SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

1 (21)

Plats och tid

Gammelby, Norrgårdens utbildningscentrum, klockan 09:00- 10:45
Ajournering 09:55 – 10:20

Beslutande

Anna Johansson (S), ordförande
Claes Samuelsson (C)
Nina Asklöf (S) ersätter 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

Tobias Rydell (S)
Lars Stoltz (S)
Emma Pettersson (L)

Övriga deltagande

Anders Granqvist
Pirjo Ohvo
Caroline Strand
Camilla Eriksson §§ 20 - 25

Utses att justera

Ulla Karlsson (M)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2017-03-02 klockan 14:30

Justerade paragrafer

§ 20- § 33

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Ulla Karlsson (M)

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

Omsorgs- och socialnämnden
2017-02-27

Datum då
anslaget sätts upp

2017-03-02

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

Datum då
anslaget tas ned

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

Christoffer Sjögren

2017-03-24
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Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

1 (4)

Plats och tid

Norrgårdens utbildningscentrum, Mjölby, klockan 09:00- 10:45

Beslutande

Anna Johansson (S), ordförande
Claes Samuelsson (C)
Nina Asklöf (S) ersätter 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

Tobias Rydell (S)
Lars Stoltz (S)
Emma Pettersson (L)

Övriga deltagande

Anders Granqvist
Pirjo Ohvo
Caroline Strand

Utses att justera

Ulla Karlsson (M)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen, klockan 11:15

Justerade paragrafer

§26, § 29

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Ulla Karlsson (M)

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

Omsorgs- och socialnämnden
2017-02-27

Paragrafer

§ 26, § 29

Datum då
anslaget sätts upp

2017-02-27

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

Datum då
anslaget tas ned

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

Christoffer Sjögren

2017-03-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

2 (21)

Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 20

Justering av protokoll - Val av justerare och tid för justering

§ 21

Dagordning – Godkännande

§ 22

Presentation av arbete och integrationsenheten - Information

§ 23

Årsredovisning 2016 - Information

§ 24

Rapporter - Information

§ 25

Avgifter 2017 - Godkännande

§ 26

Kostavtal 2017-2019 - Godkännande av avtal

§ 27

Vifolkagårdens vårdboende - Godkännande av
avtalsförlängning med Aleris Omsorg AB

§ 28

Granskning av köptrohet, PWC - Yttrande på begäran om
kommentarer från kommunrevisorerna

§ 29

IOP-avtal med Brottsofferjouren 2017-2019 - Godkännande
av avtal

§ 30

Mjölby Golfrestaurang, Vadstena Golf & Catering HB Meddelande om varning

§ 31

Kurser & konferenser - Godkännande av deltagande

§ 32

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning

§ 33

Kännedomsärenden - Godkännande av redovisning

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

3 (21)

§ 20
Justering av protokoll - Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning
Ulla 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. Ulla 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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27
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§ 21
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) har två ändringsförslag:
- En ny sammanträdespunkt 4 läggs till på dagordningen rörande
information från medarbetare på den nyskapade enheten arbete och
integration, som besöker nämnden.
- Sammanträdespunkt 10 på kallelsen utgår då omsorgs- och
socialförvaltningen meddelat att något yttrande ej har hunnit beredas
klart, och tas upp igen istället på sammanträdet i mars.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till föreslagna ändringar på
dagordningen.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Dagordningen godkänns med föreslagna ändringar
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27
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§ 22
Presentation av arbete och integrationsenheten - Information
Medarbetare från den nya enheten arbete och integration presenterar sig
själva för omsorgs- och socialnämnden och redogör för det fortsatta arbetet
med att sammanföra kulturer, arbetssätt och erfarenheter från de tre tidigare
enheterna arbetsmarknadsenheten, Avanti och försörjningsstöd.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Nämnden har tagit del av informationen
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27
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§ 23
Årsredovisning 2016 - Information
Ekonomichef Camilla Eriksson redogör för nämnden om hur arbetet med
framtagandet av årsredovisning för 2016 fortskrider. Omsorgs- och
socialnämnden har fått det senaste underlaget utskickat till sig via e-post
precis innan mötet för granskning. Omsorgs- och socialnämndens ledamöter
och ersättare ombeds inkomma med synpunkter snarast om något är fel så
att detta kan förmedlas till ansvariga för framtagandet innan det går i tryck.
Resultatutfall per januari eller februari 2017 kan tyvärr inte redovisas med
anledning av att debitering av interna kostnader för Mjölby kommun inte är
klara och periodiserade. Exempelvis saknas kostnader för lokaler, lokalvård,
telefonväxel, IT-kostnader samt kapitalkostnader. Förvaltningen avser att
redovisa resultatutfall ackumulerat per januari och februari på nämnd i mars
månad.
Omsorgs- och socialnämnden kommer att få möjlighet att se slutprodukten
inför marsnämnden och då även får prognoser och resultat för februari.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Nämnden har tagit del av informationen
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 24

