SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-05-29

1 (7)

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, klockan 10:30- 10:50, 16.21 – 16:22

Beslutande

Anna Johansson (S), ordförande
Claes Samuelsson (C)
Arne Gustavsson (S)
Gunvor Gransö (KD)
Ulla Karlsson (M)
Iréne Karlsson (M) §§ 78 – 79
Maria Josefsson (L) ersätter Iréne Karlsson (M) § 94
Jessica Miedl Ohlsson (SD)
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)
Lars Stoltz (S) ersätter Tobias Rydell (S)

Ersättare

Maria Josefsson (L) §§ 78 - 79

Övriga deltagande

Pirjo Ohvo, förvaltningschef, Christoffer Sjögren, förvaltningssekreterare,
Caroline Strand, omsorgschef §§ 78 - 79, Mirko Tolic, alkoholhandläggare §§ 78
– 79, Anette Gunnarsdotter, verksamhetschef hälso- och sjukvård §§ 78 - 79

Utses att justera

Ulla Karlsson (M)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2018-05-29 klockan 16:30

Justerade paragrafer

§ 78- § 79, § 94

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Ulla Karlsson (M)

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

Omsorgs- och socialnämnden
2018-05-29
§ 78- § 79, § 94
Datum då

anslaget sätts upp

2018-05-30

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

anslaget tas ned

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

Christoffer Sjögren

2018-06-21
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 78

Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten,
Restaurang Sunrise - Beslut om tillstånd

§ 79

Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten,
Mjölby Stadshotell - Beslut om tillstånd

§ 94

Handlingsplan samverkan e-hälsa i Östergötland 2018-2019 - Svar
på remiss

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:41

Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten,
Restaurang Sunrise - Beslut om tillstånd
Bakgrund
Rolax Beauty Klinik HB, 969746-3959, ansöker om stadigvarande tillstånd,
året runt, för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Sunrise, Bjälbogatan 4, 596
33 Skänninge, med anslutande uteservering och serveringstid från klockan
11:00 till 01:00 både inomhus och utomhus.
Sammanfattning
Utifrån en helhetsbedömning med beaktande av det som framkommit i
utredningen, bedöms Bolaget uppfylla alkohollagens krav för att kunna
beviljas serveringstillstånd. Omsorgs- och socialnämnden föreslås därav
besluta att bevilja Bolagets ansökan om stadigvarande tillstånd för servering
till allmänheten.
Omsorgs- och socialnämnden föreslås även förklara paragrafen omedelbart
justerad.
Beslutsunderlag
- Missiv - Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Restaurang Sunrise, 2018-05-22
- Utredning – Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten för
Restaurang Sunrise, 2018-05-14.
Beslut
1. Rolax Beauty Klinik HB, 969746-3959, beviljas stadigvarande
tillstånd, året runt, för servering till allmänheten av spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker på Restaurang Sunrise,
Bjälbogatan 4, 596 33 Skänninge, med serveringstid från klockan
11:00 till 01:00 både inomhus och utomhus. Beslutet fattas med stöd
av 8 kap. 2 § alkohollagen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Sökande
Länsstyrelsen
Polisen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:59

Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten,
Mjölby Stadshotell - Beslut om tillstånd
Bakgrund
NMSH i Mjölby AB, 559155-8118, ansöker om stadigvarande tillstånd, året
runt, för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på Mjölby Stadshotell, Järnvägsgatan 24,
595 52 Mjölby och serveringstid från klockan 11:00 till 01:00. Ansökan
omfattar även två anslutande uteserveringar årligen under perioden 1 april
till 30 september och serveringstid från klockan 11:00 till 01:00.
Sammanfattning
Utifrån en helhetsbedömning med beaktande av det som framkommit i
utredningen, bedöms Bolaget uppfylla alkohollagens krav för att kunna
beviljas serveringstillstånd. Omsorgs- och socialnämnden föreslås därav
besluta att bevilja Bolagets ansökan om stadigvarande tillstånd för servering
till allmänheten.
Omsorgs- och socialnämnden föreslås även förklara paragrafen omedelbart
justerad.
Beslutsunderlag
- Missiv - Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten Mjölby Stadshotell, 2018-05-22
- Utredning – Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten för
Mjölby Stadshotell, 2018-05-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79 fortsättning
Beslut
1. NMSH i Mjölby AB, 559155-8118, beviljas stadigvarande tillstånd,
året runt, för servering till allmänheten av sprit-drycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Mjölby
Stadshotell, Järnvägsgatan 24, 595 52 Mjölby, med serveringstid
från klockan 11:00 till 01:00. Tillstånder omfattar även två
anslutande uteserveringar årligen under perioden 1 april till 30
september med serveringstid från klockan 11:00 till 01:00. Beslutet
fattas med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen.
2. Tillståndet gäller från och med 2018-06-01
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Sökande
Länsstyrelsen
Polisen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:65

