SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Skogssjöns friluftsområde, klockan 16:00 – 16:10

Beslutande

Anna Johansson (S),ordförande
Claes Samuelsson (C)
Margareta Toorell (M)
Johanna Edenblad (S)
Tobias Rydell (S)
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)
Carina Kärrlander (S), ersätter Gunvor Gransö (KD)
Kristin Henrysson (M), ersätter Ulla Karlsson (M)
Andreas Östensson (SD)
Lars-Olov Jonsson (S)
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Övriga deltagande

Pirjo Ohvo, förvaltningschef, Kristina Granlund, verksamhetschef IFO, Mattias
Jesmin, verksamhetschef LSS, Caroline Strand, verksamhetschef Äldre

Utses att justera

Claes Samuelsson (C)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2019-02-28 klockan 17:00

Justerade paragrafer

§§ 44 - 45

Underskrifter

Sekreterare

Göran Lidemalm
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Claes Samuelsson (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Omsorgs- och socialnämnden
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anslaget sätts upp
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Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

anslaget tas ned

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

Göran Lidemalm

2019-03-26
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Dnr OSN/2018:182

Revidering av delegationsordning för omsorgs- och
socialnämndens verksamheter - Beslut
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden beslutade om en ny delegationsordning 2019-02-05,
§ 18, att gälla från och med 2019-03-01.
Omsorgs- och socialförvaltningen har uppmärksammat flertalet felaktigheter och
måste därför föreslå revideringar innan den nya delegationsordningen träder
ikraft.

Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till revideringar i den nya
delegationsordningen har sammanställts för överblickbarhet.
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår att revideringarna i den nya
delegationsordningen ska justeras omedelbart för att träda i kraft som planerat.

Beslutsunderlag
-

Revideringar, delegationsordning för omsorgs- och socialnämndens
verksamheter, 2019-02-28
Missiv - Revideringar av delegationsordning för omsorgs- och
socialnämndens verksamheter, februari 2019, 2019-02-15

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden fastställer revideringarna av
delegationsordningen i enlighet med omsorgs- och socialförvaltningens
förslag

2.

Revideringarna av beslutad delegationsordning gäller från och med den 1
mars 2019

3.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Verksamhetschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2011:228, OSN/2019:34

Avtal med Patientnämnden rörande Patientnämndsverksamhet
- Godkännande
Bakgrund
Landstinget i Östergötland har sedan 1992-12-14 en överenskommelse med Mjölby
kommun om samverkan inom patientnämndsverksamhet som förnyades från och
med 2012-01-01.
Region Östergötland har genom Patientnämnden 2019-01-23 tillställt Mjölby
kommun ett förslag till nytt avtal att gälla från och med 2019-01-01.

Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden har nu att ta ställning till om avtal ska ingås i
enlighet med det förslag som beretts i Samrådet för vård och omsorg.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Avtal mellan Patientnämnden och Mjölby kommun, 2019-02-15
Meddelande rörande avtal mellan Patientnämnden och Mjölby kommun
avseende patientnämndsverksamhet, 2019-01-23, 2019-01-24
Avtal mellan Patientnämnden och Mjölby kommun avseende
patientnämndsverksamhet, 2019-01-21
Överenskommelse mellan Patientnämnden vid Landstinget i Östergötland
och Mjölby kommun - överlåtelse av patientnämndsverksamhet,
2012-02-16

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner förslaget avtal avseende
patientnämndsverksamhet mellan Patientnämnden och Mjölby kommun

2.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Patientnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