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27
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Dnr OSN/2016:64

Rapporter - Information
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och rapporter föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
- Minnesanteckningar, förtroenderåd daglig verksamhet, 2016-12-06
- Minnesanteckningar, förtroenderåd LSS-boende, 2016-09-14
Muntliga rapporter lämnas av tjänstemän, ledamöter och ersättare enligt
följande:
- Rapport från besök på vårdboendet på kolonigatan och invigning av
åtgärderna efter projektet ”Det ska va gött att leva” 2017
- -02-13, lämnas av ordföranden Anna Johansson (S) och Ulla Karlsson
(M)
- Rapport från möte med Östergötlands integrationsråd 2017-02-14,
lämnas av ordföranden Anna Johansson (S)
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen av rapporterna godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 25

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

8 (21)

Dnr OSN/2017:22

Avgifter 2017 - Godkännande
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 70/2002 möjligheten för omsorgs- och
socialnämnden att göra framtida indexuppräkningar av taxan i enlighet med
den procentuella förändringen av prisbasbeloppet.
Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet
ingick en höjning av den avgift kommunen får ta ut, vilket regleras som en
ändring i socialtjänstlagen 8 kap. 5 § 6.
Den enskildes avgifter får:
- för hemtjänst och dagverksamhet tillsammans med avgifter som avses i
26 § sjätte stycket hälso-och sjukvårdslagen (1982:763), per månad
uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 multiplicerat prisbasbeloppet.
- För bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, per månad
uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 multiplicerat prisbasbeloppet.
Detta kan vara aktuellt vid externa placeringar i annan kommun.
Den lagändringen som trädde i kraft den 1 juli 2016 för maxtaxan innebar
en höjning från 1 772 kr/månad till 1 991 kr/ månad.
Mjölby kommun valde att inte höja maxtaxan 1 juli 2016 enligt det
lagförslag som trädde i kraft 1 juli 2016.
Regeringen har, enligt förordning om prisbasbelopp, beslutat i december
2017 om en höjning av prisbasbeloppet med 500kr från 2016 års
prisbasbelopp 44 300,det vill säga 2017 års prisbasbelopp är 44 800 kronor
och det förhöjda prisbasbeloppet 45 700 kr.
För 2017 uppgår den schabloniserade delen av minimibeloppet för
ensamstående är 5 057 kr (135,46 % av en tolftedel av basbeloppet
44 800 kr) och för sammanlevande makar 4 273 kronor per månad
Sammanfattning
Regeringen har, enligt förordning om prisbasbelopp, beslutat om en höjning
av prisbasbeloppet med 500 kr från 2016 års prisbasbelopp 44 300 kr. Detta
innebär att 2017 års prisbasbelopp är 44 800 kr och det förhöjda
prisbasbeloppet 45 700 kr.
2017 års maxtaxa är 2 013 kr/ månad d.v.s. baserat på en tolftedel av
basbeloppet 44 800 kr multiplicerat med 0,5392.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
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Omsorgs- och socialförvaltningen har upprättat ett förslag som innebär att
maxavgiften för 2017 är 2 013 kr/månad. Det schabloniserade
minimibeloppet blir 5 057 kr/ månad för ensamstående och 4 273 kr/månad
för sammanboende makar.
2017 års omsorgs och kost avgifter bibehålls i 2016 års avgiftsnivå, samt att
maxavgiften och det schabloniserade minibeloppet förändras med
Socialstyrelsens bestämda förbehållsbelopp.
Omsorgs-och socialförvaltningen reviderar dokument ”Avgifter inom
äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård ”, samt den
information om avgifter som finns på Mjölby kommuns hemsida.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Avgifter inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta
samt hemsjukvård 2017, 2017-02-20
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. 2017 års omsorgs- och kostavgifter bibehålls i 2016 års avgiftsnivå
2. Maxtaxa och det schabloniserade minibeloppet förändras med
Socialstyrelsens bestämda förbehållsbelopp för 2017
3. Förändringen träder i kraft för Mjölby kommun kunder från och med 1
mars 2017
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 26

