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Hälso- och sjukvårdsenheten, Kungsvägen 65, klockan 09:00- 11:55
Ajournering 10:15 – 10:40
Anna Johansson (S), ordförande
Claes Samuelsson (C)
Arne Gustavsson (S)
Gunvor Gransö (KD)
Ulla Karlsson (M)
Iréne Karlsson (M)
Jessica Miedl Ohlsson (SD)
Anna Sommarström (S)
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)
Tobias Rydell (S)
Kristin Henrysson (M)
Johanna Edenblad (S)
Maria Josefsson (L)

Beslutande

Ersättare

Övriga deltagande

Pirjo Ohvo, förvaltningschef
Anders Granqvist, chef arbete och välfärd
Anette Gunnarsdotter, chef hälso- och sjukvård
Camilla Eriksson, chef ekonomi- och systemstöd §§ 167 - 168, §§ 171 - 172
Tony Lidberg, verksamhetscontroller §§ 167 - 168, §§ 171 - 172
Caroline Irebro, MAS § 166
Sara Ryman, enhetschef § 166
Malin Engström, enhetschef § 166, § 168

Utses att justera

Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2017-11-29 klockan 08:00

Justerade paragrafer

§164- §178

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)

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

Omsorgs- och socialnämnden
2017-11-21

Datum då
anslaget sätts upp
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Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

Datum då
anslaget tas ned

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

Christoffer Sjögren

2017-12-21
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 164

Justering av protokoll - Val av justerare och tid för justering

§ 165

Dagordning - Godkännande

§ 166

Rapporter - Godkännande av redovisning

§ 167

Avrapportering handlingsplaner - Godkännande av redovisning

§ 168

Uppföljning av beslut och pågående ärenden inom biståndshandläggninge
Godkännande av redovisning

§ 169

Rekrytering av kontrakterat jourhem - Beslut

§ 170

Yttrande till kommunstyrelsens integrationsråd rörande åtgärdspaket
och konsekvensanalys kring omorganisation av
integrationsverksamheten 2018 - Beslut om tillstyrkande

§ 171

Ekonomi, prognos, månadsrapporter oktober 2017 - Godkännande av
redovisning

§ 172

Detaljbudget 2018 - Information

§ 173

Sammanträdesdatum 2018 – Beslut om datum och tider för omsorgsoch socialnämnden, socialutskottet och ärendeberedning samt
gruppmöten

§ 174

Sammanträdesdatum 2018 – Beslut om datum och tider för det
kommunala pensionärsrådet (KPR)

§ 175

Donationsfonder 2017 – Beslut om utdelning

§ 176

Kurser och konferenser - Godkännande av deltagande

§ 177

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning

§ 178

Kännedomsärenden

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-21

3 (24)

§ 164
Justering av protokoll - Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) är föreslagen som justerare enligt
turordning.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) 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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§ 165
Dagordning - Godkännande
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har skickat ut ett förslag till dagordning i
och med kallelsen till sammanträdet.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Dagordningen godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 166

Sammanträdesdatum
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Dnr OSN/2015:151, OSN/2016:106

Rapporter
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och rapporter föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Muntliga rapporter lämnas av tjänstemän, ledamöter och ersättare enligt
följande:
- Rapport från förtroenderåd på Vifolkagården, 2017-11-20, lämnas av
Arne Gustavsson (S) och Ulla Karlsson (M)
- Rapport från möte med Söderköpings kommun, 2017-10-19, lämnas av
ordföranden Anna Johansson (S). Tjänstemännen Caroline Strand och
Pirjo Ohvo var också närvarande.
- Rapport om implementering av nya överenskommelsen med Region
Östergötland och samtliga kommuner i Östergötland rörande trygg, säker
och effektiv hemgång från den slutna hälso- och sjukvården, lämnas av
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Caroline Irebro.
- Rapport om överklagat avtal om städning på Bokens vårdboende och
inom hemtjänsten och nuläge efter dom från förvaltningsrätten, lämnas
av förvaltningschef Pirjo Ohvo.
- Rapport om nuläge och tidplan för omorganiseringen på Kungsvägens
HVB, lämnas av enhetschefer Sara Ryman och Malin Engström.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningen av rapporterna
godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen av rapporterna godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 167
Avrapportering handlingsplaner - Godkännande av redovisning
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen fick 2017-10-31 med bakgrund av Lex
Sarah anmälan och efterföljande utredning i uppdrag av omsorgs- och
socialnämnden att till nämnden löpande redovisa vidtagna åtgärder utifrån
handlingsplanen till dess att samtliga punkter blivit åtgärdade och en
slutredovisning har genomförts.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har inte förmått att förbereda en specifik
redovisning av handlingsplanerna till omsorgs- och socialnämnden 201710-31.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att den löpande redovisningen av
vidtagna åtgärder utifrån antagna handlingsplaner hänskjuts till
nästkommande sammanträde 2017-12-19.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Den löpande redovisningen av vidtagna åtgärder utifrån antagna
handlingsplaner hänskjuts till nästkommande sammanträde 2017-12-19.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mjölby Kommun
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Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr OSN/2016:83

