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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen och digitalt via Zoom, klockan 09:30- 14.15. Ajournering
klockan 11.50-13.00
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Anna Johansson (S),ordförande
Claes Samuelsson (C)
Margareta Toorell (M)
Johanna Edenblad (S) §§ 18-38
Tobias Rydell (S)
Gunvor Gransö (KD) §§ 18-38
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Kristin Henrysson (M) §§ 18-38
Carina Kärrlander (S) §§ 18-38
Lars-Olov Jonsson (S) §§ 18-38

Övriga deltagande

Thomas Åhlander, förvaltningschef
Karin Olsson, förvaltningssekreterare
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Anneli Fröjd, Medicinskt ansvarig rehabilitering §§ 18-19
Catherine Stolfer Suneson, verksamhetschef Äldre §§ 18-38
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Camilla Eriksson, chef ekonomi- och systemstöd §§ 18-38
Tony Lidberg, verksamhetscontroller §§ 21-23
Mikael Cornell, Patientnämndens ordförande § 18
Viola Ingvarsson, Patientnämndens vice ordförande § 18
Mona Ahlberg, verksamhetschef Patientnämnden § 18
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Tobias Rydell
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Dnr OSN/2021:47

Information om Patientnämndens verksamhet
Bakgrund
Patientnämnden är en från hälso- och sjukvården fristående instans dit patienter,
anhöriga och personal kan vända sig för stöd och hjälp. Patientnämnden ska
utifrån de synpunkter och klagomål som inkommer stötta enskilda patienter och
verka för kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården.
Nu gällande avtal mellan Mjölby kommun och Region Östergötland om
samverkan inom patientnämndsverksamhet tecknades senast för perioden 201901-01 till och med 2020-12-31. Då ingen av parterna sade upp avtalet senast sex
månader innan avtalets utgång förlängdes det för en tvåårsperiod från och med
2021-01-01.
Sammanfattning
Patientnämnden informerar om sin verksamhet och redogör för statistik över de
behandlade ärendena.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Information om Patientnämndens verksamhet, 2021-03-03
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2021:11

Patientsäkerhetsberättelse 2020

Bakgrund
De krav som ställs i lagstiftningen utgör grunden för den hälso- och sjukvård som
kommunen ska bedriva. I Patientsäkerhetslagen (2010:659) ges vårdgivaren ett
tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta
förebyggande för att förhindra vårdskador. Vårdgivare ska enligt
Patientsäkerhetslagen årligen redovisa sitt systematiska patientsäkerhetsarbete
avseende de sjukvårdsinsatser som utförs. I patientsäkerhetsberättelsen ska det
framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat som uppnåtts.
Under året har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig
för rehabilitering (MAR) arbetat med kvalitetsområden utifrån målsättningen för
2020.
Sammanfattning
Kommunen ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för att erbjuda en god
hälso- och sjukvård inom kommunens vårdboenden, daglig verksamhet,
dagverksamhet för demenssjuka samt hemsjukvård i ordinärt boende enligt
tröskelprincipen.
Trots pandemin med viruset covid-19 har patientsäkerheten kunnat upprätthållas.
Vissa planerade aktiviteter i det systematiska patientsäkerhetsarbetet har dock fått
ställas in. Medarbetare har på ett fantastiskt sätt ställt om till nya, för dem, ovana
arbetsuppgifter där de ibland även behövt byta arbetsplats.
Digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser utförs från och med år 2020 på
nästan samtliga enheter inom kommunen. Under året har totalt 358 246 hälso- och
sjukvårdsinsatser utförts som signerats digitalt. Digital signering av läkemedel
samt god samverkan mellan sjuksköterskor, delegerad omsorgspersonal och
enhetschefer ökar patientsäkerheten.
Antal avvikelser gällande läkemedelshantering har minskat under 2020 med
undantag av antal avvikelser för utebliven läkemedelsdos som istället har ökat
vilket förklaras med att vi inte har signerat korrekt i vårt digitala signeringssystem.
Vid utebliven signering har leg personal registrerat en avvikelse och kontrollerat
händelsen. I efterhand har det visat sig att merparten av de uteblivna
läkemedelsdoserna ändå har givits. Ett kvalitetsarbete pågår för att öka
följsamheten till det digitala signeringssystemet.
Totalt antal registrerade fallolyckor och fallolyckor med allvarlig skada har
minskat från föregående år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19 fortsättning
Den palliativa vården fungerar tillfredsställande när det gäller ordinationer av
symtomlindrande läkemedel i livets slutskede. Smärtskattningsinstrument, för att
uppskatta graden av smärta, används i 50 % av fallen. Smärtskattning och
bedömning av munhälsa är ett förbättringsområde.
Egenkontroll som utfördes under hösten på särskilt boende gällande följsamhet till
basala hygienrutiner visar 92 % följsamhet till klädregler och 73 % följsamhet till
korrekt hantering av hygiensteg.
Under 2020 genomfördes 104 demensutredningar vilket betyder att vi till stor del
hittar de personer som nyinsjuknat i demenssjukdom och att mörkertalet borde
vara relativt lågt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse 2020, 2021-03- 10
Patientsäkerhetsberättelse 2020, 2021-03-09
Yrkande
Ulla Karlsson (M) yrkar på bifall till förslaget med tilläggsyrkande:
Förvaltningen uppdras att redovisa en återrapport kring hur trenden för
avvikelsen Utebliven läkemedelsdos utvecklas vid nämndens sammanträde den 22
juni 2021.
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för
verksamhetsåret 2020

2.

