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§ 92

Diarienummer:

Dagordning
Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att ärende 13 Rapporter flyttas och tas som ärende 6 och övriga
ärenden därmed flyttas ner ett steg.

Beslut
1.

Efter att ärende 13 Rapporter flyttats och tas som ärende 6, godkänns dagordningen.

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Diarienummer: OSN/2022:94

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022
Bakgrund
Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. ”Vad
tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en rikstäckande enkätundersökning av äldres
uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.
Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre en röst och att ta fram kvantitativa mått
på äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv. Resultaten av undersökningen redovisas på
verksamhets‐, läns‐ och riksnivå. Jämförelser kan göras mellan alla dessa nivåer och över
tid.
Politiker, tjänstemän och verksamhetsansvariga kan använda resultaten som underlag för
att utveckla äldreomsorgen i linje med vad de som tar emot omsorgen tycker.

Sammanfattning
Omsorgs‐ och socialförvaltningen redovisar resultatet för Mjölby kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022, 2022‐08‐09
Presentation – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022, Särskilt boende
Presentation – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022, Hemtjänst

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden har tagit del av redovisningen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Diarienummer: OSN/2022:132

Revidering av rutin för avvikelser SoL/LSS och rapportering, utredning
och anmälan enligt Lex Sarah
Bakgrund
Rutinen för rapportering, utredning och anmälan enligt Lex Sarah‐lagstiftningen som
beskrivs i både LSS och SoL genomgick senaste revideringen 2016. Med anledning av vissa
förändrade arbetssätt i samband med övergång till verksamhetssystemet Lifecare har
rutinen reviderats.

Sammanfattning
Omsorgs‐ och socialförvaltningens rutin för rapportering, utredning och anmälan enligt lex
Sarah har reviderats med anledning av förändrade arbetssätt i samband med övergång till
Lifecare och mindre ändringar i delegationsordningen. Revideringen innebär också att rutin
för avvikelsehantering inkluderats för att på så sätt tydliggöra sambandet mellan
avvikelsehantering och rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah, med det systematiska
kvalitetsarbetet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ‐ Revidering av rutin för rapportering av avvikelser SoL/LSS och
rapportering, utredning och anmälan enligt Lex Sarah, 2022‐06‐22
Rutin för avvikelser SoL/LSS och rapportering, utredning och anmälan enligt Lex Sarah,
2022‐06‐22

Yrkande
Anna Johansson (S) yrkar att förvaltningen ska ges i uppdrag att återkomma med hur
nämnden kan ta del av avvikelser.

Beslut
1.

Omsorgs och socialnämnden fastställer de reviderade rutinerna för rapportering av
avvikelser SoL/LSS och rapportering, utredning och anmälan enligt Lex Sarah.

2.

Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med hur avvikelser kan redovisas för
nämnden.

___
Beslutet skickas till
Akten
Verksamhetschefer
Enhetschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Diarienummer:

Rapporter
Sammanfattning


Verksamhetschef Petra Stämneryd redogör för rapporten från IVO med anledning
av journalgranskningar som gjorts.



Verksamhetschef Petra Stämneryd redogör för förslaget till Äldreomsorgslag som är
tänkt att träda i kraft 2024‐01‐01. Den blir ett komplement till Socialtjänstlagen och
Hälso‐ och sjukvårdslagen.



Verksamhetschef Petra Stämneryd rapporter om Covid‐19. Från 2022‐08‐29 behövs
inte munskydd hela tiden i våra verksamheter, endast vid vårdnära verksamhet. Av
12 testade den senaste veckan är 10 positiva. Det har konstaterats ett klusterutbrott
på ett gruppboende.



Verksamhetschef Petra Stämneryd och Catherine Stolfer Suneson rapporterar om
sommarbemanningen. Det har inte behövt ställas in några insatser, förutom i
samband med extrem värme. Svårare med bemanning på vårdboenden utanför
tätorten Mjölby.