Uppföljning av beslut och pågående ärenden inom
biståndshandläggningen - Godkännande av redovisning
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen fick 2016-12-19 efter utredning av
anmälda Lex Sarah-incidenter i uppdrag av omsorgs- och socialnämnden att
vidta åtgärder för att undanröja brister i handläggning och arbetsmiljö som
framkommit i utredningen. Omsorgs- och socialförvaltningen fick också i
uppdrag att återrapportera detta senast i augusti 2017.
2017-10-03 redovisades detta för omsorgs- och socialnämnden och
omsorgs- och socialförvaltningen fick ytterligare ett uppdrag att till
omsorgs- och socialnämnden 2017-11-21 redovisa en uppföljning av
pågående ärenden och beslut på enheten.
Sammanfattning
Utredning Äldre har idag 1102 pågående unika ärenden. Antal pågående,
beviljade beslut är 2220. Ärende fördelningen bland biståndshandläggarna
är 135-164 ärenden per heltid.
Totalt 409 ärenden är inte uppföljda inom rätt tid. Av dessa ärenden avser
174 särskilt boende.
Arbetsbelastningen är hög. Åtta årsarbetare har under året handlagt 695
unika personer, och gjort 1346 utredningar rörande dessa personer.
Bristerna i handläggning på äldre sidan har varat över tid. En genomgång av
pågående ärenden har visat en, i vissa delar, ineffektiv arbetsmodell.
Biståndshandläggare har att hantera alla typer av ärenden oavsett karaktär.
Det mer akuta arbetet har prioriterats för att ge den enskilde det stöd den
behöver. Nackdelen har varit att uppföljningar av insatser inte låtit sig
göras.
Beslutsunderlag
- Sammanställning Utredningsenheten Äldre, 2017-11-16
- Protokollsutdrag, osn 171003 - § 132 Återrapportering genomlysning av
enheten Utredning äldre- och funktionsnedsatta - Beslut om
godkännande, 2017-10-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningen av uppföljning
av pågående ärenden och beslut godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen av uppföljning av pågående ärenden och beslut godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 169

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-21
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Dnr OSN/2017:102

Rekrytering av kontrakterat jourhem - Beslut
Bakgrund
Med anledning av att resursteamet har upplevt ett stort behov av plats för
jourplaceringar de senaste åren har frågan om behovet av att kontraktera
ytterligare ett jourhem blivit aktuell.
Sammanfattning
Det nuvarande jourhemmet är kontrakterat för två jourplatser varav en
förväntas stå tom för akuta placeringar. Statistik för 2017 t o m 31/7 visar på
jourplaceringar motsvarande 1 486 dygn, vilket i genomsnitt motsvarar 7
placeringar per dygn utöver den tomma platsen. För att klara detta har
socialutskottet godkänt ett antal familjer att ta emot jourplaceringar och 482
dygn är köpta via organisation.
Att ha fler kontrakterade jourplatser skulle minska antalet omplaceringar
mellan jourhem samt att fler barn/ungdomar kan placeras så att de har
möjlighet att gå kvar i samma skola och finnas kvar i sitt nätverk under en
jourplacering.
En jourhemsplacering med avtal direkt med Mjölby kommun kostade i snitt
726 kronor per dygn, konsulentstödda kostade i snitt 1 896 kronor per dygn.
Beslutsunderlag
- Missiv - Rekrytering av kontrakterat jourhem, 2017-11-02
- Tjänsteskrivelse - Rekrytering av kontrakterat jourhem 2017-11-01,
2017-11-02
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialförvaltningen ges i uppdrag att kontraktera ett jourhem
för två platser enligt samma villkor som tidigare kontrakterat jourhem.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Omsorgs- och socialförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 170

