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§ 38

Diarienummer:

Dagordning
Beslut
Ärende nummer 22, Individärende – Umgängesinskränkning, behandlas som nummer 10 på
dagordningen, eftersom vårdnadshavare begärt företräde för nämnden och kallats att
närvara klockan 14.00.
Föredragningslistan fastställs enligt följande:
1.

Upprop

2.

Val av justerare

3.

Dagordning

4.

Verksamhetsplaner per enhet 2022 - Hälso- och sjukvård

5.

Verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2021 - Vifolkagården, Vardaga

6.

Verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2021 - Slomarps vårdboende,
Norlandia Care

7.

Ekonomisk uppföljning och prognos per mars 2021

9.

Årsrapport 2021 - Patientnämnden

10. Individärende - Umgängesinskränkning
11. Kompetensförsörjningsplan för omsorgs- och socialförvaltningen år 2022-2023
12. Rapportering av arbetsskador och tillbud, helår 2021
13. Analys ekonomiskt utfall per mars 2022
14. Rapporter
15. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - Revidering
16. Entledigande från kommunala pensionärsrådet
17. Fyllnadsval till Kommunala pensionärsrådet
18. Kvartalsrapport inkomna synpunkter, kvartal 1 2022
19. Kurser, konferenser och övriga uppdrag
20. Anmälan av delegationsbeslut
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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21. Arvode för beslut i socialjouren
22. Meddelanden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Diarienummer: OSN/2021:140

Verksamhetsplaner per enhet 2022 - Hälso- och sjukvård
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 hälso- och sjukvården, individoch familjeomsorg, stöd och service för personer med funktionsnedsättningar, äldreomsorg
samt arbetsmarknadsenheten och integration i Mjölby kommun.
Omsorgs- och socialnämnden har beslutat om åtaganden utifrån de för år 2022 fastställda
kommunmålen. Förvaltningen har i verksamhetsplaner på enhetsnivå preciserat hur dessa
åtaganden ska nås genom planerade aktiviteter.

Sammanfattning

Omsorgs- och socialförvaltningens enheter inom verksamhetsområde Hälso- och sjukvård
samt Dacke korttidsboende redogör för verksamhetsplaner för verksamhetsåret 2022

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse- Verksamhetsplaner 2022 per enhet, verksamhetsområde Hälso- och
sjukvård, 2022-04-05
Verksamhetsplan 2022 – enhet Hälso- och sjukvårdsenheten, 2022-04-04
Verksamhetsplan 2022 – enhet Hemtjänsten, 2022-04-04
Verksamhetsplan 2022 – enhet Dacke korttidsboende, 2022-04-04
Muntlig föredragning av enhetschefer för ovan nämnda enheter

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsplaner
inom verksamhetsområde Hälso- och sjukvård och Dacke korttidsboende.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Diarienummer: OSN/2022:50

Verksamhetsberättelse och patiensäkerhetsberättelse 2021 Vifolkagården, Vardaga
Bakgrund

Vardaga Nytida Omsorg AB bedriver på uppdrag av Mjölby kommun vårdboende och
hemtjänst på Vifolkagården, Mantorp. I omsorgs- och socialnämndens uppföljningsansvar
ingår att vårdgivare årligen ska upprätta verksamhetsberättelse och
patientsäkerhetsberättelse och redovisa dessa för nämnden.

Sammanfattning

Vardaga Nytida Omsorg AB redovisar för omsorgs- och socialnämnden genom
verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse hur verksamheten på Vifolkagården
och Mantorp hemtjänst bedrivits under 2021 samt hur verksamheten arbetat för att
identifiera, analysera och minska riskerna för vårdskador.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Verksamhets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 - Vifolkagården och
Mantorp Hemtjänst, Vardaga Nytida Omsorg AB, 2022-03-24
Patientsäkerhetsberättelse Vifolkagården och Mantorp hemtjänst 2021, 2022-03-03
2021 års verksamhets- och kvalitetsberättelse och 2022 års verksamhetsplan, Vifolkagården
boende och Mantorp hemtjänst, Vardaga, 2022-03-19
Muntlig redogörelse av verksamhetschef för Vifolkagården och Mantorp hemtjänst

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av Vardaga Nytida
Omsorg AB:s verksamhetsberättelse samt patientsäkerhetsberättelse 2021.

