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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, klockan 09:30- 15:48
Mötet ajourneras, klockan 12:08 – 13:02, 14:30 – 14:53

Beslutande

Anna Johansson (S), ordförande
Claes Samuelsson (C)
Margareta Toorell (M)
Johanna Edenblad (S)
Tobias Rydell (S)
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) §§ 69 - 77
Carina Kärrlander (S) ersätter Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) §§ 78 - 86
Gunvor Gransö (KD)
Ulla Karlsson (M)
Andreas Östensson (SD)

Ersättare

Kristin Henrysson (M)
Carina Kärrlander (S) §§ 69 - 77
Lars-Olov Jonsson (S)

Övriga deltagande

Joachim Samuelsson, förvaltningschef §§ 69 - 77, Christoffer Sjögren,
förvaltningssekreterare, Kristina Granlund, verksamhetschef IFO, Mattias Jesmin,
verksamhetschef LSS §§ 69 - 77, Caroline Strand, verksamhetschef Äldre §§ 69 - 77,
Camilla Eriksson, chef ekonomi- och systemstöd §§ 69 - 77, Tony Lidberg,
verksamhetscontroller §§ 69 - 76, Boel Eklund, medicinskt ansvariga för
rehabilitering § 73, Tove Frisk, kommunikatör § 74, Elin Alm-Rahm,
utvecklingsledare § 74, Jenny Nybacka, enhetschef § 77, Maria Wingmo, enhetschef
§ 77, Patrik Andersson, enhetschef § 77, Evelina Gustafsson, enhetschef § 77

Utses att justera

Johanna Edenblad (S)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2019-05-07 klockan 16:00

Justerade paragrafer

§69- §86

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Johanna Edenblad (S)
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Organ
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 69

Dagordning - Godkännande

§ 70

Rapporter - Information

§ 71

Information om nuläge för framtagande av handlingsplan för att komma
till rätta med brister på Arbete och välfärd - Information

§ 72

Uppföljning av åtgärdsplan för effektiviseringsåtgärder på grund av
ramunderskott 2018 samt 2019 - Information

§ 73

Patientsäkerhetsberättelse 2018 – Godkännande

§ 74

Kvalitetsberättelse 2018 - Godkännande av redovisning

§ 75

Avancerad resursplanering, ARP - Information

§ 76

Ekonomi, prognos, månadsrapporter mars 2019 - Godkännande av
redovisning

§ 77

Verksamhetsplaner 2019 per enhet – Godkännande

§ 78

Budgetdialog med kommunstyrelsen 2019-04-10 - Information

§ 79

Uppföljning av resultat från utvärdering av öppenvården - genomlysning
av Råd, stöd och behandling

§ 80

Upphörande av umgängesinskränkning - Beslut

§ 81

Upphandling av drift av Vifolkagården, Mantorp - Beslut

§ 82

Riktlinjer för kontaktpolitikermannaskap inom omsorgs- och
socialnämndens verksamhetsområde - Godkännande av remissversion

§ 83

Kurser och konferenser – Godkännande av deltagande

§ 84

Arvode för beslut i socialjouren - Beslut

§ 85

Delegationsbeslut - Godkännande av
redovisning

§ 86

Kännedomsärenden

Utdragsbestyrkande
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§ 69
Dagordning - Godkännande
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har skickat ut ett förslag till dagordning i och
med kallelsen till sammanträdet.
På grund av förändring av besökstider från tjänstemän behöver justeringar av
föreslagen dagordning ske.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att dagordningen ändras på följande
sätt:
7.

Patientsäkerhetsberättelse 2018 – Godkännande

8.

Kvalitetsberättelse 2018 - Godkännande av redovisning

9.

Avancerad resursplanering, ARP - Information

10.

Ekonomi, prognos, månadsrapporter mars 2019 - Godkännande av
redovisning

11.

Verksamhetsplaner 2019 per enhet – Godkännande

12.

Budgetdialog med kommunstyrelsen 2019-04-10 - Information

13.

Uppföljning av resultat från utvärdering av öppenvården - genomlysning
av Råd, stöd och behandling

14.

Upphörande av umgängesinskränkning - Beslut

15.

Upphandling av drift av Vifolkagården, Mantorp - Beslut

Övriga punkter 1 - 6 samt 16 – 20 föreslås förbli i enlighet med utskickat förslag till
dagordning.