Verksamhetschef Aniko Persson rapporterar om personalläget gällande chefer inom
IFO och LSS.



Förvaltningschef Päivi Pannula rapporterar att förvaltningen har fått 7
utredningsuppdrag. Hon redogör för arbetsgången och vilka uppdrag som
förvaltningen har fått.



Förvaltningschef Päivi Pannula rapporterar med anledning av kriget i Ukraina.
Krisledningsstaben har upphört. Verksamhetschef Aniko Persson rapporterar hur
läget ser ut med ukrainska flyktingar som kommit till Mjölby.



Anna Joansson (S), Margareta Toorell (M) och Förvaltningschef Päivi Pannula ska
till Kommunstyrelsen med anledning av det prognostiserade underskottet.

Beslut
1.

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

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6 av 23

Sammanträdesprotokoll
Omsorgs- och socialnämnden 2022-08-30

§ 96

Diarienummer: OSN/2022:72

Kvartalsrapport inkomna synpunkter, kvartal 2 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 andra kvartalet 2022 har det inkommit sex synpunkter.
En synpunkt är under kategorin Bemötande, en synpunkt är under kategorin
Information/Kommunikation och fyra synpunkter är under kategorin Utförande.
Antalet synpunkter som har inkommit under det andra kvartalet 2022 har ökat i jämförelse
med det första kvartalet 2022, då tre synpunkter redovisades.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Inkomna synpunkter kvartal 2 2022, 2022‐07‐13

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter för
andra kvartalet 2022.

___
Beslutet skickas till
Akten
SAS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Diarienummer: OSN/2020:182

Ekonomiuppföljning och prognos per juni 2022
Bakgrund
Omsorg‐och socialnämnden tilldelades en budgetram för 2022 på 642 994 tkr.
Omdisponering för kommunövergripande kostnader för växeltelefoni, 1 840 tkr och
motsvarande belopp i budget har omdisponerats från omsorgs‐ och socialnämnden till
kommunstyrelseförvaltningens budgetram.
Omdisponering av budgetram från omsorgs‐ och socialnämnden till service‐ och
teknikförvaltningen avseende hyreskostnader för kök på Slomarps vårdboende och kök på
Vifolkagårdens vårdboende, 952 tkr.
Totalt omdisponeras ‐2 792 tkr varav 1 211 tkr innebär en minskning av nämndens budget.
Nämnden har tilldelats tilläggsanslag till budgetramen för 2022, dels för lönerevision 2022,
8 104 tkr, 516 tkr för ob‐ ersättning samt 1 465 tkr för ersättning för nattavtalet. Utöver dessa
belopp så har nämnden även erhållit tilläggsanslag för äskanden nämnden har framställt till
kommunstyrelsen.
Omsorgs‐ och socialnämnden beslutade § 16/2022‐03‐22 att äska om medel avseende
förebyggande insatser för att främja och bibehålla självständighet och funktionsförmåga hos
medborgarna. Kommunstyrelsen beslutade §110/2022‐05‐25 om tilläggsansanslag med 750
000 kr för år 2022. Äskandet för år 2023‐2025 hanteras i ordinarie budgetprocess.
Omsorgs‐ och socialnämnden beslutade§ 15/2022‐03‐22 att äska om medel avseende
förstärkning av arbete mot våld i nära relationer. Kommunstyrelsen beslutade §109/2022‐05‐
25 om tilläggsansanslag med 434 000 kr för år 2022. Äskandet för år 2023‐2025 hanteras i
ordinarie budgetprocess
Omsorgs‐ och socialnämnden beslutade § 23/2022‐03‐22 att äska om medel avseende
förebyggande och uppsökande socialt arbete bland unga i Mjölby kommun.
Kommunstyrelsen beslutade §108/2022‐05‐25 att tillstyrka äskandet 1 100 tkr för år 2023,
hanteras i ordinarie budgetprocess.
Från och med juni månad är nämndens budget 651 481 tkr.
Nämnden prognostiserar helårsresultat vid prognos i juni på 668 659 tkr, avvikelse med den
tilldelade ramen med – 17 178 tkr.
Omsorg‐och socialnämnden redovisar helårsprognos under fortsatt påverkan av covid‐19
samt påverkan av kriget i Ukraina, som bland annat visar sig i prisökningar vid inköp av
tjänster och material.