___
Beslutet skickas till
Akten
Vardaga Nytida Omsorg AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Diarienummer: OSN/2022:51

Verksamhetsberättelse och patiensäkerhetsberättelse 2021 - Slomarps
vårdboende, Norlandia Care
Bakgrund

Norlandia Care AB har genom avtal med omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun
bedrivit drivit verksamheten Slomarps vårdboende sedan 2014-12-01. Uppdraget avslutades
2021-11-30. I omsorgs- och socialnämndens uppföljningsansvar ingår att vårdgivare årligen
ska upprätta verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse och redovisa dessa för
nämnden.

Sammanfattning

Norlandia Care AB redovisar för omsorgs- och socialnämnden genom
verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse hur verksamheten på Slomarps
vårdboende bedrivits under 2021 samt hur verksamheten arbetat för att identifiera,
analysera och minska riskerna för vårdskador.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Verksamhets- och patientsäkerhetsberättelse 2021 - Slomarps vårdboende,
Norlandia Care AB, 2022-03-25
Patientsäkerhetsberättelse 2021, Slomarps vårdboende, Norlandia Care AB, 2022-02-28
Verksamhetsberättelse 2021, Slomarps vårdboende, Norlandia Care AB, 2022-02-25

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av Norlandia Care AB:s
verksamhetsberättelse samt patientsäkerhetsberättelse 2021.

___
Beslutet skickas till
Akten
Norlandia Care AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Diarienummer: OSN/2020:182

Ekonomisk uppföljning och prognos per mars 2022
Bakgrund

Omsorg-och socialnämnden har för 2022 en budgetram på 642 994 tkr.
Nämnden prognostiserar helårsresultat vid prognos i mars på 653 486 tkr, vilket är en
negativ avvikelse med den tilldelade ramen med – 10 492 tkr.
Omsorg-och socialnämnden redovisar helårsprognos under fortsatt påverkan av Covid-19
samt påverkan av kriget i Ukraina, vilket gör det fortsatt svårt att beräkna de ekonomiska
konsekvenserna vid årets slut.

Sammanfattning

För februari månads helårsprognos redovisas ett prognostiserat helårsresultat med 653 486
tkr, en avvikelse med – 10 492 tkr i jämförelse med den tilldelade budgetramen , 642 994 tkr.
Med anledning av det prognostiserade underskottet har ett analysarbete påbörjats för att
balansera resultatutfallet med den planerade budgetramen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Ekonomiuppföljning och prognos per mars 2022, 2022-04-12
Ekonomiuppföljning KS mars 2022, 2022-04-12

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner den ekonomiska
redovisningen per mars 2022.

___
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Diarienummer: OSN/2022:66

Verksamhetsuppföljning 2021 - Slomarps vårdboende, Attendo Care
AB
Bakgrund

Attendo Care AB driver Slomarps vårdboende genom avtal med omsorgs- och
socialnämnden i Mjölby kommun sedan 2021-12-01. I omsorgs- och socialnämndens
uppföljningsansvar ingår att vårdgivare årligen ska redovisa hur verksamheten och
patientsäkerhetsarbetet bedrivs.

Sammanfattning

Attendo Care AB redovisar för omsorgs- och socialnämnden hur verksamheten på Slomarps
vårdboende bedrivits under december 2021. Attendo Care AB redovisar även en
verksamhetsplan för 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsuppföljning 2021 - Slomarps vårdboende, Attendo Care AB,
2022-03-31
Verksamhetsplan 2022, Slomarps vårdboende, Attendo Care AB, 2022-03-31
Muntlig redogörelse av verksamhetschef och planeringsledare för Slomarps vårdboende

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av Attendo Care AB:s
verksamhet för 2021.

