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§ 129

Diarienummer: OSN/2021:115

Information - ChefiM
Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning har på uppdrag av kommunfullmäktige genomfört ett
kommungemensamt projekt med fokus på chefers organisatoriska förutsättningar, kallat
ChefiM, under åren 2018-2021. Syftet med projektet är att få en ökad förståelse för de
organisatoriska förutsättningar som chefer i Mjölby har att fullfölja sitt uppdrag. Den
förväntade nyttan med projektet är att möjliggöra ett gott ledarskap, öka attraktiviteten
för chefsuppdrag i Mjölby kommun och minska chefsomsättningen. Genom att verka för
en god arbetsmiljö för chefer förväntas även förbättrade arbetsvillkor för medarbetarna
och bättre förutsättningar att möta medborgarnas behov av tjänster av hög kvalitet.

Sammanfattning

HR-konsult redogör för resultatet av omsorgs- och socialförvaltningens chefers svar i den
enkätundersökning som genomförts inom ramen för projekt ChefiM, samt en beskrivning
över de insatser som förvaltningen vidtagit inom ramen för projektet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Information ChefiM, 2021-10-11
PowerPoint-presentation, 2021-10-04

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Diarienummer: OSN/2021:129

Investeringsbudget 2023-2025 och Lokalbehovsplan 2022-2031
Bakgrund

Varje förvaltning i Mjölby kommun ska enligt kommunens modell för lokalförsörjning
från och med 2021 upprätta en årligen reviderad lokalbehovsplan med en tioårig
planeringshorisont. Fastställd lokalbehovsplan och investeringsbehov utgör underlag för
framtida kommunövergripande lokalförsörjningsplaner och investeringsbudget.

Sammanfattning

I lokalbehovsplanen redovisas Omsorgs- och socialförvaltningens verksamhet i befintliga
lokaler samt en nulägesanalys om hur ändamålsenliga lokalerna är. Lokalbehovsplanen
innehåller dessutom förvaltningens framtida lokalbehov, baserade på planerade
verksamhets- och lokalförändringar på kort och lång sikt.
Av sammanställningen över investeringsbehov 2023-2025 framgår att förvaltningen
bedömer att det finns behov av ny- eller reinvesteringar för nyproduktion av vård- och
omsorgsplatser, gruppbostad/servicelägenheter, inventarier och trygghetsskapande
teknik.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Lokalbehovsplan 2022-2031, 2021-10-12
Sammanställning OSN investeringsbehov 2023-2025, 2021-10-12
Lokalbehovsplan Omsorgs- och socialförvaltningen 2022-2031, 2021-10-05

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden fastställer upprättad lokalbehovsplan och
sammanställning över investeringsbehov.

2.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner investeringsbudget 2023-2025.

___
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Diarienummer: OSN/2019:239

Ekonomisk uppföljning och prognos per september 2021
Bakgrund

Omsorg-och socialnämnden har från och med juni en budgetram 623 982 tkr.
Nämnden har i juni erhållit 8 520 tkr som tilläggsanslag för lönerevision 2021 samt 550 tkr
för tjänst vräkningsförebyggare.
Nämnden prognostiserar helårsresultat vid prognos i september på 620 604 tkr, vilket är
en positiv avvikelse med den tilldelade ramen med + 3 378 tkr.
Sedan slutet av 2019 sprids ett Coronavirus i världen, covid-19, och utvecklingen av
smittspridningen har lett till en pandemi. Detta har påverkan för Mjölby kommuns
medborgare och nämndens verksamheter då flera av nämndens verksamheter arbetar med
målgrupper som också benämns som riskgrupper. Omsorg-och socialnämnden redovisar
helårsprognos under pågående smittspridning av Covid-19.