Handlingsplan samverkan e-hälsa i Östergötland 2018-2019 - Svar på
remiss
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen mottog 2018-04-27 en remiss rörande
förslaget till handlingsplan för samverkan om e-hälsa i Östergötland 20182019.
Kommunstyrelsen emotser svar senast 1 juni 2018 som underlag för sin
bedömning.
Sammanfattning
Handlingsplanen avser insatser inom området e-hälsa och som sker i
samverkan mellan länets tretton kommuner (13K) och Region Östergötland.
De tretton kommunerna i Östergötland och Region Östergötland bedriver
sedan ett antal år tillbaka regional IT-samverkan inom vård, omsorg och
socialtjänst inom ramen för Nätverket för e-hälsa i Östergötland. Under
2017 togs beslut att förändra inriktningen och framöver fokusera på
gemensamma utvecklingsinsatser inom e-hälsa mellan kommunerna och
RÖ. I tillägg till dessa länsgemensamma verksamhetsutvecklingsprojekt
kommer även samverkansaktiviteter inom e-hälsa för de tretton
kommunerna i Östergötland att bedrivas under ledning av kommunernas ehälsosamordnare. För Region Östergötlands del bedrivs e-hälsoarbetet inom
ramen för ordinarie strukturer och uppdrag.
Handlingsplanen ersätter tidigare version av handlingsplan och är gällande
under 2018-2019.
Handlingsplanen fungerar som ett beslutsunderlag för att välja och prioritera
insatser för 2018-2019. När väl beslut om insatser är fattade fungerar
handlingsplanen som styrdokument för att påbörja arbetet med att i detalj
utforma och planera samt realisera beslutade insatser.
Arbetet handlar i praktiken om process-och projektledning av behovs- och
utmaningsstyrda insatser vars resultat regionen och kommunerna
gemensamt nyttiggör. Föreslagna insatser i steg ett är kommunernas
producentskap till Nationell Patientöversikt, NPÖ, anslutning till
identitetsfederationen, vilket är en förutsättning för digital samverkan
mellan myndigheter/olika parter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 94 fortsättning
Identitetsfederation bygger på ett antal principer som underlättar
förslutanvändare att genom sin inloggning och bekräftelse av identitet och
behörighet (som är kopplad till identiteten) kan ta del av överenskomna
digitala stöd och dess innehåll, och införande av Cosmic Link samt att
anordna en länsgemensam e-hälsodag under året. Ytterligare fem insatser
finns på väntelista.
Beslutsunderlag
- Missiv - yttrande på remiss rörande Handlingsplan samverkan ehälsa i Östergötland 2018-2019, 2018-05-28
- Remiss rörande Handlingsplan samverkan e-hälsa i Östergötland
2018-2019, 2018-04-27
- E-postmeddelande - Uppmaning till beslut - Handlingsplan
samverkan e-hälsa i Östergötland 2018-2019, 2018-04-27
- Förslag till beslut avseende Handlingsplan samverkan e-hälsa i
Östergötland 2018-2019, HSN 2018-145, 2018-04-27
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har ingenting att erinra gällande
handlingsplanen för samverkan om e-hälsa i Östergötland 20182019
2. Beslutet tillställs kommunstyrelsen som yttrande på remissen senast
den 1 juni 2018
3. Paragrafen justeras omedelbart
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