___
Beslutet skickas till
Akten
Attendo Care AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Diarienummer: OSN/2022:33

Årsrapport 2021 - Patientnämnden
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 avser perioden 2021-01-01 till och med 2022-12-31.

Sammanfattning

Patientnämnden redovisar sin verksamhet för år 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Årsrapport 2021 – Patientnämnden, 2022-03-25
Patientnämndens årsrapport 2021, 2022-02-10
Muntlig föredragning av Patientnämndens ordförande och verksamhetschef

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av Patientnämndens
verksamhetsberättelse för år 2021.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Diarienummer: OSN/2022:77

Individärende - Umgängesinskränkning
Bakgrund

[Sekretess] har varit aktuell hos socialtjänsten sedan 2015 på grund av vårdbehov enligt 1 och
2 §§ LVU. Nätverksplacering enligt 4 kap 1 § SoL har pågått under perioden 2020-10-212021-02-19, därefter med stöd av 6 § LVU. Efter bedömning om olämplighet kring
placeringen inom nätverket pågår sedan 2021-07-05 placering i familjehem utanför
nätverket.

Sammanfattning
[Sekretess]

Företräde

Vårdnadshavare har begärt företräde för nämnden och kallats att närvara klockan 14.00.
Klockan 14.15 har vårdnadshavare inte infunnit sig och nämnden går till beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Individärende – Umgängesinskränkning, 2022-04-13
Utredning – Umgängesinskränkning, [Sekretess], 2022-04-12

Beslut
1.

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

___
Beslutet skickas till
Akten
Vårdnadshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Diarienummer: OSN/2022:49

Kompetensförsörjningsplan för omsorgs- och socialförvaltningen år
2022-2023
Bakgrund
Kompetensförsörjningen är ett av de strategiska områden som anges i Mjölby kommuns
personalpolitiska program. Den 15 februari 2022 antog kommunfullmäktige en strategi för
kompetensförsörjning som ska ligga till grund för detta arbete. Syftet med strategin är att
skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare, utveckla nya lösningar och
åstadkomma ett hållbart arbetsliv för att möta kompetensutmaningen samt säkra
kompetensen i organisationen för att kunna fortsätta ge medborgarna tjänster med god
kvalitet. Utifrån den kommunövergripande strategin ska varje förvaltning upprätta en
kompetensförsörjningsplan som ska synliggöra kommande års kompetensbehov i
förhållande till verksamhetens uppdrag och mål på kort och lång sikt samt en handlingsplan
över de aktiviteter som ska genomföras kopplat till detta.

Sammanfattning

I omsorgs- och socialförvaltningens kompetensförsörjningsplan anges de aktiviteter som är
påbörjade eller genomförda under åren för den tidigare kompetensförsörjningsplanen 2018
– 2020, men även under år 2021. Det framgår även vilka aktiviteter som saknas och som
förvaltningen kan behöva se över framledes.
Vidare beskrivs i planen de faktorer som förvaltningen utifrån en omvärldsbevakning kan
se kommer att påverka förvaltningens verksamheter och dess kompetensförsörjning på kort
och lång sikt. Ett stort antal av dessa faktorer påverkar verksamheterna i hög grad redan
idag, men väntas bli än mer påtagliga.
De bristyrken som finns inom omsorgs- och socialförvaltningen är främst socialsekreterare
och biståndshandläggare med erfarenhet, sjuksköterskor, undersköterskor samt chefer och
då framförallt de med erfarenhet.
Behovet och möjligheten finns även att på olika sätt kompetensutveckla och arbeta med
redan befintliga medarbetare för att kompetensförsörja våra verksamheter framöver, vilka
även de anges i kompetensförsörjningsplanen.
I handlingsplanen anges slutligen de aktiviteter som förvaltningen först och främst planerar
att arbeta med under 2022 och 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Kompetensförsörjningsplan för omsorgs- och socialförvaltningen 20222023, 2022-03-30
Kompetensförsörjningsplan År 2022-2023, 2022-03-30

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen.