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr OSN/2017:103

Yttrande till kommunstyrelsens integrationsråd rörande åtgärdspaket
och konsekvensanalys kring omorganisation av
integrationsverksamheten 2018 - Beslut om tillstyrkande
Bakgrund
Regeringen beslutade 2017-03-09 en ett nytt ersättningssystem för
ensamkommande barn och unga. Det nya ersättningssystemet baseras på
schablonbidrag till kommunerna istället för möjligheten att ansöka om
faktiska kostnader. Ändringen trädde i kraft 2017-07-01.
Kommunstyrelsen fattade beslut 2017-08-30 om att en
konsekvensbeskrivning av anpassning av verksamheten till en
intäktsfinansierad verksamhet i Mjölby kommun för ensamkommande barn
och unga skulle tas fram. Omsorgs- och socialförvaltningen har därför
genomfört en sådan konsekvensbeskrivning.
Sammanfattning
Mjölby kommun kommer att ta emot 113 individer under år 2017 och
förslag för år 2018 är 71 individer. Det finns idag inga indikationer på att
schablon- eller andra ersättningar från främst Migrationsverket kommer att
förändras nämnvärt under år 2018.
När det gäller ensamkommande flyktingbarn ska Mjölby enligt
fördelningsnyckeln ta emot 2,77 promille av antalet som kommer till
Sverige. Mjölby har till och med 2017-10-30 tagit emot 3 av de 989 som
kommit till Sverige. Det finns inga indikationer på att fördelningstalet
kommer att förändras nämnvärt för år 2018.
Migrationsverket har förändrat ersättningsreglerna för kommunerna från
2017-07-01 och då i synnerhet för mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn. Den största förändringen är att tidigare erhöll kommunerna
1 900:-/dygn för varje barn/ungdom upp till 21 år till att nu vara 1 350:/dygn upp till 18 år och därefter framtill 21 år vara 750:-.
Med anledning av sänkta intäkter och ett sannolikt lägre mottagande
behöver verksamheten kring integration minska i omfattning.
Verksamheten integration behöver utifrån ovanstående ekonomi och
bedömning av framtida behov minska i volym och kostnad. Verksamheten
på enheten Arbete och integration kommer under år 2018 ha ett relativt högt
inflöde och bedömning är att nuvarande personalresurser bör vara på samma
nivå, inga besparingsåtgärder föreslås i nuläget.
Däremot är det en tydlig trend i utvecklingen för ensamkommande
flyktingbarn, här minskar både behov och intäkter under år 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslaget innebär en ekonomisk effekt om 7 800 tkr för år 2018 och på helår
och 2019 16 900 tkr exklusive kostnadsuppräkning, vilket innebär
ekonomisk balans utifrån nu kända fakta.
Riskanalyser av åtgärderna har gåtts igenom tillsammans med
personalföreträdare och har förhandlats i enlighet med MBL.
Beslutsunderlag
- MBL § 11 omorganisation inom verksamheten ensamkommande
flyktingbarn/integration, till följd av förändringar i ersättningssystemet
och flyktingprognosen, 2017-11-13
- MBL § 19 omorganisation inom verksamheten ensamkommande
flyktingbarn/integration, till följd av förändringar i ersättningssystemet
och flyktingprognosen, 2017-11-06
- Riskbedömning rörande organisationsförändring och anpassning av
integrationsverksamheten utifrån förändrade ekonomiska förutsättningar
2018, 2017-11-03
- Tjänsteskrivelse - Konsekvensbeskrivning av anpassningsåtgärder för
integrationsverksamheten 2018, 2017-11-01
- Tjänsteskrivelse - Bilaga till konsekvensbeskrivning av
anpassningsåtgärder för integrationsverksamheten 2018 - Ekonomisk
sammanställning, 2017-10-03
- Protokollsutdrag - OSN §217 Utredning - Genomlysning av enheten
Utredning äldre- och funktionsnedsatta - Beslut om godkännande av
redovisning, 2017-12-27
- KS §181 Konsekvensbeskrivning av anpassning av verksamheten arbete
och integration, 2017-08-30
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att genomförd
konsekvensbeskrivning med tillhörande bilagor tillstyrks samt att beslut och
beslutsunderlag tillställs kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Genomförd konsekvensbeskrivning med tillhörande bilagor tillstyrks
2. Beslut och beslutsunderlag tillställs kommunstyrelsen
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:61