Sammanfattning
För juni månad redovisas ett prognostiserat helårsresultat med 668 659 tkr, en avvikelse
med – 17 178 tkr i jämförelse med den tilldelade budgetramen , 651 481 tkr.
Med anledning av det prognostiserade underskottet pågår analysarbete för att balansera
resultatutfallet med den planerade budgetramen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 97 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ‐ Ekonomiuppföljning och prognos per juni
2022,2022‐07‐07

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner den ekonomiska
redovisningen per juni 2022.

___
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Diarienummer: OSN/2020:182

Ekonomiuppgöljning och prognos per juli 2022
Bakgrund
Omsorg‐och socialnämnden tilldelades en budgetram för 2022 på 642 994 tkr.
Omdisponering under pågående budgetår för kommunövergripande kostnader för
växeltelefoni, 1 840 tkr och motsvarande belopp i budget har omdisponerats från omsorgs‐
och socialnämnden till kommunstyrelseförvaltningens budgetram.
Omdisponering under pågående budgetår av budgetram från omsorgs‐ och socialnämnden
till service‐ och teknikförvaltningen avseende hyreskostnader för kök på Slomarps
vårdboende och kök på Vifolkagårdens vårdboende, 952 tkr.
Totalt omdisponeras ‐2 792 tkr varav 1 211 tkr innebär en minskning av nämndens
budgetram.
Nämnden har tilldelats tilläggsanslag till budgetramen för 2022, dels för lönerevision 2022,
8 104 tkr, 516 tkr för ob‐ ersättning samt 1 465 tkr för ersättning för avtalet för de som
arbetar natt. Utöver dessa belopp så har nämnden även erhållit tilläggsanslag för äskanden
nämnden har framställt till kommunstyrelsen.
Omsorgs‐ och socialnämnden beslutade § 16/2022‐03‐22 att äska om medel avseende
förebyggande insatser för att främja och bibehålla självständighet och funktionsförmåga hos
medborgarna. Kommunstyrelsen beslutade §110/2022‐05‐25 om tilläggsansanslag med 750
000 kr för år 2022. Äskandet för år 2023‐2025 hanteras i ordinarie budgetprocess.
Omsorgs‐ och socialnämnden beslutade § 15/2022‐03‐22 att äska om medel avseende
förstärkning av arbete mot våld i nära relationer. Kommunstyrelsen beslutade §109/2022‐05‐
25 om tilläggsansanslag med 434 000 kr för år 2022. Äskandet för år 2023‐2025 hanteras i
ordinarie budgetprocess
Omsorgs‐ och socialnämnden beslutade § 23/2022‐03‐22 att äska om medel avseende
förebyggande och uppsökande socialt arbete bland unga i Mjölby kommun.
Kommunstyrelsen beslutade §108/2022‐05‐25 att tillstyrka äskandet på 1 100 tkr för år 2023,
hanteras i ordinarie budgetprocess.
Från och med juni månad är nämndens budget 651 481 tkr.
Nämnden prognostiserar helårsresultat vid prognos i juli på 669 617 tkr, avvikelse med den
tilldelade ramen med – 18 235 tkr.
Omsorg‐och socialnämnden redovisar helårsprognos under fortsatt påverkan av covid‐19
samt av det pågående kriget i Ukraina, med de första flyktingarna som anlänt till Mjölby nu
i augusti. Förvaltningen noterar också prisökningar vid inköp av tjänster, material och
hjälpmedel under pågående budgetår.