___
Beslutet skickas till: Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Diarienummer: OSN/2021:171

Rapportering av arbetsskador och tillbud, helår 2021
Bakgrund

Vid omsorgs- och socialnämndens sammanträde 2019-10-29, § 182, beslutades att
sjukskrivningar, arbetsskador och tillbud ska redovisas till nämnden en gång varje halvår
från och med januari 2020.

Sammanfattning

HR-konsulten redovisar och kommenterar statistik över förvaltningens arbetsskador och
tillbud för perioden januari-december 2021 med jämförande statistik från 2020 och delvis
från 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Rapportering av arbetsskador och tillbud, helår 2021, 2022-03-30
Powerpointpresentation – Statistik arbetsskador och tillbud januari-december 2021, 2022-0330
Muntlig föredragning av HR-konsult

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Diarienummer: OSN/2020:182

Analys ekonomiskt utfall per mars 2022
Bakgrund

Förvaltningens ekonomistöd har haft prognosmöte med förvaltningens chefer och beräknat
helårsprognos per mars 653 486 tkr i jämförelse med planerad budget 642 994 tkr, en
avvikelse med -10 492 tkr.

Sammanfattning
Efter årets första kvartal redovisar förvaltningen ett underskott med den planerade
budgeten med -10 492 tkr. Med anledning av det prognostiserade underskottet har ett
analysarbete påbörjats för att balansera resultatutfallet med den planerade budgetramen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Analys ekonomiskt utfall per mars 2022, 2022-04-12
Muntlig föredragning av förvaltningschef

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av redovisningen

2.

Omsorgs- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämndens
sammanträde i maj presentera förslag för att balansera resultatutfallet med den
planerade budgetramen för 2022.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Diarienummer:

Rapporter
Sammanfattning

Justerandes sign

•

Förvaltningschefen informerar om kommunens stabslednings arbete med anledning
av kriget i Ukraina.

•

Förvaltningschefen informerar om att såväl kommunens som förvaltningens
stabsledning med anledning av smittspridning av Covid 19 har avslutats.

•

Förvaltningschefen informerar om de pågående rekryteringsprocesserna för
verksamhetschef för Individ- och familjeomsorg och verksamhetschef LSS.

•

Tf. Verksamhetschef LSS informerar om utvecklingen vid och planerade insatser för
en boendeenhet inom verksamhetsområde LSS, med anledning av återkommande
incidenter.

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Diarienummer: OSN/2022:69

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - Revidering
Bakgrund

Omsorgs- och socialnämnden beslutade i april 2020 att fastställa nya riktlinjer för
ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna ska revideras årligen vid nämndens sammanträde i april
eller vid förändring av riktlinjerna. Riktlinjerna reviderades senast i april 2021. Riktlinjerna
ska ge konkret stöd till handläggaren och skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar, så att
medborgarnas ansökningar behandlas på ett rättssäkert sätt.

Sammanfattning

Riktlinjerna revideras för att fortsätta vara aktuella i förhållande till tillämpad rättspraxis
och evidensbaserad praktik.
Revideringen innebär:
•

TV-avgift tas bort vid beräkning eftersom den ersatts med Public service-avgift som
ingår i den preliminära skatten.

•

Inkomster för barn som är placerade utanför eget hem ska inte tas med vid
beräkning.

•

Nämnden tar hänsyn till oavsiktliga dragningar en vecka efter dödsdagen vid
beräkning av ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Riktlinjer för ekonomiskt bistånd – Revidering, 2022-03-30
Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2022 – Förslag till revidering 2022-04-19

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden beslutar om revidering av riktlinjer för ekonomiskt
bistånd i enlighet med förvaltningens förslag.