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till dagordningen med föreslagna
ändringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-04-23

§ 69 fortsättning
Beslut
1.

Dagordningen godkänns i enlighet med föreslagna förändringar

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 70
Rapporter - Information
Sammanfattning
Redovisning av inkomna meddelanden, protokoll och rapporter föreläggs
nämnden.

Beslutsunderlag
Inga inkomna meddelanden, protokoll eller rapporter föreligger.
Muntliga rapporter redovisas:
- Verksamhetschef Äldre, Caroline Strand, redogör för nuläge med
byggnationen av nya vård- och omsorgsplatser samt status för
verksamhetslokalerna på Kolonigatan
- Verksamhetschef LSS, Mattias Jesmin, redogör för flytt av LSS-boende

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden har
tagit del av rapporterna.

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av den muntliga informationen

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:191

Information om nuläge för framtagande av handlingsplan för att komma
till rätta med brister på Arbete och välfärd - Information
Sammanfattning
Förvaltningschef Joachim Samuelsson informerar om förvaltningens arbete med
att färdigställa en handlingsplan för att komma till rätta med brister på enheten
Arbete och välfärd, utifrån den PwC-rapport som tidigare redovisats nämnden.
I dagsläget bedömer förvaltningen att planen ska vara uppe för återrapportering
till nämndens maj-sammanträde.

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.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-04-23

§ 72

Sida

7 (25)

Dnr OSN/2017:33

Uppföljning av åtgärdsplan för effektiviseringsåtgärder på grund av
ramunderskott 2018 samt 2019 - Information
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen redogör för uppföljning av den åtgärdsplan för
att komma till rätta med ramunderskott 2018 som omsorgs- och socialnämnden
beslutade om 2018-05-29.
Verksamhetschef Äldre, Caroline Strand, Verksamhetschef LSS, Mattias Jesmin,
Verksamhetschef IFO, Kristina Granlund samt Förvaltningschef Joachim
Samuelsson redogör muntligt för sina verksamhetsdelar samt verksamhetsområde
Hemsjukvård.
Förvaltningschef Joachim Samuelsson redogör även muntligt för det arbete som
pågår med anledning av budgetprognos för 2019.
I dagsläget bedömer förvaltningen att åtgärder kan presenteras för nämnden på
maj-sammanträdet.

Beslutsunderlag
-

Uppföljning åtgärdsplan Ramunderskott 2018 - LSS, Powerpoint,
2019-04-16
Uppföljning åtgärdsplan Ramunderskott 2018 - IFO, Powerpoint,
2019-04-16

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.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:70

Patientsäkerhetsberättelse 2018 - Godkännande
Bakgrund
Kraven som ställs i lagstiftningen utgör grunden för den hälso- och sjukvård som
kommunen ska bedriva. Patientsäkerhetslagen ger vårdgivaren ett tydligt ansvar
att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för
att förhindra negativa händelser och vårdskador. Vårdgivare ska i
patientsäkerhetsberättelse årligen redovisa sitt systematiska patientsäkerhetsarbete
gällande de sjukvårdsinsatser de utför. I berättelsen ska framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder
som vidtagits samt redovisning av resultat.
Under 2018 har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig
för rehabilitering (MAR) arbetat med kvalitetsområden utifrån målsättning.

Sammanfattning
Patientsäkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården kan förbättras. Det
finns upprättade lättillgängliga och kvalitetssäkrade riktlinjer och rutiner samt
instrument och verktyg för att säkra vården. Verksamhetschef/enhetschef ansvarar
för att varje medarbetare har förutsättningar och möjligheter att följa dessa.
Genom uppföljningar, kvalitetsbedömningar och egenkontroller av de hälso- och
sjukvårdsinsatser som utförs kan verksamheten, och den kompetens som finns,
fortlöpande förbättras och utvecklas. Detta leder till en synlighet och tydlighet som
medger ett kontinuerligt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.
Att förebygga vårdskador minskar onödigt lidande, ger samtidigt en nöjd patient
och lägre kostnad på sikt.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Patientsäkerhetsberättelse 2018, 2019-04-02
Patientsäkerhetsberättelse 2018, 2019-03-29

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för
verksamhetsåret 2018

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:81

Kvalitetsberättelse 2018 - Godkännande av redovisning
Sammanfattning
Redovisning av kvalitetsberättelsen för 2018, som delas ut på mötet.