Sammanfattning

För september månads helårsprognos redovisas ett prognostiserat helårsresultat med 620
604 tkr, en avvikelse med + 3 378 tkr i jämförelse med den tilldelade budgetramen , 623 982
tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Ekonomiuppföljning och prognos per september
2021, 2021-10-08
Ekonomiuppföljning KS september 2021, 2021-10-11

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner den ekonomiska
redovisningen per september 2021

___
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Diarienummer: OSN/2020:157

Verksamhetsplan 2021, uppföljning delår
Bakgrund

Omsorgs- och socialnämnden har, tillsammans med utbildningsnämnden, formulerat
åtaganden för 2021 utifrån de två kommunmålen. Omsorgs- och socialförvaltningen har
därefter arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan för 2021 som fastställts av nämnden.
Verksamhetsplanen följs upp per delår och helår för att säkerställa att förvaltningen
arbetar för att nå resultat i de beslutade åtagandena.

Sammanfattning
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 funktionsnedsättning, äldreomsorg samt
arbetsmarknadsenheten och integration, i Mjölby kommun.
I Mjölby kommun ska alla medborgare kunna leva ett självständigt liv och vara fria att
forma sina liv och sin vardag så långt det är möjligt. Nämndens insatser handlar om att
möjliggöra detta utifrån varje medborgares egna förutsättningar och till lägsta möjliga
omhändertagandenivå.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsplan 2021, uppföljning delår , 2021-09-30

Beslut
1.

Omsorgs-och socialnämnden har tagit del av uppföljningen

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Diarienummer: OSN/2021:147

Habiliteringsersättning till daglig verksamhet/LSS
Bakgrund

Regeringen har sedan 2018 gett socialstyrelsen i uppdrag att ge stimulansbidrag för
habiliteringsersättning. Stödet är riktat till kommunerna i syfte att införa eller höja
habiliteringsersättning för deltagare i daglig verksamhet.
Mellan åren 2013-2017 betalades 7 kr per timme ut i stimulansersättning. Året 2018
beslutade omsorgs och socialnämnden om att höja ersättningen till 10 kronor per timme
från och med augusti 2018, i samband med att det statliga stödet infördes.
I samband med beslut om höjning av färdtjänstavgifterna (KF 210615 § 50) lämnades
uppdrag om att se över nivån för habiliteringsersättning.

Sammanfattning

Habiliteringsersättningen föreslås höjas från 10 till 12 kronor per timme från och med
januari 2022, och därefter höjas med två % per år med avrundning till närmsta krona.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Habiliteringsersättning till daglig verksamhet/LSS, daterad 2021-10-05

Yrkande
Handslag för Mjölby genom Anna Johansson (S) yrkar på återremiss av ärendet för
utredning avseende möjlighet till ytterligare höjning av rehabiliteringsersättningen.

Beslut
1.

Omsorgs och socialnämnden återremitterar ärendet för utredning avseende
möjlighet till ytterligare höjning av rehabiliteringsersättningen.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Diarienummer: OSN/2021:74

Uppföljning - Vräkningsförebyggande åtgärder
Bakgrund

Kommunstyrelsen har beviljat Omsorgs- och socialnämnden ett tilläggsanslag avseende
vräkningsförebyggande åtgärder under tre år (beslut KS 2021:142), och därigenom
möjliggjort för omsorgs- och socialförvaltningen att anställa en årsarbetare för detta
uppdrag. Kommunstyrelsen ska få en årlig återrapportering av projektet under hösten,
dock senast i november månad.

Sammanfattning

En socialsekreterare som ska arbeta vräkningsförebyggande finns på plats på enhet Vuxen,
Individ- och familjeomsorgen, sedan den 1 september 2021. Arbetet har hittills av att
uppdatera rutiner kring hantering av inkomna handlingar som kan leda till avhysning och
inleda samverkan med Bostadsbolaget. Den närmaste framtiden planeras för
informationsinsatser om uppdraget för medarbetare inom såväl individ- och
familjeomsorgen som övriga förvaltningar inom kommunen. Även den externa
informationen kring möjlighet till stödinsatser kommer att uppdateras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Uppföljning - Vräkningsförebyggande arbete, 2021-09-10

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom omsorgs- och socialförvaltningens
redogörelse,

2.