2.

Riktlinjerna revideras årligen vid nämndens sammanträde i april eller vid
förändring av riktlinjer.

___
Beslutet skickas till
Akten
Enhetschef Vuxen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Omsorgs- och socialnämnden 2022-04-19

§ 51

Diarienummer: OSN/2018:118

Entledigande från kommunala pensionärsrådet
Bakgrund

Lars- Olov Jonsson (S), har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunala Pensionärsrådet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Entledigande från Kommunala pensionärsrådet, 2022-03-29

Beslut
1.

Lars-Olov Jonsson (S), entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunala
Pensionärsrådet från och med 2022-04-19

___
Beslutet skickas till
Akten
Lars-Olov Jonsson
Kommunala pensionärsrådet
Nilex-administratör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Omsorgs- och socialnämnden 2022-04-19

§ 52

Diarienummer: OSN/2018:118

Fyllnadsval till Kommunala pensionärsrådet
Bakgrund

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) ska, förutom representanter från
pensionärsorganisationerna, bestå av 2 ordinarie politiker och 2 ersättare för dessa. De valda
politikerna ska representeras av 1 ordinarie och 1 ersättare från vardera, majoriteten och
oppositionen.
Lars-Olov Jonsson (S), som varit vald ersättare för majoriteten, har entledigats från sitt
uppdrag i omsorgs- och socialnämnden och nämnden ska därför välja en ny ersättare till
KPR, för resterande tid av mandatperioden.

Sammanfattning

Majoriteten, genom Anna Johansson (S), föreslår Tobias Rydell (S) som ersättare i KPR för
perioden 2022-03-23 – 2022-12-31

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Fyllnadsval till kommunala pensionärsrådet (KPR), 2022-02-28.

Beslut
1.

Till ersättare i kommunala pensionärsrådet för perioden 2022-04-20 – 2022-12-31
väljs Tobias Rydell (S).

___
Beslutet skickas till
Akten
Tobias Rydell
KPR
Nilex-administratör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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§ 53

Diarienummer: OSN/2022:72

Kvartalsrapport inkomna synpunkter, kvartal 1 2022
Bakgrund

Synpunktshanteringen är en viktig del av omsorgs- och socialförvaltningens
ledningssystem. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter 2011:9 ska verksamheten använda alla
avvikelser som en del i det systematiska förbättringsarbetet.

Sammanfattning

Under första kvartalet 2022 har det inkommit tre synpunkter.
En synpunkt är under kategorin Bemötande och två synpunkter är under kategorin
Utförande.
Antalet synpunkter som har inkommit under det första kvartalet 2022 har minskat i
jämförelse med det fjärde kvartalet 2021. Majoriteten av synpunkterna rör utförande av
nämndens verksamhet. Inkomna synpunkter med angiven avsändare besvaras och vid
behov vidtas åtgärder för att stärka kvaliteten i verksamheterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Inkomna synpunkter kvartal 1 2022, 2022-04-05

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter för
första kvartalet 2022.

___
Beslutet skickas till
Akten
SAS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Omsorgs- och socialnämnden 2022-04-19

§ 54

Diarienummer: OSN/2022:10

Kurser, konferenser och övriga uppdrag
Bakgrund

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

Sammanfattning

Samordningsförbundet Västra Östergötland bjuder in till föreläsningarna Barn och
ekonomisk utsatthet den 16 maj samt Med fokus på Ukraina 23 maj 2022.
SVO bjuder in till temakonferens om Nära Vård den 13 maj .

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Kurser, konferenser och övriga uppdrag, 2022-04-12
Inbjudan SVO temakonferens Nära vård 13 maj 2022, 2022-04-11
Samordningsförbundet Västra Östergötlands föreläsningar våren 2022, 2022-04-12

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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Sammanträdesprotokoll
Omsorgs- och socialnämnden 2022-04-19

§ 55

Diarienummer: OSN/2022:11

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 §.