Förvaltningen uppdras att redovisa en återrapport kring hur trenden för
avvikelsen Utebliven läkemedelsdos utvecklas vid nämndens sammanträde
den 22 juni 2021.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2020:157

Verksamhetsplaner 2021 per enhet - Verksamhetsområde LSS
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 beslutats i omsorgs- och socialnämnden. Av bifogade
handlingar framkommer konkretisering av den övergripande verksamhetsplanen
från förvaltningens enheter inom LSS-omsorgen.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningens enheter inom verksamhetsområde LSS har
upprättat verksamhetsplaner för verksamhetsåret 2021 utifrån beslutad
verksamhetsplan på förvaltningsnivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplaner 2021 per enhet –Verksamhetsområde LSS,
2021-02-24
Verksamhetsplan 2021 – Boende LSS och socialpsykiatri, 2021-02-22
Verksamhetsplan 2021 – Daglig verksamhet och Planeringsenheten,
2021-02-22
Verksamhetsplan 2021 – Socialpsykiatri och Mjölby LSS Boendestöd samt
Knutpunkten dagverksamhet, 2021-02-22
Verksamhetsplan 2021 – Villerkulla korttidsvistelse/korttidstillsyn,
2021-02-22
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av
verksamhetsplaner inom verksamhetsområde LSS.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign
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Dnr OSN/2019:239

Ekonomisk uppföljning och prognos per februari 2021
Bakgrund
Omsorg-och socialnämnden tilldelades en budgetram på 614 326 tkr för år 2021. På
grund av att löneavtalen 2020 färdigställdes sent och att man först då såg
effekterna av avtalet har nämnden erhållit ett tilläggsanslag på 586 tkr för 2021.
Från och med februari är nämndens budgetram 614 912 tkr..
Förvaltningen prognostiserar ett helårsresultat per februari på 614 857 tkr, vilket är
en positiv avvikelse med den tilldelade ramen med + 55 tkr.
Sedan slutet av 2019 sprids ett nytt 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 februari månads helårsprognos redovisas ett prognostiserat helårs- resultat
med 614 857 tkr, en avvikelse med + 55 tkr i jämförelse med den tilldelade
budgetramen , 614 912 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Ekonomiuppföljning och prognos per februari
2021, 2021-03-22
Månadsuppföljning KS februari 2021, 2021-03-22
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner den ekonomiska
redovisningen per februari 2021

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:78

Information - Underlag till årsredovisning 2020
Bakgrund
Mjölby kommun är enligt kommunallagen 11 kap §§ 19-21 skyldiga att upprätta en
årsredovisning för varje räkenskapsår.
Årsredovisningen revideras av PWC 2021-03-08-10
Kommunfullmäktige beslutar årsredovisningen 2021-04-27
Sammanfattning
En tjänsteskrivelse med bilagor från omsorgs-och socialförvaltningen är tillsänd
kommunledningskontoret enligt tidplan, de sammanställer kommunens
förvaltningars verksamhetsberättelse, åtagande, nyckeltal och ekonomi för
årsredovisning till kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelsen är att beakta som
preliminär med anledning av att kommunfullmäktige beslutar årsredovisningen
2021-04-27
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Bilagor till årsredovisningen, 2021-03-04
Bilaga 1b Kvalitetsredovisning och internkontroll, 2021-03-02
Bilaga 1c Årsplan för kund- och medborgarundersökningar , 2021-03-02
Bilaga 1d Personalredovisning , 2021-03-02
Bilaga 1e Årsuppföljning trygghet och säkerhet,2021-03-02
Bilaga 1f Årsuppföljning energi och klimatstrategi, 2021-03-02
Beslut
1.

Omsorgs-och socialnämnden har tagit del av de bilagor som ingår i Mjölby
kommuns årsredovisning

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:249

Internkontrollplan uppföljning per helår 2020
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2019-12-17 § 225 om internkontrollplan för
verksamhetsåret 2020. Uppföljning av internkontrollplan sker vid två tillfällen
under verksamhetsåret, delårsuppföljning per september samt helårsuppföljning
per december.
Sammanfattning
Uppföljning av internkontrollplan för 2020 för omsorgs-och socialnämnden
redovisas genom ett antal kontrollmoment och hur förvaltningen har arbetat med
dessa under året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Internkontrollplan helår 2020, 2021-03-03
Beslut
1.

