09
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) och majoriteten har två egna yrkanden:
- Ärendet återremitteras till förvaltningen för att kompletteras med en
ekonomisk redovisning av kostnaderna för Kungsvägens HVB samt
behandlingstid och resultat för de ungdomar som varit inskrivna där. I
redovisningen ska det ingå en jämförelse med externa placeringar på
samtliga punkter, en målgruppsbeskrivning samt en tidsatt handlingsplan
för hur genomförandet enligt förslaget ska ske.
- Ärendet ska återrapporteras med dessa kompletteringar senast till
sammanträdet i augusti.
2:e vice ordförande Iréne Karlsson (M) och oppositionen är eniga med
majoriteten om de nya förslagen till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till majoritetens förslag.
2:e vice ordförande Iréne Karlsson (M) yrkar bifall till majoritetens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för att kompletteras med en
ekonomisk redovisning av kostnaderna för Kungsvägens HVB samt
behandlingstid och resultat för de ungdomar som varit inskrivna där. I
redovisningen ska det ingå en jämförelse med externa placeringar på
samtliga punkter, en målgruppsbeskrivning samt en tidsatt handlingsplan
för hur genomförandet enligt förslaget ska ske.
2. Ärendet ska återrapporteras med dessa kompletteringar senast till
sammanträdet i augusti.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Information från Skänninge HVB - Information
Sammanfattning
Utredare Lars Engström har fått i uppdrag att ge omsorgs- och
socialnämnden en redovisning över hur arbetet fortskrider på Skänninge
HVB.
Beslutsunderlag
Muntlig information avges av utredare Lars Engström som redogör för
verksamheten vid Skänninge HVB och det nuvarande läget samt svarar på
nämndens frågor
Förslag på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) har två föreslag till beslut:
- Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen
- Lars Engström får i uppdrag att färdigställa en skriftlig rapport som ska
avrapporteras på omsorgs- och socialnämndens sammanträde i augusti
- Förvaltningschefen får i uppdrag att tills dess vidta eventuella åtgärder i
verksamheten för att försäkra dess funktion i enlighet med gällande lagar
och riktlinjer
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) finner att endast ett förslag till beslut
föreligger, och frågar om nämnden bifaller liggande förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen
2. Lars Engström får i uppdrag att färdigställa en skriftlig rapport som ska
avrapporteras på omsorgs- och socialnämndens sammanträde i augusti
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att tills dess vidta eventuella åtgärder i
verksamheten för att försäkra dess funktion i enlighet med gällande lagar
och riktlinjer
___
Beslutet skickas till:
Akten
Lars Engström
Förvaltningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 100
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Dnr OSN/2016:61, OSN/2017:61

Ekonomi, prognos, månadsrapporter maj 2017 - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Månadens resultat samt helårsprognos för omsorgs- och socialnämnden
redovisas varje månad på nämndens sammanträde.
För maj månad är bokslutsprognos per 2017-05-31 inskickad till
kommunstyrelsen, se dokument Bokslutsprognos per 2017-05-31.
Sammanfattning
Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet ackumulerat i maj 236 079
tkr i jämförelse med budgeterade medel 226 935 tkr detta ger avvikelse för
perioden jan-maj – 9 144 tkr, exklusive intäkts- finansierade verksamheten
ensamkommande. I avvikelsen ingår semesterlöneskuld januari till och med
maj månad med -7 375 tkr för nämndens cirka 800 medarbetare.
Arbetsgivarens skuld till medarbetare planas ut i takt med att medarbetare
tar ut sin semester.
I maj månad har lönerevison och retroaktiv lön utbetalats och finns med i
utfallet, där budget för samma belopp kommer nämnden tillgodo först i
junimånad.
Ekonomistöd har träffat budgetansvariga för nämndens verksamheter och
gjort helårsprognos per maj. Omsorgs-och socialnämndens helårsprognos
visar 555 729 tkr i jämförelse med budgeterade medel 554 652 tkr, vilket
ger en avvikelse med -1 077 tkr.
I förvaltningens totala resultat finns både underskott och överskott mot
planerad budget. För information om respektive budgetverksamhet se
dokument Bokslutsprognos per 2017-05-31.
Förvaltningen har leasingkostnader för välfärdsteknologi i driftbudgeten och
där medel för dessa finns i investeringsbudget.
En reglering mellan driftsbudget och investeringsbudget görs vid årets slut,
vid helårsprognos i maj är regleringen cirka 1 000 tkr.
För verksamhet Ensamkommande beräknas helårsprognosen ges en
avvikelse mot budgeterade medel med 1 918 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 positivit överskott.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden
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Omsorgs- och socialnämnden beslutar om förslag från förvaltningarnas
ledningssamverkan om en omfördelning av schablonersättningen från
migrationsverket för unga 0-18 år med 4 000 tkr till
utbildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
- Missiv - Ekonomi och budgetuppföljning per 2017-05-31, 2017-06-12
- Tjänsteskrivelse - Bokslutsprognos per 2017-05-31, 2017-06-12
- Tjänsteskrivelse - Bilaga 1, prognos och månadsuppföljning per enhet,
2017-06-12
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Maj månads ekonomiska redovisning godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden
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Dnr OSN/2017:33

Budgetram 2018 - Information
Sammanfattning
Chef för ekonomistöd Camilla Eriksson och verksamhetscontroller Tony
Lidberg redogör för nuvarande budgetram för 2018 och presenterar statistik.
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 liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden
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Sida

2017-06-20

20 (23)

§ 102
Presentation av kulturscanningen - Information
Sammanfattningen
Omsorgs- och socialförvaltningen har genomfört en så kallad
kulturscanning inom sina verksamheter, och har förberett en muntlig
redogörelse för dess resultat.
Förvaltningschef Pirjo Ohvo föreslår att ärendet bordläggs då dagordningen
har dragit ut på tiden.
Förslag på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att ärendet bordläggs efter inrådan
med förvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall på liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Ärendet bordläggs
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden
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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 till Energimässan 2017, KSAU, 10 oktober 2017, 2017-05-22
- Inbjudan till konferens om framtidens utmaningar, Sveriges kommuner
och landsting, 22 augusti 2017, 2017-06-12
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämndens
ledamöter och ersättare godkänns deltagande vid Energimässan den 10
oktober 2017 samt konferensen om framtidens utmaningar 22 augusti 2017.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämndens ledamöter och ersättare godkänns deltagande
vid Energimässan den 10 oktober 2017 samt konferensen om framtidens
utmaningar 22 augusti 2017.
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden
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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
16.2 Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
20.1 Anställning tillsvidare samt visstidsanställningar längre än 6 månader
Beslutsunderlag
- Missiv - Redovisning av delegationsbeslut, juni 2017, 2017-06-08
- Förteckning delegationsbeslut, för perioden 2017-05-18 – 2017-06-08,
2017-06-08
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden
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Sammanträdesdatum
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Dnr OSN/2016:128, OSN/2017:10,
OSN/2017:15

Kännedomsärenden
Beslutsunderlag
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och
redovisas för kännedom:
- Kommunfullmäktige, KF § 60 Entledigande från omsorgs- och
socialnämnden, 2017-05-30
- Kommunstyrelsen, KS § 126 Kaféet i gästisparken – svar på
medborgarförslag, 2017-06-12
- Protokoll 2017-05-22, Förvaltningssamverkan, för kännedom till nämnd,
2017-06-12
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