Ekonomi, prognos, månadsrapporter oktober 2017 - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Månadens resultat samt helårsprognos för omsorgs- och socialnämnden
redovisas varje månad på nämndens sammanträde.
Oktobers prognossammanställning kommer också att tillsändas
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Förvaltningens ackumulerade ekonomiska utfall per oktober redovisar
465 440 tkr i jämförelse med budgeterade medel 459 603 tkr, detta ger
avvikelse för året hittills på – 5 837 tkr.
Exklusive de intäktsfinansierade verksamheterna, ensamkommande barn
och nyanlända flyktingar, redovisar förvaltningen 466 074 tkr i jämförelse
med budgeterade medel 462 825 tkr, detta ger avvikelse på - 3 249 tkr.
För de intäktsfinansierade verksamheterna ensamkommande barn och
nyanlända flyktingar redovisar förvaltningen det ekonomiska utfallet + 634
tkr ackumulerat per oktober i jämförelse med budgeterade medel + 3 222
tkr, detta ger en avvikelse på – 2 588 tkr.
Omsorgs- och socialnämndens helårsprognos per oktober redovisar
563 022 tkr i jämförelse med budgeterade medel 562 015 tkr, vilket
ger en avvikelse med – 1 007 tkr.
Förvaltningen redovisar kostnader för välfärdsteknologi i det ackumulerade
resultatet medan medel för dessa finns avsatta i årets investeringsbudget. En
reglering mellan driftsbudget och investeringsbudget kommer att göras vid
årets slut, vid helårsprognos i oktober är regleringen drygt 1 000 tkr.
För verksamhet Ensamkommande beräknas helårsprognosen ges en
avvikelse mot budgeterade medel med 1 752 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 positivt överskott
2017, i och med att ersättningar från migrationsverket minskas måste även
verksamheten anpassas.
För verksamheten Nyanlända flyktingar har Omsorgs- och socialnämnden
beslutat enligt förslag från förvaltningarnas ledningssamverkan om en
omfördelning av den budgeterade schablonersättningen från
Migrationsverket för unga 0 – 18 år till utbildningsförvaltningen med 4 000
tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Missiv - Ekonomi helårsprognos och budgetuppföljning per 2017-10-31,
2017-10-29
- Tjänsteskrivelse – Bokslutsprognos 2017-10-31, 2017-11-09
- Tjänsteskrivelse - Prognos och månadsuppföljning per enhet oktober
2017, 2017-11-10
- Tjänsteskrivelse - Statistik och nyckeltal per oktober 2017,
2017-11-10
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Oktober månads ekonomiska redovisning godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 172

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-21
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Dnr OSN/2017:33

Detaljbudget 2018 - Information
Sammanfattning
Redovisning av preliminär detaljbudget för 2018.
Beslutsunderlag
Muntlig redovisning av ekonomiskt underlag och nuläge inför fastställande
av detaljbudet 2018 i december.
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
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Dnr OSN/2015:146

Sammanträdesdatum 2018 - Beslut om datum och tider för omsorgsoch socialnämnden, socialutskottet och ärendeberedning samt
gruppmöten
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden fastställer i slutet av varje år
sammanträdesdatum och sammanträdestider för nästkommande år.
Omsorgs- och socialförvaltningen har tagit fram förslag på
sammanträdesdatum och sammanträdestider för omsorgs- och
socialnämnden, dess ärendeberedning, dess socialutskott samt den politiska
majoritetens och oppositionens gruppmöten för verksamhetsåret 2018.
Sammanfattning
Inför 2018 års planering av sammaträdesdatum och sammanträdestider har
samma hänsyn tagits som inför 2017 och förslaget som omsorgs- och
socialförvaltningen presenterar ska i det närmaste efterlikna det som gällde
för 2017. I övrigt har hänsyn också tagits till omsorgs- och socialnämndens
och dess socialutskotts önskemål kring mötesrum.
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår även i år att sammanträden
förläggs till möteslokaler ute på verksamheterna i februari och november.
Mötet i augusti föreslås även det förläggas på annan ort då nämnden har sin
dygnskonferens med planering av åtaganden.
Beslutsunderlag
- Missiv - Förslag till sammanträdesdatum och sammanträdestider för
omsorgs- och socialnämnden, socialutskottet, omsorgs- och
socialnämndens ärendeberedning samt gruppmöten 2018, 2017-11-01
- Tjänsteskrivelse - Förslag till sammanträdesdatum och
sammanträdestider för omsorgs- och socialnämnden, socialutskottet,
ärendeberedningar samt gruppmöten 2018, 2017-11-01