Sammanfattning
För juli månad redovisas ett prognostiserat helårsresultat med 669 617 tkr, en avvikelse med
– 18 235 tkr i jämförelse med den tilldelade budgetramen , 651 481 tkr.
Med anledning av det prognostiserade underskottet pågår analysarbete för att balansera
resultatutfallet med den av kommunstyrelsen tilldelade budgetramen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 98 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ‐ Ekonomiuppföljning och prognos per juli
2022,2022‐08‐05

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner den ekonomiska
redovisningen per juli 2022.

___
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11 av 23

Sammanträdesprotokoll
Omsorgs- och socialnämnden 2022-08-30

§ 99

Diarienummer: OSN/2022:74

Mål och budget 2023
Bakgrund
Kommunens förvaltningar/ nämndernas uppgift är att ta fram ett förslag till mål och budget
2023‐2025 inom den tilldelade budgetramen samt förslag till mål som ska bidra till Vision
2045 och är avvägda mot de ekonomiska förutsättningarna. Kommunen har en ny vision
samt en reviderad styrmodell där kommunfullmäktige ska besluta om mål till nämnderna.
Nämnderna lägger fram förslag på mål, som utgår från de tre områdena i visionen, till
kommunstyrelsens budgetdialog i september och målen behandlas samfällt under höstens
budgetberedning. Syftet är att öka förutsättningarna för helhetssyn och därmed öka
möjligheten till samverkan i kommunen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om mål till nämnderna.
Förvaltningen har beräknat budgetspecifikationen per budgetverksamhet utifrån beräknad
helårsprognos per juni, samt exkluderat de kostnader och intäkter som härrör till 2022.
Förvaltningen påbörjar detaljbudgetarbetet vecka 38 och då kan kostnader och intäkter
förändras mellan nämndens budgetverksamheter. Förvaltningen följer kommunstyrelsens
budgetanvisningar och presenterar ett detaljbudgetförslag på nämndsammanträdet 2022‐11‐
29.

Sammanfattning
Förvaltningarnas / nämndernas uppgift är att ta fram ett förslag till Mål och budget 2023‐
2025. Kommunen har en ny vision samt en reviderad styrmodell där kommunfullmäktige
ska besluta om mål till nämnderna.
Förvaltningen har beräknat budgetspecifikationen per budgetverksamhet utifrån beräknad
helårsprognos per juni, samt exkluderat de kostnader och intäkter som härrör till 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Mål och budget 2023‐2025, 2022‐08‐23
Mål och budget 2023‐2025,2022‐08‐23
Specifikation av ramar 2023‐2025, 2022‐07‐01
Investeringar 2023‐2025 KS, 2022‐05‐23

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner redovisningen av mål och budget 2023‐
2025

2.

Omsorgs‐ och socialnämnden antar föreslagen verksamhetsplan för 2023

___
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Diarienummer: OSN/2022:17

Svar på revisionens uppföljande granskning
Bakgrund
Inom omsorgs‐ och socialförvaltningens verksamhetsområden finns ett antal verksamheter
som har upphandlats enligt LOU. Upphandlingarna och uppdragen omfattar driften av
vårdboende samt hemtjänst i Mantorp, vårdboendet Slomarp, Personlig assistans samt
Digitala matinköp.
Enligt kommunallagen anges i 10 kap 8 § När skötseln av en kommunal angelägenhet
genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen eller regionen
kontrollera och följa upp verksamheten. Lag (2019:835).

Sammanfattning
2017‐06‐13 tog Omsorgs‐ och socialförvaltningen fram nämndspecifik rutin för insyn och
uppföljning av privata utförare efter rekommendation från PWC. 2018‐08‐18 antog
kommunfullmäktige Program för uppföljning av privata utförare. (dnr 2018:137).
En Uppföljande granskning genomfördes av PWC mars 2022. Granskningen visar att
beslutade åtgärder endast delvis är utförda, att rutinen behöver uppdateras utifrån nya
avtal samt att återrapportering till omsorgs‐ och socialnämnd ska ske.
Kommunens revisorer önskar svar på vilka åtgärder som omsorgs‐ och socialnämnden
vidtagit och kommer att vidta med anledning av resultatet och lämnad rekommendation.
Revisorerna önskar ta del av nämndens svar senast den 31 augusti.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Svar på revisionens uppföljande granskning, 2022‐08‐09
Rutin för uppföljning av privata utförare, 2022‐08‐09
Revisionens uppföljande granskning – Begäran om svar, 2022‐04‐01
Revisionsrapport ‐ Uppföljande granskning Mjölby kommun, mars 2022

Beslut
1.