Omsorgs-och socialnämnden godkänner redovisningen för uppföljningen
av internkontrollen helår 2020.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2021-03-23

§ 24

Sida

11 (32)

Dnr OSN/2021:54

Information om digitala matinköp

Bakgrund
Omsorgs- och socialnämndens avtal med Qvimo AB för inköp av dagligvaror
löper ut den 31 juli 2021. Som ett led i vår digitaliseringsresa och för att ge våra
kunder en ökad delaktighet och valfrihet i sin vardag vill förvaltningen vid
tecknande av nytt avtal förändra hanteringen av inköp av dagligvaror genom att
ersätta tidigare inköpsrutiner med möjligheten för kunden att själv handla sina
dagligvaror digitalt och få dem levererade till sitt hem.
Sammanfattning
Förvaltningen har slutfört en process med att utreda vilka alternativ det finns för
att erbjuda en lösning för digitala matinköp för äldre som är beviljade
biståndsinsatser. Förvaltningen vill delge nämnden information om slutsatserna av
processen och förvaltningens avsikt att gå vidare med en direktupphandling av
tjänsten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Information om digitala matinköp, 2021-03-15
Yrkande
Handslag för Mjölby genom Anna Johansson (S) yrkar på beslut enligt förslag med
tilläggsyrkande: Förvaltningen får i uppdrag att utreda de olika alternativen för
utförande av tjänsten inköp av dagligvaror ytterligare, där en digital lösning för
inköp av dagligvaror är prioriterad, men fokus också riktas mot de äldres
valmöjligheter och en långsiktighet i utförandet.
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen och ställer sig
bakom förvaltningens arbete för en digital lösning för inköp av
dagligvaror

2.

Förvaltningen får i uppdrag att utreda de olika alternativen för utförande
av tjänsten inköp av dagligvaror ytterligare, där en digital lösning för
inköp av dagligvaror är prioriterad, men fokus också riktas mot de äldres
valmöjligheter och en långsiktighet i utförandet

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:88

Uppföljning av utvärdering Heltid som norm
Bakgrund
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal har
tidigare gjort överenskommelse i syfte att påskynda processen med att göra arbete
på heltid till norm. Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara
det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre
utsträckning ska ges möjlighet att arbeta heltid. Med utgångpunkt från detta ska
alla arbetsgivare, utifrån verksamhetens behov och resurser, ha en plan för hur
andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.
Omsorgs och socialnämnden beslutade 2019-12-17 § 220 om implementeringen av
införandet av önskad sysselsättningsgrad i verksamheterna.
Under hösten 2020 har tre verksamheter inom verksamhetsområdet Äldre
verkställt önskad sysselsättningsgrad. En utvärdering och plan för det fortsatta
införandet skulle återrapporteras under första kvartalet 2021.
Sammanfattning
En utvärdering av de verksamheter där önskad sysselsättningsgrad har verkställts
är nu gjord. Den visar en liten ökning av resurstid i verksamheterna. Den tid man
ej lyckats utnyttja ändamålsenligt är av omfattningen totalt cirka en årsarbetare. Vi
ser att något fler arbetstimmar utförs av ordinarie personal. Pandemin har gjort det
svårare att på ett tillförlitligt sätt analysera hur användandet av fyllnad/övertid
och sjukfrånvaro påverkats av önskad sysselsättningsgrad och kommer behöva
fortsätta att följas upp. Av de frågor som är ställda till medarbetare vid
utvärdering framgår att majoriteten är nöjda med införandet av önskad
sysselsättningsgrad samt att arbetsmiljön inte påverkats.
Verksamheterna kommer nu successivt att implementera önskad
sysselsättningsgrad. Under våren kommer Änggården, St Ingrid samt
hemtjänstområde Öster och hemstöd att starta. Övriga verksamheter inom Äldre
påbörjar arbetet under hösten.
Under året kommer ett arbete på förvaltningen tillsammans med
personalavdelningen att fortgå med att arbeta fram arbetsgivarriktlinjer.
Det kommer att vara av stor vikt att fortsätta följa upp resurstidens användande
då den ka ha stor ekonomisk påverkan men även om och hur sjukfrånvaro, fyllnad
och övertidsuttag utvecklas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av utvärdering Heltid som norm, 2021-03-15

Justerandes sign
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§ 25 fortsättning
Yrkande
Handslag för Mjölby genom Anna Johansson (S) yrkar på återremiss av ärendet
där förvaltningen ska redogöra för en mer detaljerad utvärdering av
implementeringen samt en tydligare och tidsatt plan för hur det fortsatta arbetet
fortlöper, att redogöras för vid nämndens sammanträde den 20 april 2021.
Margareta Toorell (M) yrkar bifall till Handslag för Mjölbys yrkande.
Beslut
1.