Sammanfattning
1.1 – 10.18

Samtliga beslut i Procapita under mars 2022 enligt delegationsordning för
omsorgs- och socialnämnden

Delegationsbeslut fattade av förvaltningschef
Punkt 30.2
Nytecknande av hyresavtal
Punkt 30.15 Teckna särskilt avtal
Delegationsbeslut fattade av verksamhetschef
Punkt 30.14 Teckna avtal för bemanningstjänster
Punkt 30.15 Teckna särskilt avtal med enskild utförare
Delegationsbeslut fattade av enhetschef
Punkt 30.11 Teckna avtal om köp /leasing av varor och tjänster
Punkt 34.4
Anställning av personal direkt underställd enhetschef
Delegationsbeslut fattade av förvaltningssekreterare
Punkt 13.3
Stadigvarande serveringstillstånd
Punkt 13.3
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, bifall
Punkt 13.7
Beslut om lämplighet efter anmälan om ändrade ägarförhållanden,
serveringstillstånd
Punkt 27.1
Mottagande av beslut från annan myndighet
Delegationsbeslut fattade av socialsekreterare
Punkt 24.1
Yttrande till Försvarsmakten angående ansökan om antagning till hemvärnet

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Anmälan om delegationsbeslut och ordförandebeslut, mars 2022, 2022-0404
Förteckning delegationsbeslut för perioden mars 2022, 2022-04-04
Förteckning delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, mars 2022, 2022-04-04

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut

___
Beslutet skickas till: Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Omsorgs- och socialnämnden 2022-04-19

§ 56

Diarienummer: OSN/2022:12

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 mars månad 2022 har 6 beslut fattats, fördelat enligt följande:
Anna Johansson, 2 beslut
Claes Samuelsson, 2 beslut
Margareta Toorell, 2 beslut

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Arvode för beslut i socialjouren, 2022-04-04

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner utbetalning för 6 beslut under mars
månad 2022, fördelat enligt ovan.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Diarienummer: OSN/2022:9, OSN/2021:138,
OSN/2022:74, OSN/2022:52,
OSN/2022:53, OSN/2021:170,
OSN/2021:234, OSN/2022:75,
OSN/2022:6, OSN/2022:37,
OSN/2022:13

Meddelanden
Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige – Taxa för utlämnande av allmän handlingrevidering. 2022-03-29
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 31 Förstärkning av arbetsmarknad och
vuxenutbildning – Information, 2022-02-16
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 46 Förstärkning av arbetsmarknad och
vuxenutbildning – Avslut av uppdrag, 2022-03-09
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 68 – Planeringsförutsättningar för Mål och budget
2023-2025, 2022-03-23
Tjänsteskrivelse - Planeringsförutsättningar för Mål och budget 2023-2025, 2022-03-10
Utredning enligt Lex Sarah, Änggården 2022-02-09
Utredning enligt Lex Sarah, enhet Råd, stöd och behandling, 2022-02-28
Beslut Lex Sarah, Enhet Vuxen och socialpsykiatrin, IVO Dnr. 3.1.2-07264-2022, 2022-03-22
Beslut – Tillsyn avseende omplaceringar av placerade barn, IVO Dnr 3.5.1-45532/2022
Grundläggande granskning av nämnder och styrelser 2021, 2022-04-08
Revisionsrapport – Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021, 2022-04-08
Beslut – Krav i föreläggande har uppfyllts, Änggården, Miljökontoret Dnr 2021:2577, 202203-07
Samordningsförbundet Västra Östergötland, Styrelseprotokoll nr 57, 2022-02-18
Protokoll Förvaltningssamverkan 2022-04-11

Beslut
1.

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

___
Beslutet skickas till: Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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