Omsorgs och socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till remissvar,

2.

Omsorgs‐ och socialnämnden tillställer förvaltningens remissvar till
Kommunstyrelsen,

3.

Reviderad rutin för Uppföljning av externa utförare antas.

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Diarienummer: OSN/2021:37

Revidering av delegationsordning för omsorgs- och socialnämnden
Bakgrund
Omsorgs‐ och socialnämnden beslutade om en ny delegationsordning OSN § 50/2021‐04‐20.
Delegationsordningen har reviderats löpande, där den senaste revideringen fastställdes av
OSN § 170/ 2021‐12‐21. Behov av revidering av delegationsordningen prövas varje halvår,
eller när det sker förändringar av lagstiftning, styrdokument eller förvaltningens
organisation.
Omsorgs‐ och socialförvaltningen föreslår revidering av delegationsordningen att gälla från
den 1 oktober 2022 för att möjliggöra en fortsatt effektiv handläggning av ärenden samt för
att spegla kommunens reviderade styrdokument.

Sammanfattning
Förvaltningen föreslår förändringar av delegationsordningen för att återspegla aktuell
lagstiftning inom nämndens verksamhetsområde, förvaltningens organisation samt
kommunstyrelsens reviderade delegationsordning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ‐ Revidering av delegationsordning för omsorgs‐ och socialförvaltningen,
augusti 2022, 2022‐07‐12

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 oktober
2022

___
Beslutet skickas till: Akten
Verksamhetschefer
Enhetschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Diarienummer: OSN/2020:170

Avsteg från upphandlingsavtal UH-2020-133, Attendo Sverige AB
Bakgrund
Attendo Sverige AB har inkommit med avisering om att de under en tid avser att utöka
verksamhetschefs/föreståndarens på Slomarp vårdboende uppdrag, att även omfatta
uppstart av ny enhet inom Attendo.

Sammanfattning
Om omflyttning av befintlig verksamhetschef sker kan inte nämnden tillstyrka en
minskning av tjänsten på Slomarp. Nämnden anser att Attendo har att lösa behov av
ersättare enigt Avtal UH‐2020‐133, med 1,0 verksamhetschef/föreståndare och 1,0
biträdande verksamhetschef på plats. Det sammanlagda behovet av
verksamhetschef/föreståndare samt biträdande skall upprätthållas över tid och ersättare ska
vara godkänd samt inrapporterad till IVO i enlighet med gällande upphandlingsavtal
mellan Attendo Sverige AB och Mjölby kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Avsteg från upphandlingsavtal UH‐2020‐133, 2022‐08‐10

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner inte avsteg från upphandlingsavtal UH‐
2020‐133 i den del som gäller bemanning 1,0 verksamhetschef/föreståndare under
avtalsperioden.

___
Beslutet skickas till
Akten
Attendo Sverige AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Diarienummer: OSN/2022:11, OSN/2022:155