Omsorgs och socialnämnden beslutar om återremiss av ärendet där
förvaltningen ska redogöra för en mer detaljerad utvärdering av
implementeringen samt en tydligare och tidsatt plan för hur det fortsatta
arbetet fortlöper, att redogöras för vid nämndens sammanträde den 20
april 2021.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2021:35

Yttrande och handlingar till Inspektionen för vård och omsorg,
gällande ett ej verkställt beslut, IVO dnr 3.3.1-26903/2020
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten för ett ej verkställt beslut i kommunen (28 a
lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS).
Tillsynsmyndigheten begär av del anledning underlag i ärendet [sekretess], för att
kunna bedöma om dröjsmålet med att verkställa beslutet har varit oskäligt långt.
Sammanfattning
Beslutet avser ledsagarservice enligt LSS. I samband med en förändring av
verkställigheten av insatsen, uppstod ett avbrott. Det beslut om ändrad
verkställighet som tillställdes [sekretess] överklagades inte av [sekretess]. [sekretess]
valde att avsluta insatsen eftersom hon inte ville att kommunens utförare skulle
utföra den i stället för den uppdragstagare ([sekretess]) som tidigare utför
ledsagningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Yttrande och handlingar till Inspektionen för vård och omsorg,
som gäller ett ej verkställt beslut, IVO dnr 3.3.1-26903/2020, 2021-03-10
Yttrande, inklusive bilagor, till Inspektionen för vård och omsorg daterat
2021-03-10
Begäran från Inspektionen för vård och omsorg daterat 2021-02-15
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner omsorgs- och
socialförvaltningens yttrande och tillställer det till Inspektionen för vård
och omsorg så det senast inkommer den 2021-03-31.

___
Beslutet skickas till:
Inspektionen för vård och omsorg
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2021-03-23

§ 27

Sida

15 (32)

Dnr OSN/2020:82

Kvartalsrapport Ej verkställda beslut kvartal 4 2020
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden ska enligt sin rapporteringsskyldighet utifrån 16 kap
6 f § - 6h § Socialtjänstlagen (2001:453) samt 28 f § - 28 h § Lag (1993:387) om stöd
och service kvartalsvis till kommunfullmäktige redovisa en statistikrapport över
vilka gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Denna information ska
även gå till kommunens revisorer.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar kvartalsrapport för
kvartal 4, 2020.
För kvartal 4 finns 47 ej verkställda beslut; 8 inom Individ och familjeomsorgen
(IFO), 19 inom Äldreomsorgen (ÄO), 20 inom Lag om stöd och service till vissa
funktionshinder (OF LSS). Det har skett en ökning i avbrott i verkställighet på
grund av Covid-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Kvartalsrapport - Ej verkställda beslut 2020, fjärde kvartalet,
2021-03-02
Rapport – Kvartalsrapport till Kommunfullmäktige och kommun-revisorerna, ej
verkställda beslut, Mjölby kommun, Kvartal 4 2020, 2021-03-01
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen samt tillhörande
analys av ej verkställda beslut för fjärde kvartalet 2020

2.

Rapporten samt analys tillställs kommunstyrelsen, kommunfullmäktige
och kommunens revisorer för kännedom

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunrevisorerna
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2021-03-23

§ 28

Sida
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Dnr OSN/2020:69

Verksamhetsberättelse Familjerådgivningen 2020
Bakgrund
Mjölby kommun har tillsammans med kommunerna Boxholm, Vadstena, Motala
samt Ödeshög ett gemensamt avtal gällande familjerådgivning. Utförare är sedan
2017-01-01 Gunilla Ringdahl Psykoterapimottagning AB. Avtalet sträcker sig till
och med 2020-12-31.
Sammanfattning
Antal ärenden uppgick under året till 201. Totalt antal behandlingstimmar uppgick
till 1099. Verksamheten har liksom föregående år haft ett högt tryck och därför har
det uppstått viss väntetid på ett första besök. Den största gruppen som söker
familjerådgivning är barnfamiljer, där paret söker hjälp för samlevnads- och
relationsproblem. Totalt fanns det 246 hemmavarande barn hos de par som sökte
familjerådgivning. Familjerådgivarna har liksom i flera andra kommuner, arbetat
med Feedback Informerad Terapi (FIT). De som utför familjerådgivning i
kommunen är alla legitimerade psykoterapeuter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse familjerådgivning 2020, 2021-02-25
Verksamhetsberättelse för 2020, familjerådgivning för Boxholm, Mjölby, Motala,
Vadstena samt Ödeshögs kommun, 2021-01-18
Total statistik för familjerådgivningen 2020
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av verksamhetsberättelsen

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 29

Sammanträdesdatum

2021-03-23

Sida

17 (32)