Omsorgs- och socialnämnden tillställer redovisningen till Kommunstyrelsen

___
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Diarienummer: OSN/2021:37

Revidering av delegationsordning för omsorgs- och
socialförvaltningen, oktober 2021
Bakgrund

Omsorgs- och socialnämnden beslutade om en ny delegationsordning 2021-04-20, § 50, att
gälla från 2021-05-01. Omsorgs- och socialförvaltningen gör varje halvår en översyn av
delegationsordningen för att pröva om det finns behov av revidering med anledning av
förändrad lagstiftning eller förändringar i förvaltningens organisation.

Sammanfattning

Förvaltningen föreslår ändringar i delegationsordningen, där vissa är endast
förtydliganden och några är förändringar av delegat. Syftet med de föreslagna
delegationerna är att förtydliga och förenkla förvaltningens arbete.
Ändringarna framgår av förslaget som ligger som beslutsunderlag där tillägg är
gulmarkerade och strykningar är rödmarkerade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning för omsorgs- och socialförvaltningen,
oktober 2021, 2021-09-28
Förslag – Delegationsordning för omsorgs- och socialnämnden, revidering oktober 2021

Beslut
1.

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

2.

Revideringarna av beslutad delegationsordning gäller från och med den 1
november 2021

___
Beslutet skickas till
Akten
Verksamhetschefer
Enhetschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Diarienummer: OSN/2021:116

Samråd vård och omsorg (SVO), årsberättelse 2020
Bakgrund

Samråd vård och omsorg (SVO) har 2021-06-01 inkommit till Mjölby kommun med
förslag till beslut om att godkänna föreslagen årsberättelse för 2020.

Sammanfattning

Samråd vård och omsorgs årsberättelse beskriver Region Östergötlands och länets
kommuners gemensamma arbete under 2020 inom samverkansområdet vård och omsorg.
Årsberättelsen följer upplägget för arbetsplanen för 2020 och svarar på hur samrådet
arbetat med sina prioriterade frågor: nära vård, e-hälsa och digitalisering,
kompetensförsörjning, att växa upp samt arbete med temakonferenser och uppföljning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Samråd vård och omsorg, årsberättelse 2020, 2021-10-11
Samråd vård och omsorg, årsberättelse 2020, 2021-10-07

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner Samråd vård och omsorgs årsberättelse
2020.

___
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Region Östergötland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Diarienummer: OSN/2021:32

Rapporter
Sammanfattning
•

Covid 19
Förvaltningschefen redogör för en nulägesrapport avseende Covid 19 samt hur
förvaltningen arbetar för att uppmuntra personal inom vård och omsorg till
vaccination.

•

Psykisk ohälsa bland barn och unga – lägesbild
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg redogör för förvaltningens arbete för
att åtgärda de brister som påvisades i PWC:s granskningsrapport i juni 2020.

•

Hemtjänstkonserter 16 och 17 november
¨Verksamhetschef Äldre informerar om att brukare i ordinärt boende bjuds in till
konsert i Kvarnparken klockan vid 10-30-12.00 samt klockan 13.30-15.00 den 16
och 17 november. Nämnden bjuds in att delta som funktionärer under dagen.

•

Verksamhetsövergång Slomarps vårdboende
Förvaltningschefen redogör för det pågående arbetet med
verksamhetsövergången mellan Norlandia Care och Attendo.

•

Gemensam ärendeberedning omsorgs- och socialnämnden samt
utbildningsnämnden 5 oktober
Nämndens ordförande redogör för diskussionerna som fördes på den
gemensamma ärendeberedningen med utbildningsförvaltningen den 5 oktober,
där nämnderna presidium och förvaltningschefer deltog. Beslut har bland annat
fattas om att arbeta för att ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret och
tillhörande budgetmedel ska överföras till utbildningsnämnden.

•

Mötesformer för omsorgs- och socialnämnden
Från och med nämndens sammanträde i november återgår omsorgs- och
socialnämnden till att enbart ha fysiska möten. Deltagande av ledamöter på
distans aktualiseras endast om nämnden inte är beslutsför på annat sätt.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av redovisade muntliga rapporter.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Diarienummer: OSN/2021:44

Anmälan av delegationsbeslut
Bakgrund

I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§ 5-7 kan vissa beslut delegeras till anställda
inom förvaltningen.
Delegation kan även ges till förtroendevald enligt KL 6 kap 37 § samt 39 §.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning.