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till sammanträdesdatum och
sammanträdestider för verksamhetsåret 2018 godkänns i enlighet
förvaltningens förslag
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2015:146

Sammanträdesdatum 2018 - Beslut om datum och tider för det
kommunala pensionärsrådet (KPR)
Bakgrund
Sammanträdesdatum för det kommunala pensionärsrådet (KPR) bestäms
kalenderårsvis i enlighet med reglemente för kommunala pensionärsrådet, §
189, 2010-11-29 (OSN/2010:83).
Sammanträdesdatum och -tider för kommande verksamhetsår beslutas av
omsorgs- och socialnämnden efter inrådan från KPR.
Sammanfattning
Förslaget till sammanträdesdatum och sammanträdestider har behandlats av
och tagits fram i samråd med KPR.
Sammanlagt föreslås KPR sammanträda fyra gånger under 2018, två gånger
på våren och två gånger på hösten, med möjlighet till inkallelse till
ytterligare ett möte vid behov.
KPR:s sammanträde föreslås ha en standardiserad starttid kl. 14:00, med
gruppmöten för pensionärsorganisationerna kl. 13:00.
Inför 2018 föreslås också att KPR:s mötesplats fastställs till en gång i
stadshuset och en gång ute i en av kommunens verksamheter per halvår, för
att rådet ska få möjlighet att i sin helhet få mer specifik
verksamhetsinformation och besök från ansvariga chefer och personal som
kan svara på frågor. Detta kan innebära förändring i mötets längd.
Vilka verksamheter som KPR kommer att ha sammanträden i under året
föreslås beslutas av KPR på det första sammanträdet den 21 februari 2018.
Möjlighet att flytta sammanträdesdatum och/eller tider för sammanträde ska
finnas men bör undvikas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Framtaget förslag till sammanträdesdatum är som följer:
Månad
Datum
Plats
Februari
21
Kommunstyrelsesalen
Maj
16
Verksamhet
September
5
Kommunstyrelsesalen
November
21
Verksamhet
Tabell 1. Förslag till sammanträdesdatum och plats. Med
verksamhetslokal avses en möteslokal ute i någon av omsorgs- och
socialnämndens verksamheter. Kan också kombineras med mer
ingående information om berörd verksamhet.
Beslutsunderlag
- Missiv - Förslag till sammanträdesdatum och sammanträdestider för
kommunala pensionärsrådet 2018, 2017-10-23
- KPR 171101 - § 33 Förslag till sammanträdesdagar och -tider 2018,
2017-11-01
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till sammanträdesdatum och
sammanträdestider för KPR, för verksamhetsåret 2018 godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Det kommunala pensionärsrådet, KPR
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:88

Donationsfonder 2017 - Beslut om utdelning
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har meddelat att det
under 2017 finns 47 800 kronor att disponera från Stiftelsen Johan
Svenssons donationsfond och 1 500 kronor att disponera från Mjöby
kommuns sociala samfond efter att grundläggande förvaltningsavgifter och
kapitaliseringskrav har reglerats.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden har för 2017 fatta beslut om utdelning från en
fond, Johan Svenssons donationsfond.
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår att inga medel ska delas ut ur
Mjölby kommuns sociala samfond under 2017 på grund av för låg
avkastning och disponibelt belopp för utdelning. Utdelning ur denna fond
planeras att återupptas 2018.
Villkor för utdelning ur Johan Svenssons donationsfond sammanfattas
enligt följande:
Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond:
• Bidrag till personer boende i före detta Skeppsås kommun som är i
behov av ekonomisk hjälp
• Annordnande av trivselaktiviteter eller liknande för äldre i samma
område
Omsorgs- och socialförvaltningens bedömning och förslag
Omsorgs- och socialförvaltningen har baserat sin bedömning utifrån praxis
om fördelning av disponibla medel till sökande.
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår att Skeppsås hembygdsförening
bör beviljas bidrag ur Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond om 20 000
kr totalt, för 2017.
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår att ingen utdelning görs ur
Mjölby kommuns sociala samfond för 2017 års verksamhetsår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-21