Dnr OSN/2021:17

Yttrande - Remiss Parkering i bygglov och planering
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden har inbjudits att lämna synpunkter gällande
rapporten Parkeringar i planering och bygglov (Diarienummer BRN 2020:65), som
under 2020 tagits fram av tjänstemän på Service- och teknikförvaltningen samt
Byggnadskontoret. Rapporten är ett förslag till riktlinjer för Byggnadskontorets
arbete med parkeringsfrågan i planeringsskedet och vid bygglovsprövningar.
Inriktningen på rapporten är framförallt att belysa vad kommunen bedömer är
rimliga behovstal för parkeringar för olika typer av bebyggelse och hur
parkeringar bör utformas.
Svar på remissen skall vara Byggnads- och räddningsnämnden tillhanda senast 1
april 2021.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har inget att erinra mot underlaget i remissen
gällande arbetet med att belysa vad Mjölby kommun anser vara rimliga behovstal
för parkeringar för olika typer av bebyggelse och verksamheter. Förvaltningen vill
dock belysa att man i projektplanering och förstudiearbete av dessa tar hänsyn till
de olika behov aktuella projekt kan föra med sig och att man beaktar dessa från fall
till fall.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Yttrande – Remiss Parkeringar i planering och bygglov,
2021-03-01
Yttrande - Svar på remiss Parkeringar i planering och bygglov,
BRN 2020:65, 2021-02-24
Remiss – Parkeringar i planering och bygglov, BRN 2020:65, 2021-01-27
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner omsorgs- och
socialförvaltningens förslag till yttrande.

___
Beslutet skickas till:
Akten
Byggnads- och räddningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 30

Sammanträdesdatum

2021-03-23

Sida
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Dnr OSN/2020:2, OSN/2021:52

Omorganisation - ledningsfunktioner inom omsorgs- och
socialförvaltningen
Bakgrund
Tjänstgörande medicinsk ansvarig sjuksköterska, tillika verksamhetschef Hälsooch sjukvårdsenheten avslutar, på egen begäran, sin tjänst under våren år 2021.
Tjänsterna har varit kombinerade sedan en omorganisation som genomfördes
våren 2020. I samband med uppsägningen har omsorgs- och socialförvaltningen
valt att utföra en omorganisation som innebär att renodla uppdragen
verksamhetschef för hälso- och sjukvården samt tjänsten som Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS).
Syftet med omorganisationen är att säkerställa att både verksamhetschef och MAS
har utrymme och tid för att kunna fullfölja sina uppdrag. I riskbedömningen som
genomfördes innan de båda tjänsterna slogs ihop 2020 togs stress, otydlighet och
arbetsbelastning upp som tänkbara risker. Under rådande pandemi har
arbetsbelastningen på den sammanslagna rollen varit ohållbar och
Verksamhetschef/MAS har tvingats till att göra olyckliga prioriteringar under
2020. Utifrån den lärdomen är det förvaltningens rekommendation att återgå till
att dela på de båda uppdragen.
Sammanfattning
Förvaltningens förslag för att bättre kunna möta och hantera nuvarande och
kommande utmaningar är dela på uppdragen verksamhetschef för Hälso- och
sjukvårdsenheten och Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Omorganisation Medicinskt ansvarig sjuksköterska,
2021-03-09
Riskbedömning verksamhet kombinationstjänst VC-MAS, 2020-02-27
Yrkande
Handslag för Mjölby genom Anna Johansson (S) yrkar på återremiss av ärendet,
där förvaltningschefen får i uppdrag att ge nämnden en nulägesbeskrivning av
organisationen på stabsnivå med utgångspunkt i den organisationsskiss som är
beslutad och uppdaterad senast 2021-01-01, samt redogöra för en behovs- och
konsekvensbeskrivning kopplat till vilka ekonomiska effekter förslaget får och hur
de ska hanteras, att redogöras för vid nämndens sammanträde den 20 april 2021.
Moderaterna genom Margareta Toorell yrkar bifall till Handslag för Mjölbys
yrkande.
Sverigedemokraterna genom Andreas Östensson yrkar bifall till Handslag för
Mjölbys yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2021-03-23

Sida
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§ 30 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden beslutar om återremiss av ärendet, där
förvaltningschefen får i uppdrag att ge nämnden en nulägesbeskrivning
av organisationen på stabsnivå med utgångspunkt i den organisationsskiss
som är beslutad och uppdaterad senast 2021-01-01, samt redogöra för en
behovs- och konsekvensbeskrivning kopplat till vilka ekonomiska effekter
förslaget får och hur de ska hanteras, att redogöras för vid nämndens
sammanträde den 20 april 2021.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2021-03-23

§ 31

Rapport / Information

Sida

20 (32)

Dnr OSN/2021:32

Sammanfattning
Muntlig information och rapporter föreläggs nämnden.
•

Covid 19
Förvaltningschefen lämnar en nulägesrapport avseende smittspridning
och vaccination.

•

Placering av nytt vårdboende
Förvaltningschefen redogör för att en slutrapport med fler alternativ till
placering för det planerade vårdboendet har sammanställts och
överlämnats till förvaltningscheferna på Omsorg- och socialförvaltningen
och Service- och teknikförvaltningen.