Sammanfattning
1.1 – 10.18

Samtliga beslut i Procapita under september 2021 enligt delegationsordning
för omsorgs- och socialnämnden

Delegationsbeslut fattade av socialutskottet
Punkt 1.17

Särskilda kostnader i samband med placering av barn

Delegationsbeslut fattade av förvaltningschef
Punkt 1.63
Punkt 30.8

Anmälan av särskilt missförhållande
Uppsägning av hyreskontrakt på bostadslägenhet

Delegationsbeslut fattade av verksamhetschef
Punkt 30.8

Teckna särskilt avtal

Delegationsbeslut fattade av förvaltningssekreterare
Punkt 13.3
Punkt 14.1
Punkt 14.7

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
Tillsvidare tillstånd för försäljning av tobaksvaror
Återkallelse av tobakstillstånd då det inte längre nyttjas

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Anmälan om delegationsbeslut och ordförandebeslut – september 2021,
2021-10-04
Förteckning av delegationsbeslut för perioden 1 -30 september 2021, 2021-10-04
Förteckning delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, september 2021, 2021-10-04

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Diarienummer: OSN/2021:21

Arvode för beslut i socialjouren
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i § 97/2018-08-28 om arvodesbestämmelser 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 september månad 2021 har 3 beslut fattats, fördelat enligt följande:
Anna Johansson, 3 beslut

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Arvode för beslut i socialjouren, 2021-10-06

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner utbetalning för 3 beslut under september
2021, fördelat enligt ovan.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Diarienummer: OSN/2021:20

Kurser och konferenser
Bakgrund

Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16,
§ 153, ska varje nämnd besluta om deltagande i kurser och konferenser.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning erbjuder den 22 november 2021 klockan 13-16.45
utbildning i kommunens digitala system. Utbildningen äger rum i Hörsalen, där
halvtimmeslånga pass för varje system erbjuds. Inbjudan med program har delgetts alla
förtroendevalda via mail, där det även framgår att anmälan till de utbildningspass som
respektive person vill delta på görs till Medborgarservice.
Den 16 och 17 november klockan 10.30-12.00 samt klockan 13.30-15.00 har kommunens
hemtjänstkunder bjudits in till konserter i Kvarnparken. Nämndens ledamöter och
ersättare ges möjlighet att delta som funktionärer under dagen. Anmälan att delta som
funktionär under konserterna görs till trygghetsvärdarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Kurser, konferenser och övriga uppdrag, 2021-10-12

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämndens ledamöter och ersättare ges rätt att delta vid ovan
nämnda sammankomster med ersättning för förlorad arbetsinkomst.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Diarienummer: OSN/2021:23, OSN/2021:7,
OSN/2018:118, OSN/2021:60

Meddelanden
Sammanfattning

Följande handlingar har inkommit till Omsorgs- och socialförvaltningen och redovisas för
kännedom

Beslutsunderlag

Utredning Lex Sarah, Slomarps vårdboende, Norlandia Care AB, 2021-09-08
Protokollsutdrag Trygghets- och säkerhetsutskott § 26 Övriga frågor, 2021-09-16
Protokoll Förvaltningssamverkan 2021-10-11

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser
och meddelanden.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Diarienummer: OSN/2021:178

Individärenden - umgängesinskränkning
Bakgrund

[Sekretess] omhändertogs omedelbart med stöd av LVU 2021-01-14 och har sedan dess
vårdats med stöd av samma lag. [Sekretess] är placerad stadigvarande i familjehem sedan
2021-04-01. [Sekretess]

Sammanfattning
[Sekretess]

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Individärende – Umgängesinskränkning, 2021-10-06
Utredning – Umgängesinskränkning, [Sekretess], 2021-10-01.

Beslut
1.

Enligt 14 § LVU beslutas om umgängesinskränkning mellan [sekretess], i enlighet
med ovanstående umgängesplanering.
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