Beslutsunderlag
-

Kvalitetsberättelse 2018 – Omsorgs- och socialnämnden,
2019-04-23

Förslag till beslut
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att nämnden har tagit del av
kvalitetsberättelsen för 2018 och att den läggs till handlingarna.

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av kvalitetsberättelsen för 2018
och lägger den till handlingarna

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75
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Dnr OSN/2019:75

Avancerad resursplanering, ARP - Information
Sammanfattning
Verksamhetschef LSS, Mattias Jesmin, informerar om hur bemanningsplanering
med stöd av avancerad resursplanering, ARP, fungerar.

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.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-04-23

§ 76

Sida
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Dnr OSN/2018:103

Ekonomi, prognos, månadsrapporter mars 2019 - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Omsorgs-och socialnämndens budgetansvariga har registrerat en helårsprognos
per mars månad i ekonomisystemet Raindance. Redovisningen delas upp i buverk
(budgetverksamheter).
Det saknas fortfarande några förutsättningar vid årets första helårsprognos såsom
tilläggsbudget och tilläggsanslag som beslutas på kommunfullmäktige 23 april.
Det kan komma att påverka nämndens budgetram för 2019. Kostnader saknas för
accesspunkter i resultatutfallet, vilka ska ingå i lokalhyran.
Helårsprognosen per mars visar ett underskott med – 16 069 tkr, i jämförelse med
budgeten 587 030 tkr.

Sammanfattning
Omsorgs-och socialnämnden prognostiserar ett preliminärt underskott vid årets
slut med -16 069 tkr. Det prognostiserade underskottet beror i huvudsak på
följande poster, skyddsärenden - 5 900 tkr , 2 nya personlig assistansärenden –
3 300 tkr, tre LSS placeringar på boende i Boxholm, driftkostnader för Dackegatan
-5 000 tkr (nytt LSS boende i drift från okt 2018). Kostnad för konsulter inom
verksamheten arbete och välfärd -2 000 tkr.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Ekonomi, prognos per mars 2019, 2019-04-16
Tjänsteskrivelse - Ekonomi, mars 2019, 2019-04-16
Tjänsteskrivelse - Bokslutsprognos per 2019-03-31, 2019-04-16

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

Beslut
1.

Omsorgs-och socialnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen
per mars månad

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden
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Sammanträdesdatum
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Dnr OSN/2018:105

Verksamhetsplaner 2019 per enhet - Godkännande
Bakgrund
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.
Omsorgs- och socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan på
förvaltningsnivå, vilken beslutades i omsorgs- och socialnämnden. Av bifogade
handlingar framkommer konkretisering av den övergripande verksamhetsplanen
från förvaltningens enheter inom individ- och familjeomsorgen.

Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningens enheter inom individ- och familjeomsorgen har
upprättat verksamhetsplaner för verksamhetsåret 2019 utifrån beslutad
verksamhetsplan på förvaltningsnivå.
Beslutsunderlag
- Missiv - Verksamhetsplaner 2019 per enhet - enhet utredning barn, unga
vuxna, enhet utredning äldre och funktionsnedsatta, enhet råd, stöd och
behandling och enhet socialpsykiatri, 2019-04-15
- Verksamhetsplan 2019 - utredning barn, unga, vuxna, 2019-02-13
- Verksamhetsplan 2019 – utredning äldre och funktionsnedsatta,
2019-02-13
- Verksamhetsplan 2019 – råd, stöd och behandling, verksamheten
personligt ombud, 2019-02-13
- Verksamhetsplan 2019 – råd, stöd och behandling, verksamheterna
familjeteamet, beroendekliniken samt Minimaria, 2019-02-13
- Verksamhetsplan 2019 – råd, stöd och behandling, verksamheten
Kungsvägen HVB, 2019-02-13
- Verksamhetsplan 2019 – socialpsykiatri, 2019-02-13
- Verksamhetsplan 2019 – Dacke stödboende, 2019-04-16

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-04-23

§ 77 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av
verksamhetsplaner inom område individ- och familjeomsorg

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 78

Sida

14 (25)

Dnr OSN/2019:78

Budgetdialog med kommunstyrelsen 2019-04-10 - Information
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden deltog på kommunstyrelsens budgetdialog 2019-0410. Nämnden presenterade förutsättningar, effektiviseringar och investeringar för
perioden 2020-2022.

Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden presenterade sin verksamhets förutsättningar,
effektiviseringar och investeringar för perioden 2020-2022 enligt de anvisningar
som kommunstyrelsen tillsänt nämnden.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Information från budgetdialog med kommunstyrelsen 2019-04-10,
2019-04-15
Bildspel - Budgetdialog med kommunstyrelsen 2019-04-10, Budget 20202022, 2019-04-10
Tjänsteskrivelse - Investeringar och utökade driftskostnader 2020-2022,
2019-04-10
Tjänsteskrivelse - Äskande - Investeringar, inventarier och driftbudget för
perioden 2020-2022, 2019-03-24
Kallelse - Budgetdialog 2020-2022, 2019-02-21

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

Beslut
1.

Godkänna redovisningen av budgetdialog – mål och budget 2020-2022

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-04-23
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Dnr OSN/2018:168

Uppföljning av resultat från utvärdering av öppenvården –
genomlysning av Råd, stöd och behandling
Bakgrund
På uppdrag av omsorgs- och socialnämnden har det genomförts en genomlysning
av öppenvården inom enhet råd, stöd och behandling. I den översynen har även
boendestöd och kompensatoriskt stöd till barnfamiljer inom enhet socialpsykiatri
ingått. Översynen har gjorts av PWC.

Sammanfattning
Översynen har visat att det finns förbättringsmöjligheter inom områdena
organisation, vårdkedja, roller och ansvarsfördelning, ledarskap och personal samt
metoder och evidens. Översynen har resulterat i en rekommendation av åtgärder
och förändringar som föreslås vidtagas. Personal på enheterna samt fackliga
representanter, politiker, ledning inom individ- och familjeomsorg har
tillsammans med revisor på PWC gått igenom resultatet av översynen innan den
skriftliga rapporten slutligen utformades av PWC. Rapporten avslutas med ett
antal rekommendationer. Utifrån de rekommendationerna har en handlingsplan
upprättats.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Utvärdering och handlingsplan avseende öppenvården, individoch familjeomsorgen, 2019-04-09
Riskbedömning och handlingsplan - omorganisation i arbetsfördelning
mellan enheterna Socialpsykiatri och Råd, stöd och behandling, 2019-04-11
Handlingsplan Enhet Råd, stöd, behandling, 2019-04-02
En utvärdering av öppenvården, PWC, 2019-02-26

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag och
godkänner handlingsplan för förändringar inom öppenvården, individoch familjeomsorgen

2.

Omsorgs- och socialnämnden ger omsorgs- och socialförvaltningen i
uppdrag att redovisa en uppföljning av handlingsplanen i november 2019

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2019-04-23

§ 80

Dnr OSN/2019:73

Upphörande av umgängesinskränkning - Beslut
Bakgrund
[Sekretess]

Sammanfattning
[Sekretess]

Beslutsunderlag
-

Missiv - Umgängesinskränkning, [Sekretess] – Beslut, 2019-04-08
Beslut om umgängesinskränkning enligt 14 § 1 st. LVU gällande
[Sekretess], 2019-04-08

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

Beslut
1.

Med stöd av 14 § andra stycket 1. LVU upphävs beslut om
umgängesinskränkning mellan [Sekretess], och [Sekretess]

___
Beslutet skickas till:
Akten
Vårdnadshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dnr OSN/2012:36, OSN/2017:21,
OSN/2018:34, OSN/2019:79