•

Digitalisering
Förvaltningschefen redogör kortfattat för nu pågående projekt inom
arbetet med att digitalisera förvaltningens verksamheter.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2021-03-23

§ 32

Sida
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Dnr OSN/2020:17

Återbetalning av tillsynsavgifter för serveringstillstånd 2020
Bakgrund
Med anledning av den pandemi som har pågått under större delen av 2020 och
fortfarande pågår har kommunstyrelsen efterfrågat förslag på hur kommunen kan
ge stöd till näringsidkare.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har, i samråd med kommunstyrelseförvaltningen, kommit fram till att återbetalning av tillsynsavgiften för
serveringstillstånd 2020 är ett lämpligt förslag eftersom restaurangbranschen är
hårt drabbad av pandemin.
Omsorgs- och socialnämnden debiterade tillsynsavgift för 27 serverings-ställen
under 2020. Då avgiften baseras på föregående års omsättning av alkoholdrycker
varierar avgiften per serveringsställe mellan 2 365 kronor och 13 008 kronor. Den
totala kostnaden blir 131 765 kronor. Kommunstyrelsen kommer att omfördela
motsvarande belopp till omsorgs- och socialnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Återbetalning av tillsynsavgift för serveringstillstånd 2020,
2021-03-10
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden återbetalar tillsynsavgifterna för
serveringstillstånd 2020.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2021-03-23

§ 33

Sida
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Dnr OSN/2021:46

Återkallelse av tillstånd för försäljning av tobaksvaror
Bakgrund
Matöppet i Köping AB har inkommit med en anmälan om upphörande av tillstånd
för försäljning av tobaksvaror på Kriminalvårdsanstalten i Skänninge,
försäljningen upphörde 2021-02-18.
Sammanfattning
Enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 7 kapitlet 10 § punkt 1 får
en kommun återkalla ett försäljningstillstånd om tillståndet inte längre utnyttjas.
Med anledning av inkommen anmälan föreslås omsorgs- och socialnämnden att
återkalla tillstånd för försäljning av tobaksvaror för Matöppet i Köping AB på
Kriminalvårdsanstalten i Skänninge.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Återkallelse av tillstånd för försäljning av tobaksvaror,
2021-03-03
Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror, 2021-03-02
Beslut
1.

Enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 7 kapitlet 10 §
punkt 1 återkallas tillstånd för försäljning av tobaksvaror avseende
Matöppet i Köping AB, 556670-4994, med försäljningsställe
Kriminalvårdsanstalten i Skänninge.

___
Beslutet skickas till:
Akten
Matöppet i Köping AB
Polismyndigheten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2021-03-23

§ 34

Sida
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Dnr OSN/2020:9

Revisionsrapport GDPR 2020

Bakgrund
Kommunens dataskyddsombud har gjort revisioner i samtliga nämnder. Syftet
med granskningen för 2020 var att se över att det finns strukturer för att skydda
personuppgifter från obehörig åtkomst. Fokus har varit på hantering av
behörigheter för IT-system vid avslutande av anställningar.
Sammanfattning
För omsorgs- och socialnämndens förvaltning har IT-systemet Styrelsemöte.se
valts ut för granskning. Systemet hanterar ärenden för omsorgs- och
socialnämnden och socialutskottet.
Granskningen visar att endast förtroendevalda och personer som är anställda av
Mjölby kommun har behörighet i systemet Styrelsemöte.se. Dataskyddsombudets
slutsats är att ansvarig avdelning för systemet arbetar på ett medvetet sätt för att
säkerställa att personer som avslutar sina uppdrag inom kommunen inte har
fortsatt tillgång till personuppgifter som de inte längre är behöriga till.
Dataskyddsombudet rekommenderar omsorgs- och socialnämnden att, för övriga
IT-system inom nämndens ansvarsområde, säkerställa att:
• Endast behöriga användare har åtkomst till systemen.
• Det finns dokumenterade rutiner för uppföljning och uppdatering av
behörighet för användare som slutar eller byter arbetsuppgifter. Minst en
gång per år bör det kontrolleras att bara behöriga användare är
registrerade i behörighetssystemet.
Sammantaget anser omsorgs- och socialförvaltningen att dataskyddsombudets
granskning visar att förvaltningen har ett medvetet arbete med att skydda
personuppgifter från obehörig åtkomst. Förvaltningen ställer sig bakom att arbetet
med och rutinen för detta kontinuerligt följs upp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Revisionsrapport GDPR 2020 – svar på rekommendationer,
2021-03-10
Revisionsrapport - GDPR 2020, 2021-02-22
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta
vidare enligt de rekommendationer som framkommer i rapporten.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2021-03-23

§ 35

Sida
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Dnr 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 februari månad 2021 har 4 beslut tagits, fördelade enligt följande:
Margareta Toorell, 4 beslut
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Arvode för beslut i socialjouren, 2021-03-10.
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner utbetalning för 4 beslut under
februari 2021, fördelat enligt ovan.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2021-03-23