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

2 (4)

Dnr OSN/2016:129

Kostavtal 2017-2019 - Godkännande av avtal
Bakgrund
Omsorgs och socialförvaltningen har tillsammans med Service- och
teknikförvaltningen upprättat förslag till nya kostavtal under tiden 20172018 med möjlighet för beställaren att förlänga avtalen med två år.
Sammanfattning
Avtalen innefattar kostverksamhet inom:
- kommunens vårdboende
- tillagning och leverans av färdiglagade lunchmåltider till
servicemottagare i ordinärt boende
Beslutsunderlag
- Förslag till avtal kost 2017 vårdboende boende, 2017-02-13
- Förslag till avtal kost 2017 matdistribution, 2017-02-13
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Förslagen till kostavtal godkänns
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att underteckna avtalen senast 2017-0228
3. Beslutet justeras omedelbart
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden
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Sammanträdesdatum
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Dnr OSN/2012:36, OSN/2017:21

Vifolkagårdens vårdboende - Godkännande av avtalsförlängning med
Aleris Omsorg AB
Bakgrund
Mellan, Aleris Omsorg AB, org.nr 556334-1659 , Katrinebergsbacken 35,
10074 Stockholm och Mjölby kommun, org.nr 212000-0480, 595 80
Mjölby finns ett pågående avtal.
Omfattning
Avtalet omfattar Vifolkagårdens äldreomsorgsenhet som innehåller 35
äldreboende lägenheter, nio demensboende lägenheter samt två
korttidsplatser. Sammantaget 46 platser i särskilt boende för äldre. I
uppdraget ingår även hemtjänst till personer i ordinärt boende i samhället
Mantorp samt i tillhörande glesbygd.
Kostverksamhet ingår i entreprenaden och målgruppen är de äldre som bor
på Vifolkagårdens vårdboende, besökare i dagverksamhet samt övriga
gäster. Matdistribution till boende i ordinärt boende svarar kommunen,
omsorgs- och socialnämnden för. För kostverksamheten finns på
Vifolkagården ett storkök med tillhörande matsal. Öppen dagverksamhet
bedrivs på enheten dels för de som bor inom enheten och dels för de som
bor i närområdet.
Avtalstid
Avtalstiden är från 2013-04-01 t o m 2018-03-31 med möjlighet för
beställaren att förlänga avtalet med två år, vid ett tillfälle. Beställaren skall
skriftligen meddela utföraren om förlängning med 12 månaders varsel. En
eventuell förlängning sker med oförändrade villkor. Detta innebär att
avtalets sammanlagda avtalstid kan bli maximalt 7 år.
Förslag att förlänga avtalet enligt avtal
Erfarenheter av Aleris Omsorg AB som driftentreprenörer på
Vifolkagårdens vårdboende och inom hemtjänst är goda. Driftuppföljning
sker kontinuerligt och Aleris redovisar löpande nyckeltal för skallkrav.
MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) gör anmälda och oanmälda
tillsyner och har inget att erinra gällande vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Avtal - entreprenad Mantorp, Vifolkagårdens äldreomsorg - Aleris Omsorg
AB, 2012-11-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
Avtalet mellan Aleris Omsorg AB och Mjölby kommun, omsorgs- och
socialnämnden förlängs enligt avtal med två år till och 2020-03-31
___
Beslutet skickas till:
Akten
Aleris Omsorg AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden
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Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27
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Dnr OSN/2016:143