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 juni och juli 2022 enligt delegationsordning
för omsorgs‐ och socialnämnden
Delegationsbeslut fattade av förvaltningschef
Punkt 30.4
Teckna och säga upp hyreskontrakt för bostadslägenhet
Punkt 30.7
Tilldelningsbeslut vid direktupphandling
Punkt 30.15 Teckna särskilt avtal med enskild utförare
Punkt 30.16 Ansökan om statsbidrag
Punkt 31.4
Utse en annan anställd att i förvaltningschefens ställe fatta beslut
Punkt 34.2
Anställning av personal direkt underställd förvaltningschef
Delegationsbeslut fattade av ställföreträdande förvaltningschef
Punkt 30.15 Teckna särskilt avtal med enskild utförare
Delegationsbeslut fattade av verksamhetschef
Punkt 26.4
Avge yttrande till myndighet i verksamhetsfrågor
Punkt 30.15 Teckna särskilt avtal med enskild utförare
Punkt 34.3
Anställning av personal direkt underställd verksamhetschef
Delegationsbeslut fattade av enhetschef
Punkt 34.4
Anställning av personal direkt underställd enhetschef
Delegationsbeslut fattade av förvaltningssekreterare
Punkt 13.3
Beslut om serveringstillstånd
Punkt 13.14 Beslut att meddela erinran
Punkt 13.17 Återkallelse av serveringstillstånd, egen begäran
Delegationsbeslut fattade av förste socialsekreterare
Punkt 1.3
Beslut angående överflyttning av ärende till annan kommun
Delegationsbeslut fattade av socialsekreterare
Punkt 24.1
Yttrande till Försvarsmakten angående ansökan om antagning
hemvärnet

i

Beslut fattat av ordförande med stöd av KL 6 kap. 39 §
Revidering av reglemente och fastställande av taxa för tobaksfria nikotinprodukter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Anmälan om delegationsbeslut och ordförandebeslut, juni och juli 2022,
2022‐08‐03
Förteckning delegationsbeslut för perioden 1 juni – 31 juli 2022, 2022‐08‐03
Ordförandebeslut – Revidering av reglemente och fastställande av taxa för tobaksfria
nikotinprodukter, 2022‐07‐19
Förteckning delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, juni 2022
Förteckning delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, juli 2022

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och
ordförandebeslut.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17 av 23

Sammanträdesprotokoll
Omsorgs- och socialnämnden 2022-08-30

§ 104

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 juni och juli månader 2022 har 11 beslut fattats, fördelat enligt följande:
Anna Johansson, 4 beslut
Claes Samuelsson, 2 beslut
Margareta Toorell, 5 beslut

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Arvode för beslut i socialjouren, 2022‐08‐01

Beslut
1.

Omsorgs‐ socialnämnden godkänner utbetalning för 11 beslut under juni och juli
månader 2022, fördelat enligt ovan.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Diarienummer: OSN/2022:9, OSN/2020:182,
OSN/2022:74, OSN/2021:129,
OSN/2022:136, OSN/2022:137,
OSN/2022:135, OSN/2022:148,
OSN/2022:126, OSN/2022:22,
OSN/2022:78, OSN/2022:153,
OSN/2022:189, OSN/2022:23,
OSN/2022:87, OSN/2022:37,
OSN/2022:71

Meddelanden
Sammanfattning
Följande handlingar har inkommit till Omsorgs‐ och socialförvaltningen och redovisas för
kännedom:

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 123 – Månadsuppföljning per 31 maj 2022, 2022‐06‐15
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 61 – Mål och driftramar 2023‐2025, 2022‐06‐14
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 62 – Investeringsbudget 2023‐2025, 2022‐06‐14
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 80 – Lokalförsörjningsplan 2023‐2032, 2022‐06‐14
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 67 – Organisationsöversyn LSS ‐
utredningsuppdrag, 2022‐06‐14
Uppdragsbeskrivning ‐ Organisationsöversyn LSS, 2022‐05‐19
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 68 – Nya arbetsmarknadsåtgärder ‐
utredningsuppdrag, 2022‐06‐14
Uppdragsbeskrivning ‐ Nya arbetsmarknadsåtgärder, 2022‐05‐19
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 81 – Bedrägeriutredare ‐ utredningsuppdrag, 2022‐
06‐14
Uppdragsbeskrivning ‐ Bedrägeriutredare, 2022‐05‐20
Kontrollrapport ‐ Livsmedelskontroll, Verkstadsskolan 3, Dacke korttidsboende, MN Dnr
2022:1283, 2022‐06‐29
Anmälan enligt Lex Maria, Dacke korttidsboende 2022‐03‐22
Utredning enligt patientsäkerhetslagen, bilaga till Anmälan enligt Lex Maria, Dacke
korttidsboende 2022‐03‐22
Begäran om komplettering ‐ Lex Maria, Dacke korttidsboende, IVO Dnr 3.1.1‐15911/2022
Svar på begäran om komplettering ‐ Anmälan enligt Lex Maria, Dacke korttidsboende,
2022‐03‐22, IVO Dnr 3.1.1‐15911/2022
Beslut ‐ Anmälan enligt Lex Maria, Dacke korttidsboende, 2022‐03‐22, IVO Dnr 3.1.1‐
15911/2022
Rapportering enligt Lex Sarah, Enhet Äldre och funktionsnedsatta, 2022‐01‐25
Utredning enligt Lex Sarah, Enhet Äldre och funktionsnedsatta, 2022‐01‐25
Rapportering Lex Sarah enligt 14 kap 3 § SoL, enhet Barn och unga, 2022‐03‐31
Utredning Lex Sarah enligt 14 kap 3 § SoL, enhet Barn och unga, 2022‐03‐31
Rapportering ‐ Lex Sarah enligt 14 kap 3 § SoL, Boken, 2022‐06‐09
Rapportering ‐ Lex Sarah enligt 24 b § LSS, Boende LSS, Sörbyledens gruppbostad 2022‐07‐
19
Rapportering enligt Lex Sarah, Enhet Äldre och funktionsnedsatta, 2022‐01‐25
Utredning enligt Lex Sarah, Enhet Äldre och funktionsnedsatta, 2022‐01‐25
Beslut ‐ Tillsyn Kungsvägens HVB, IVO Dnr 3.2.2‐15059/2022
Protokoll Samordningsförbundet Västra Östergötland nr 59, 2022‐04‐29
Protokoll Samordningsförbundet Västra Östergötland nr 60, 2022‐05‐20
Mjölbyförslag ‐ Återinförande av fältsekreterare, 2022‐03‐08
Svar Mjölbyförslag – Återinförande av fältsekreterare, 2022‐05‐27
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 105 fortsättning

Beslut
1.

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

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Diarienummer: OSN/2018:118

Entledigande och val av ersättare i socialutskottet
Bakgrund
Johanna Edenblad (S) har efter egen begäran entledigats från sitt uppdrag som ledamot i
omsorgs‐ och socialnämnden. I omsorgs‐ och socialnämnden innehar hon uppdrag som
ersättare i socialutskottet.

Sammanfattning
Med anledning av Johanna Edenblads (S) entledigande i omsorgs‐ och socialnämnden ska
hon också entledigas från uppdraget i socialutskottet och en ny ersättare ska väljas.

Yrkande
Handslag för Mjölby föreslår Salahm Ali (S) till ersättare i socialutskottet.

Beslut
1.

Johanna Edenblad (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i socialutskottet.

2.

Salahm Ali (S) väljs till ersättare i socialutskottet till och med 2022‐12‐31.

___
Beslutet skickas till
Akten
Johanna Edenblad
Salahm Ali
Nilex‐administratör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Diarienummer: OSN/2022:202

Individärende - Beslut om umgängesinskränkning
Bakgrund
[Sekretess].

Sammanfattning
[Sekretess].

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Umgängesinskränkning, [Sekretess].
Utredning – Umgängesinskränkning, [Sekretess].

Beslut
1.

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

___
Beslutet skickas till:
Akten
Vårdnadshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Diarienummer: OSN/2022:202

Individärende - Beslut om umgängesinskränkning
Bakgrund
[Sekretess].

Sammanfattning
[Sekretess].

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Beslut om umgängesinskränkning, [Sekretess]
Utredning – Umgängesinskränkning, [Sekretess]

Beslut
2.

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

___
Beslutet skickas till:
Akten
Vårdnadshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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