§ 36

Sida
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Dnr OSN/2021:44

Anmälan av delegationsbeslut

Bakgrund
I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§ 5-7 kan en del 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 redovisade punkter
1.1 – 10.18
Samtliga beslut i Procapita under februari 2021 enligt
delegationsordning för omsorgs- och socialnämnden
Delegationsbeslut fattade av förvaltningschef
Punkt 1.64
Beslut om anmälan av en påtaglig risk för allvarligt missförhållande
till Inspektionen för vård och omsorg
Delegationsbeslut fattade av förvaltningssekreterare
Punkt 14.1
Punkt 15.1

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
Beslut om tillsvidare tillstånd för försäljning av tobaksvaror, Beslut
om tillsvidare tillstånd för distansförsäljning samt avhämtning av
tobaksvaror

Beslut fattat av ordförande med stöd av Kommunallag (2017:725) 6 kapitlet 39 §
Tre beslut om att inte överklaga dom från Förvaltningsrätten avseende
överflyttning av ärenden från annan kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Anmälan om delegationsbeslut och ordförandebeslut – februari
2021, 2021-03-10
Förteckning delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, februari 2021, 2021-03-10
Förteckning av delegationsbeslut för perioden 26 januari – 28 februari 2021,
2021-03-03
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av
delegationsbeslut

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2021-03-23

§ 37

Kurser och konferenser

Sida
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Dnr OSN/2021:20

Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16,
§ 153, ska varje nämnd besluta om deltagande i kurser och konferenser.
Sammanfattning
Region Östergötland bjuder den 26 mars 2021 in till digital e-hälsokonferens. Av
inbjudan framgår att konferensen kommer att fokusera på vilka insatser som sker
nationellt och hur vi kan samverka regionalt för att nå de nationella målen.
Den 7 april 2021 arrangerar Sveriges kommuner och regioner ett webbsänt
heldagsseminarium om året som gått inom äldreomsorgen under namnet
Ett år med covid-19 i äldreomsorgen – vad har vi lärt oss? Dagen behandlar
erfarenheter och lärdomar från det dryga år som gått med covid-19 i
äldreomsorgen. Målgrupper är framförallt förtroendevalda eller chefer inom
äldreomsorgen.
Den 25 mars 2021 släpper Rädda Barnen rapporten: Allt jag inte får göra – unga
om hedersrelaterat våld och förtryck. I samband med publiceringen bjuder de in
till digital halvdagskonferens med samtal om både civilsamhällets och offentlig
sektors erfarenheter av att arbeta med frågan och vad som kan göras framåt för att
skydda barn mot hedersvåld.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Kurser, konferenser och övriga uppdrag, 2021-03-16
Inbjudan till konferens Allt jag inte får göra, 2021-03-16
Inbjudan till Ett år med covid-19 i äldreomsorgen, vad har vi lärt oss?, 2021-03-15
Inbjudan till E-hälsokonferens 2021, 2021-02-25
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden beslutar att nämndens ledamöter och
ersättare ges rätt att delta vid ovanstående konferenser med ersättning för
förlorad arbetsinkomst.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-23
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§ 38
Dnr OSN/2020:107, OSN/2020:154, OSN/2020:158,
OSN/2020:170, OSN/2020:198, OSN/2020:25, OSN/2020:88, OSN/2020:98,
OSN/2021:23, OSN/2021:42, OSN/2021:48, OSN/2021:60, OSN/2021:7

Meddelanden

Sammanfattning
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och redovisas
för kännedom:
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KF § 5 Revisionens granskning av strategiskt
kompetensförsörjningsarbete, 2021-02-16
Protokollsutdrag KS § 5 Revisionens granskning av IT- och informationssäkerhet –
information, 2021-01-27
Revisionsrapport PWC - Granskning – Ändamålsenlig IT-organisation, 2020-10-12
Svar på revisionens granskning av IT- och informationssäkerhet, 2020-11-24
Protokollsutdrag KS 6 § Revisionens granskning av ekonomistyrning –
information, 2021-01-27
Svar på revisionsrapport Granskning av ekonomistyrning, 2020-12-30
Protokollsutdrag KS 7 § Revisionens granskning av strategiskt
kompetensförsörjningsarbete, 2021-01-27
Protokollsutdrag KS § 26 Delprojekt chefsuppdrag ChefiM, 2021-02-10
Protokollsutdrag, UTB § 5 Svar på revisionens granskning av insatser mot psykisk
ohälsa bland barn och unga, 2021-02-08
Svar på revisionens granskning av insatser mot psykisk ohälsa bland barn och
ungdomar, 2021-01-20
Protokollsutdrag TEKN § 184 Slomarps kök upphandling – Beslut, 2020-12-10
Samordningsförbundet Västra Östergötland, sammanträdesprotokoll nr. 47, 202101-28
Protokoll förvaltningssamverkan 2020-12-07, 2021-01-04
Protokoll förvaltningssamverkan 2021-02-01, 2021-02-24
Förslag från medarbetare om tillhandahållande av skor till hemtjänstpersonal,
2021-01-12
Svar på förfrågan om ersättning för arbetsskor, 2021-03-15
Beslut – Lex Sarah hemtjänsten, IVO dnr. 3.1.2-02887/2021, 2021-02-25
Beslut Tillsyn avseende vård och behandling till perosner med covid 19 som bor
på särskilda boenden för äldre, IVO dnr. 3.5.1-21512/2020, 2021-02-04
Beslut – Tillsyn av Dacke stödboende, redovisning av vidtagna åtgärder, IVO dnr.
3.2.2-22419/2020, 2021-02-25
Utredning av rapportering enligt Lex Sarah, Folkungagården, 2021-01-25
Utredning av rapportering enligt Lex Sarah, Slomarp, 2021-02-24
Samråd Detaljplan Mjölby 40:7 mfl. (Eldslösa södra), 2021-03-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2021-03-23