Granskning av köptrohet, PWC - Yttrande på begäran om
kommentarer från kommunrevisorerna
Bakgrund
Som en led i granskningen av Mjölby kommun har PwC på uppdrag av
kommunens förtroendevalda revisorer granskat köptrohet.
Kommunstyrelsen har 2016-12-19 mottagit en begäran om kommentarer
och förslag till åtgärder med anledning av rapporten.
Svar emotses av kommunens revisorer senast den 15 mars 2017.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden har emottagit handlingarna från
kommunstyrelsen 2016-12-20 utan begäran eller anvisning om vad de vill
ha svar om eller när de förväntar sig att vårt svar ska vara inne.
Omsorgs- och socialförvaltningen har berett ett svar utifrån den
frågeställning som revisorerna har ställt kommunstyrelsen.
Omsorg- och socialförvaltningen anser att kommunens samlade
inköpsverksamhet till delar bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande sätt. I omsorgs- och socialförvaltningens förslag till
yttrande ges även en kort kommentar om hur förvaltningen tror att
resultaten kan bli bättre på området.
Beslutsunderlag
Yttrande till kommunstyrelsen angående begäran om kommentarer
angående granskning av köptrohet, Mjölby kommuns revisorer, 2017-02-20
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till yttrande godkänns som
nämndens yttrande
2. Yttrandet undertecknas av förvaltningschefen och översänds till
kommunstyrelsen
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden
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Dnr OSN/2017:18

IOP-avtal med Brottsofferjouren 2017-2019 - Godkännande av avtal
Bakgrund
Utifrån ett gemensamt intresse för att skapa en bättre kontinuitet i
verksamheten och öka möjligheterna för en mer tät och konstruktiv
samverkan parterna emellan så inleddes samtal om förutsättningarna och
möjligheterna för att övergå i en överenskommelse om idéburet offentligt
partnerskap. Under 2016 har därför omsorgs- och socialförvaltningen berett
frågan och föreslagit omsorgs- och socialnämnden att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda frågan samt att anta nya riktlinjer för hur en sådan
process ska gå till.
Detta resulterade i ett principbeslut 2016-09-29, § 151, att omsorgs- och
socialförvaltningen ska verka för att skriva så kallade IOP-avtal framöver
med de idéburna organisationer som önskar det.
Framtagandet av överenskommelsen har därefter skett i samråd och dialog
parterna emellan.
Sammanfattning
Framtaget förslag till överenskommelse mellan Mjölby kommun, genom
dess omsorgs- och socialnämnd, och Brottsofferjouren Västra Östergötland
gäller under perioden 1 mars 2017 till och med 31 december 2019.
Förslaget till överenskommelse innebär att Mjölby kommun bidrar
verksamheten en finansiering om fem (5) kronor per invånare enligt
Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsstatistik. Totalt årsbelopp varje
år baseras på befolkningsmängden sista december året före innevarande år.
Detta innebär att utbetalning av förändrat belopp justeras i efterhand.
För 2017 innebär det en kostnad om 133 540 kr.
En styrgrupp skapas där parterna deltar och där förhandling om förnyelse av
avtalet under sista året för överenskommelsen äger rum.
Beslutsunderlag
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Mjölby
kommun och Brottsofferjouren Västra Östergötland 2017-2019,
2017-02-21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-27

4 (4)

Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) tecknas
mellan Mjölby kommun och Brottsofferjouren Västra Östergötland i
enlighet med framtaget förslag till avtal, för perioden
2017-03-01 – 2019-12-31
2. Beslutet justeras omedelbart
___
Beslutet skickas till:
Akten
Brottsofferjouren Västra Östergötland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mjölby Kommun
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Dnr OSN/2015:73