20 (24)

Beslutsunderlag
- Missiv - Förslag till utdelning ur omsorgs- och socialnämndens
donationsfonder 2017, 2017-11-01
- Tjänsteskrivelse - Förslag till utdelning ur omsorgs- och socialnämndens
donationsfonder 2017, 2017-11-06
- Fondmedel att disponera 2017, 2017-09-07
- Stadgar Mjölby kommuns sociala samfond, för kännedom, 1987-04-29
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Skeppsås hembygdsförening beviljas 20 000 kr i utdelning ur Stiftelsen
Johan Svenssons donationsfond för verksamhetsåret 2017
2. Ingen utdelning görs ur Mjölby kommuns sociala samfond för
verksamhetsåret 2017
___
Beslutet skickas till:
Akten
Sökande
Ekonomienheten

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 Temakonferens, Samverkan inom området psykisk (o)hälsa,
Linköping, 2017-12-01
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämndens
ledamöter och ersättare godkänns deltagande vid Temakonferens,
Samverkan inom området psykisk (o)hälsa, den 1 december 2017 i
Linköping.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämndens ledamöter och ersättare godkänns deltagande
vid Temakonferens, Samverkan inom området psykisk (o)hälsa, den 1
december 2017 i Linköping
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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
20.5 Tjänsteledighet upp till 6 månader
Beslutsunderlag
- Missiv - Redovisning av delegationsbeslut, november 2017, 2017-11-11
- Förteckning delegationsbeslut, för perioden
2017-10-20 – 2017-11-10, 2017-11-11
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2015:2, OSN/2015:40,
OSN/2017:10, OSN/2017:104,
OSN/2017:64, OSN/2017:7, OSN/2017:82

Kännedomsärenden
Beslutsunderlag
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och
redovisas för kännedom:
- Inspektionen för vård och omsorg, Beslut i ärende angående brister i
kommunikation, information samt tydliggörande av ansvar och rutiner
inom socialpsykiatrin i Mjölby kommun, Dnr 8.1.2-32865/2017-3,
2017-11-01
- Inspektionen för vård och omsorg, Beslut i ärende angående tillsyn av
myndighetsutövning och verkställighet inom äldreomsorgen i Mjölby
kommun, Dnr 8.5-29813/2017-6, 2017-11-08
- Inspektionen för vård och omsorg, Beslut i ärende angående brister i
information, dokumentation, roll- och ansvarsfördelning, följsamhet till
fastställda rutiner och processer samt brister i myndighetsutövning inom
äldreomsorgen i Mjölby kommum, Dnr 8.1.2-35411/2017-3, 2017-11-08
- Kommunfullmäktige, Protokollsutdrag KF § 125 Entlediganden och val
till omsorgs- och socialnämnden, 2017-10-24
- Kommunfullmäktige, Protokollsutdrag KF § 126 Val till omsorgs- och
socialnämnden, 2017-10-24
- Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag KS § 227 Återkoppling från resan
för KanDeKanVi, 2017-10-18
- Förvaltningsrätten, dom i mål 4129-17 gällande särskild avgift enligt
LSS, 2017-10-31
- Rutin för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) med tillhörande bilagor,
2017-11-10
- Miljökontoret, Registrering av livsmedelsanläggning, Blomstervägens
Gruppboende, Vildrosen 3, Mjölby kommun, Dnr 2017:1320-2,
2017-10-19
- Miljökontoret, Registrering av livsmedelsanläggning, Gräsvägens
Gruppboende, Gröngräset 3, Mjölby kommun, Dnr 2017:1321-2,
2017-10-19
- Miljökontoret, Beslut om riskklassning och beräkning av kontrolltid,
Blomstervägens Gruppboende, Vildrosen 3, Mjölby kommun, Dnr
2017:1328-1, 2017-10-19
- Miljökontoret, Beslut om riskklassning och beräkning av kontrolltid,
Gräsvägens Gruppboende, Gröngräset 3, Mjölby kommun, Dnr
2017:1330-1, 2017-10-19
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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- Miljökontoret, Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning, Gräsvägens
Gruppboende, Gröngräset 3, Mjölby kommun, Dnr 2017:1331-1,
2017-10-24
- Miljökontoret, Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning,
Blomstervägens Gruppboende, Vildrosen 3, Mjölby kommun,
Dnr 2017:1329-1, 2017-10-24
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