Upphandling av drift av Vifolkagården, Mantorp - Beslut
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktigebeslut 2006-02-14 § 4 ska driften av Vifolkagården
äldreomsorgsenhet utföras av annan utförare än kommunen. Omsorgs- och
socialnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra
upphandling samt vara avtalstecknare för enheten.
Nuvarande entreprenad är
Aleris Omsorg AB, org.nr 556334-1659
Avtalet är tecknat för perioden 2013-04-01 t o m 2018-03-31. Avtalet mellan Aleris
Omsorg AB och Mjölby kommun, omsorgs- och socialnämnden är förlängt med
två år och upphör 2020-03-31.
Avtalet omfattar Vifolkagårdens äldreomsorgsenhet med sammantaget 46
lägenheter i särskilt boende för äldre. I uppdraget ingår även hemtjänst till
personer i ordinärt boende i samhället Mantorp samt i tillhörande glesbygd.
Öppen dagverksamhet bedrivs på enheten dels för de som bor inom enheten och
dels för de som bor i närområdet.
Kostverksamhet ingår i entreprenaden och målgruppen är de äldre som bor på
Vifolkagårdens vårdboende, besökare i dagverksamhet samt övriga gäster.
Vifolkagården har ett storkök med tillhörande matsal. Matdistribution sker till de
som bor i ordinärt boende.
Sedan 2019-01-01 är det tekniska nämnden som ansvarar för samtlig
måltidsverksamhet. I de fall en nämnd önskar upphandla verksamhet där måltider
och/eller lokalvård ingår ska kommunens sakkunniga på området vara delaktiga.
Vid önskemål om att upphandla verksamhet externt ska kommunens
konkurrenspolicy beaktas.
Sammanfattning
Avtalet mellan Mjölby kommun och Aleris Omsorg AB upphör 2020-03-31.
Omsorgs-och socialnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige att
genomföra en ny upphandling samt vara avtalstecknare för enheten. Sakkunniga
från tekniska nämndens måltidsverksamhet ska delta inför och under
upphandling.
Enligt omsorg- och socialnämndens delegationsordning, 2019-02-28, §44, nr 34.4
har förvaltningschef delegation på att fastställa förfrågningsunderlag vid
upphandling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden
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§ 81 fortsättning
Beslutsunderlag
-

Missiv - Upphandling Vifolkagården Mantorp, 2019-04-15
Protokollsutdrag – KF § 206 Utredning - Gemensam måltids- och
lokalvårdsorganisation
Protokollsutdrag – OSN §27 Vifolkagårdens vårdboende - Godkännande
av avtalsförlängning med Aleris Omsorg AB, 2017-03-03
Avtal - entreprenad Mantorp, Vifolkagårdens äldreomsorg - Aleris
Omsorg AB, 2012-11-20

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

Beslut
1.

Förvaltningschefen får i uppdrag att fastställa förfrågningsunderlag för
upphandling av driften av Vifolkagården i Mantorp

2.

Service- och teknikförvaltningen ska bjudas in att delta med sakkunniga i
upphandlingsförfarandet avseende kostverksamheten på Vifolkagården

___
Beslutet skickas till:
Akten
Tekniska nämnden
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Dnr OSN/2019:42

Riktlinjer för kontaktpolitikermannaskap inom omsorgs- och
socialnämndens verksamhetsområde - Godkännande av remissversion
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2007-01-23 om gemensamma riktlinjer för
förtroenderåd och kontaktpolitiker. Dessa har sedan reviderats genom beslut i
omsorgs- och socialnämnden 2009-06-22, 2013-03-04, 2016-01-26 samt 2017-12-19.
Dessa revideringar har skett med anledning i huvudsak av
organisationsförändringar.
Med stora omorganiseringar och ett uttalat behov av att förändra
förutsättningarna för kontaktpolitikernas roll samt breddning av riktlinjernas
tillämpbarhet både gentemot den egna verksamheten och allmänheten så har en
större revidering av riktlinjerna planerats och nu genomförts.

Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden har att ta ställning till remissversion av nya riktlinjer
för kontaktpolitikermannaskap inom omsorgs- och socialnämndens
verksamhetsområde. Dessa ska ställas till det kommunala pensionärsrådet för
yttrande på deras sammanträde 2019-05-15, då de berörs av förändringarna.
Slutgiltigt beslut om nya riktlinjer fattas sedan av omsorgs- och socialnämnden på
sammanträde 2019-06-18.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Riktlinjer för kontaktpolitikermannaskap inom omsorgs- och
socialnämndens verksamhetsområde, 2019-03-05
Riktlinjer för kontaktpolitikermannaskap inom omsorgs- och
socialnämndens verksamhetsområde - Remissversion, 2019-04-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
återremitterar remissförslaget av nya riktlinjer för kontaktpolitikermannaskap
inom omsorgs- och socialnämndens verksamhetsområde till omsorgs- och
socialförvaltningen för fortsatt beredning.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden återremitterar remissförslaget av nya
riktlinjer för kontaktpolitikermannaskap inom omsorgs- och
socialnämndens verksamhetsområde till omsorgs- och socialförvaltningen
för fortsatt beredning

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och socialnämnden
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§ 83
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.