Mjölby Golfrestaurang, Vadstena Golf & Catering HB - Meddelande
om varning
Bakgrund
Av 9 kap. 2 § 1 st. alkohollagen (2010:1622) kan utläsas att ansvarig
kommun har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för
servering av alkoholdrycker.
I enlighet med omsorgs- och socialnämndens delegationsordning i Mjölby
kommun, 2016-03-29, OSN § 65, har ett tillsynsärende öppnats angående
Vadstena Golf- & Catering HB, 969716-6990, med anledning av upptäckta
brister i samband med tillsyn på serveringsstället den 17 januari 2017.
Brister i form av olaglig servering och förvaring av alkohol på
serveringsstället, avsaknad av personalliggare, ej fullständig meny samt
ritningar som inte stämmer med faktiska serveringsytor upptäcktes.
Sammanfattning
Verksamhet på Mjölby Golfrestaurang har inte bedrivits i enlighet med 3
kap. 1 § och 8 kap. 1 § alkohollagen som innebär att alkoholdrycker inte får
säljas om det inte föreligger rätt till det enligt denna lag. Av 3 kap 2 § och 8
kap 24 § alkohollagen framgår att alkoholdrycker som inte får säljas i en
butikslokal får inte heller förvaras i sådan lokal eller tillhörande utrymmen.
Dessutom hade Mjölby Golfrestaurang inte uppfyllt matkrav enligt 8 kap.
15 § alkohollagen.
Enligt skatteförfarandelagen ska anteckningar i personalliggaren göras varje
dag om vilka som jobbar i verksamheten och under vilka klockslag men
personalliggaren saknades helt.
Mjölby Golfrestaurang hade inte heller anmält ändringar efter
ombyggnation och lämnat till kommunen nya ritningar.
Beslutsunderlag
Tillsynsutredning enligt 9 kap 2 § alkohollagen – Vadstena Golf- &
Catering HB med tillhörande bilagor, 2017-02-14
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun meddelar Vadstena Golf& Catering HB, 969716-6990, en varning.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Vadstena Golf- & Catering HB
Polismyndigheten
Länsstyrelsen Östergötland
Folkhälsomyndigheten
Alkoholhandläggare
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Dnr OSN/2017:9

Kurser & 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 CKS seminarieserie våren 2017 – Välfärd för alla – Social
trygghet, god ekonomisk hushållning och samverkan mellan olika aktörer,
Linköpings universitet, 9 mars, 27 april samt 4 maj 2017 i Vadstena, Kisa
och Valdemarsvik, 2017-02-02
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämndens
ledamöter och ersättare godkänns deltagande vid samtliga träffar för CKS
seminarieserie.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämndens ledamöter och ersättare godkänns deltagande
vid samtliga träffar för CKS seminarieserie
___
Beslut skickas till:
Akten
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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 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
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
21.7 Nytecknande och uppsägning av hyresavtal eller arrendeavtal
Beslutsunderlag
Förteckning delegationsbeslut, för perioden
2017-01-21 – 2017-02-23, 2017-02-23
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr OSN/2015:40, OSN/2015:46,
OSN/2016:98, OSN/2017:10,
OSN/2017:12, OSN/2017:25

Kännedomsärenden - Godkännande av redovisning
Beslutsunderlag
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och
redovisas för kännedom:
- Avtal mellan Närsjukvården i öster och Mjölby kommun, omsorgs- och
socialförvaltningen, 2017-01-23
- Uppdragsavtal mellan Samordningsförbundet Västra Östergötland och
Mjölby kommun, enheten arbete och integration, 2017-02-24
- Miljökontoret – Registrering av livsmedelsanläggning, Bokens
vårdboende, avdelningskök, Lejonet 8, Mjölby kommun, Dnr
2017:0102-2, 2017-02-09
- Miljökontoret – Beslut om riskklassning och beräkning av kontrolltid,
Bokens vårdboende, avdelningskök, Lejonet 8, Mjölby kommun, Dnr
2016:0133-1, 2017-02-09
- Kommunala pensionärsrådet – Protokoll 2017-02-08
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Rapport – Unga personer inom
missbruks- och beroendevården – Nationell tillsyn av samverkan mellan
olika aktörer samt socialtjänstens myndighetsutövning, IVO 2017-7,
2017-02
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Beslut, Dnr 8.6.1-2736/2016-12,
2017-01-27
- Kommunstyrelsens förvaltning, Riktlinjer för rehabilitering, antaget av
kommunstyrelsen 2017-02-01, 2017-02-01
- Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag 2017-02-01 § 23, Riktlinjer för
rehabilitering, 2017-02-01
- Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag 2017-02-01 § 25, Sociala
investeringsfonden - delrapport, 2017-02-01
- Länsstyrelsen Östergötland – Beslut om statsbidrag till verksamhet med
personligt ombud, 2017-02-15
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.
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisning av kännedomsärendena godkänns
___
Beslut skickas till:
Akten
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