Sida

28 (32)

§ 38 fortsättning
Beslut
1.

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

___
Beslutet skickas till: Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2021-03-23

§ 39

Sida

29 (32)

Dnr OSN/2021:53

Individärende - Nedläggning av faderskapsutredning
Bakgrund
[sekretess] ansökte om hjälp på familjerätten 2020-05-25 då det enligt Skatteverket
finns en far registrerad till [sekretess]. [sekretess] hävdade att han inte är far till
barnen.
Sammanfattning
Dom från tingsrätten inkom 2021-03-03 där tingsrätten förklarar att den
registrerade fadern inte är far till barnen. Således har[sekretess] ingen registrerad
far vilket föranleder familjerätten att agera i frågan.
Efter moderns berättelse både på familjerätten och i tingsrätten är det utsiktslöst
att driva frågan vidare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-03-10
Utredning Faderskap, 2020-03-25
Beslut
1.

Faderskapsutredningen läggs ned gällande [sekretess], jml. 2 kap 7 §
föräldrabalken, första och andra stycket, då det visar sig omöjligt att få
erforderliga upplysningar för bedömning av faderskapsfrågan samt att det
framstår som utsiktslöst att få faderskapet fastställt av domstol.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2021-03-23

§ 40

Sida

30 (32)

Dnr OSN/2021:53

Individärende - Nedläggning av faderskapsutredning
Bakgrund
[sekretess] ansökte om hjälp på familjerätten 2020-05-25 då det enligt Skatteverket
finns en far registrerad till [sekretess]. [sekretess] hävdade att han inte är far till
barnen.
Sammanfattning
Dom från tingsrätten inkom 2021-03-03 där tingsrätten förklarar att den
registrerade fadern inte är far till barnen. Således har [sekretess] ingen registrerad
far vilket föranleder familjerätten att agera i frågan.
Efter moderns berättelse både på familjerätten och i tingsrätten är det utsiktslöst
att driva frågan vidare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-03-10
Utredning Faderskap, 2020-03-25.
Beslut
1.

Faderskapsutredningen läggs ned gällande [sekretess], jml. 2 kap 7 §
föräldrabalken, första och andra stycket, då det visar sig omöjligt att få
erforderliga upplysningar för bedömning av faderskapsfrågan samt att det
framstår som utsiktslöst att få faderskapet fastställt av domstol.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2021-03-23

§ 41

Sida

31 (32)

Dnr OSN/2021:56

Individärende - Umgängesinskränkning
Bakgrund
[sekretess] omhändertogs omedelbart enligt 6 § LVU 2020-01-22, samma dag
fattade tjänstgörande ordförande beslut om umgängesinskränkning i avvaktan på
omsorgs- och socialnämndens beslut. Senaste beslut om umgängesinskränkning
fattades 2020-12-15.
Sammanfattning
Tillämpningen av beslut enligt 14 § LVU ska enligt lagstiftningen fattas restriktivt
och i undantagsfall och detta bedöms vara ett sådant undantagsfall.
Umgängesplanen framgår av utredningen och innebär i korthet:
[sekretess]
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Umgängesinskränkning, [sekretess], 2021-03-12
Utredning Umgängesinskränkning, [sekretess], 2021-03-11
Beslut
1.

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

___
Beslutet skickas till:
Akten
Vårdnadshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden

2021-03-23

§ 42

Sida

32 (32)

Dnr OSN/2021:56

Individärende - Umgängesinskränkning
Bakgrund
[sekretess] omhändertogs omedelbart enligt 6 § LVU 2020-01-31, samma dag
fattade tjänstgörande ordförande beslut om umgängesinskränkning i avvaktan på
omsorgs- och socialnämndens beslut. Senaste beslutet om umgängesinskränkning
fattades 2020-12-15.
Sammanfattning
Tillämpningen av beslut enligt 14 § LVU ska enligt lagstiftningen fattas restriktivt
och i undantagsfall och detta bedöms vara ett sådant undantagsfall.
Umgängesplanen framgår av utredningen och innebär i korthet:
[sekretess]
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Umgängesinskränkning, [sekretess], 2021-03-12
Utredning – Umgängesinskränkning, [sekretess], 2021-03-09
Beslut
1.

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

___
Beslutet skickas till:
Akten
Vårdnadshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