Sammanfattning
Inga kurser eller konferenser är anmälda till sammanträdet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
hänskjuter frågan till nästa sammanträde.

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden hänskjuter frågan till nästa sammanträde

___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:26

Arvode för beslut i socialjouren - Beslut
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i § 97/2018-08-28 om arvodes-bestämmelser för
förtroendevalda. I bilaga 1 punkt 5 står ”Varje ärende/uppdrag som fullgörs inom
beredskapen ersätts med en timme övrigt uppdrag enligt § 10. Ersättningsyrkande för resor
och övrigt uppdrag som fullgörs inom beredskapen ska godkännas av nämnd i efterhand”.

Sammanfattning
Under mars månad 2019 har 4 beslut tagits, fördelade enligt följande:
Claes Samuelsson, 2 beslut
Margareta Toorell, 2 beslut
Beslutsunderlag
- Missiv - Arvode för beslut i socialjouren, 2019-04-09

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner utbetalning för 4 beslut under
mars månad 2019, fördelade enligt ovan.

___
Beslutet skickas till:
Akten
Förvaltningssekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:21

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 7 kap §§ 5-7 kan en del beslut delegeras till
anställda inom förvaltningen.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning.

Sammanfattning redovisade punkter
10.18 Samtliga beslut i Procapita under februari enligt Delegationsordning för
omsorgs- och socialnämnden
1.63 Beslut angående skyldighet att dokumentera, utreda och avhjälpa en påtaglig
risk för ett allvarligt missförhållande
14.2 Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
29.2 Utfärda, fullmakt/ taleinstruktion för namngiven tjänsteman eller annan
utsedd person
34.2 Nytecknande och uppsägning av hyresavtal eller arrendeavtal
34.6 Fatta beslut om direktupphandling
34.7 Tecknande av särskilt avtal med enskild utförare
38.3 Anställning av personal direkt underställd verksamhetschef
38.4 Anställning av personal direkt undeställd enhetschef
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Beslutsunderlag
-

Missiv - Redovisning av delegationsbeslut, april 2019, 2019-04-16
Förteckning delegationsbeslut, för perioden 2018-03-20 – 2019-04-16, 201804-16
Delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, mars 2019,2019-04-02

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1.

Redovisade delegationsbeslut noteras

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign
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Kännedomsärenden
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Dnr OSN/2018:185, OSN/2018:206,
OSN/2019:22, OSN/2019:54, OSN/2019:57,
OSN/2019:62, OSN/2019:74, OSN/2019:8

Beslutsunderlag
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och redovisas
för kännedom:
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Beslut - Anmälan enligt Lex Maria
om allvarlig vårdskada vid Hemsjukvården, IVO Dnr 8.1.1-115/2019, 201903-25
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Meddelande - Beslut vid tillsyn av
Vision Omsorgs AB:s verksamhet Vändpunkten i Norrköping,
återredovisning, Dnr 8.5-28889/2018, 2019-03-29
- Miljökontoret, Inspektionsrapport, Hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken,
Vallsberg 7:76, Folkungagården, Dnr 2019:497, 2019-03-18
- Miljökontoret, Inspektionsrapport - Hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken,
Sveaborg 1, Änggårdens vårdboende, Dnr 2019 501, 2019-03-21
- Miljökontoret, Delegationsbeslut - Föreläggande om att vidta åtgärder
med anledning av bristfälligt underhåll, Sveaborg 1, Änggårdens
vårdboende, Dnr 2019:501, 2019:03-21
- Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Mjölby
kommun avseende uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till
vissa äldre och funktionshindrade, 2019-03-20
- Länsstyrelsen i Östergötland, Beslut - Statsbidrag till verksamhet med
personligt ombud, 2019, 2019-04-10
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Beslut - Anmälan enligt Lex
Sarah, Planeringsenheten, IVO Dnr 8.1.2-12588/2019, 2019-04-16
- Förvaltningsrätten, Förvaltningsrättens dom i mål 1840-19, återkallelse av
serveringstillstånd, Restaurang Sunrise, 2019-04-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningen av kännedomsärenden
godkänns.

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

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av
kännedomsärendena

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

