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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 92

Remiss av förslag till Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och
tobak (ANDT) 2019-2022 - Yttrande

§ 95

Tillsyn på grund av två inkomna klagomål till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO - Beslut om yttrande

§ 96

Barnahus - Godkännande av avtal

§ 102

Riktlinjer för beslut enligt LSS och SoL förenklad biståndshandläggning
hemtjänst - Beslut om revidering

§ 103

Tilläggsavtal om kommungemensam handläggning av ärenden gällande
försäljning av tobaksvaror - Godkännande

§ 104

Revidering av avgifter för serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak,
vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare Godkännande

§ 105

Avtal med Sodexo AB rörande hjälpmedelsförsörjning - Beslut om
förlängning

§ 106

Ansökan om överflyttning av vårdnad - Beslut

§ 112

Ansökan om vårdnadshavare - Beslut

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:98

Remiss av förslag till Handlingsplan mot alkohol, narkotika,
dopning och tobak (ANDT) 2019-2022 - Yttrande
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden har beretts tillfälle att inkomma med ett yttrande till
Kommunstyrelsen avseende handlingsplan mot alkohol, narkotika, doping och
tobak (ANDT) 2019-2022.

Sammanfattning
Vid genomgång av handlingsplanen uppmärksammas att en del av punkterna
som åläggs omsorgs- och socialnämnden är formulerade på ett sådant sätt att de
inte överensstämmer med nämndens uppdrag och befogenheter. De punkterna
finns förslag om att revideras i bifogat remissvar.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Remissvar handlingsplan mot alkohol, narkotika, doping och
tobak, 2019-05-16
Remissvar handlingsplan mot alkohol, narkotika, doping och tobak,
2019-05-16
Remiss av förslag till Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och
tobak (ANDT) 2019-2022, 2019-04-04
Remissversion handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak
(ANDT) 2019-2022, 2019-04-04

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till
yttrande

2.

Omsorgs- och socialnämnden tillställer yttrandet till kommunstyrelsen

3.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:53

Tillsyn på grund av två inkomna klagomål till Inspektionen för
vård och omsorg, IVO - Beslut om yttrande
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat inleda tillsyn av socialtjänsten
i Mjölby. Tillsynen har inletts med anledning av två inkomna klagomål. IVO har
begärt in yttrande och handlingar i ärendet.

Sammanfattning
Vanja Karlsson, DHL/Konsult och Magnus Billborg, enhetschef, har skrivit ett
förslag till yttrande som omsorgs- och socialnämnden har att besluta om.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Tillsyn på grund av två inkomna klagomål till Inspektionen för
vård och omsorg, IVO – Beslut om yttrande, 2019-05-17
Yttrande – Angående begäran om yttrande och handlingar,
Dnr 8.5-9506/2019, 2019-05-15
Begäran om yttrande och handlingar, IVO Dnr 8.5-9506/2019, 2019-03-12

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden avger yttrande, enligt framlagt förslag, till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 8.5-9506/2019

2.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2014:13, OSN/2019:107

Barnahus - Godkännande av avtal
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden tecknade 2014-02-18, § 23, ett avtal gällande
Barnahus Linköping för perioden 2014-07-01 – 2019-06-30. Avtalet tecknades
tillsammans med Landstiget i Östergötland, Linköpings kommun, Kinda
kommun, Motala kommun, Vadstena kommun, Ydre kommun, Ödeshögs
kommun, Åtvidabergs kommun, Boxholms kommun, Polismyndigheten i
Östergötlands län samt Åklagarmyndigheten.
Då avtalet löper ut behöver omsorgs- och socialnämnden ta ställning till om ett
nytt avtal ska tecknas.

Sammanfattning
Förslaget till nytt avtal tecknas för perioden 2019-07-01 – 2024-06-30, och tecknas
mellan Mjölby kommun och Region Östergötland, Linköpings kommun, Kinda
kommun, Motala kommun, Vadstena kommun, Ydre kommun, Ödeshögs
kommun, Åtvidabergs kommun, Boxholms kommun, Polismyndigheten,
Åklagarmyndigheten samt Rättsmedicinalverket.
Genom multidisciplinär samverkan ska barn som tillhör målgruppen tillförsäkras
ett bra, rättssäkert bemötande och stöd i den initiala utredningsprocessen samt vid
behov erhålla kris- och behandlingsinsatser, utan onödigt dröjsmål. Barnet ska inte
behöva upprepa sin berättelse eller behöva besöka de olika myndigheterna.
Personal från berörda myndigheter ska istället komma till Barnahus som ska vara
en barnanpassad, trygg och lugn plats.
Genom metod- och kompetensutveckling höjs kvalitén i de olika myndigheternas
respektive utredningar. God samverkan leder till ett helhetsperspektiv i
planeringen kring barnet.
Barnahus verksamhet ska även syfta till att korta ner handläggningstiderna inom
de olika myndigheterna, vilket både gynnar barnet samt effektiviserar arbetet hos
de olika samverkansparterna. Barnahus ska verka för en ökning av lagföringen av
ärenden enligt målgruppen.

Beslutsunderlag
Anna Petersson, Samordnare på Barnahus Linköping, redogör muntligt för
Barnahus verksamhet och förslaget till nytt avtal.
-

Missiv - Samverkansavtal Barnahus Linköping 2019 – 2024, 2019-05-16
Förslag till samverkansavtal Barnahus Linköping 2019 – 2024, 2019-05-16
Avtal - Samverkansavtal Barnahus 2014-07-01 - 2019-06-30, 2014-02-18

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 96 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner föreslaget samverkansavtal
avseende Barnahus Linköpings verksamhet 2019 – 2024

2.

Förvaltningschef får i uppdrag att teckna avtalet

3.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Region Östergötland

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr OSN/2019:35

Tilläggsavtal om kommungemensam handläggning av
ärenden gällande försäljning av tobaksvaror - Godkännande
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden fattade beslut 2016-02-23, § 28, om att föreslå att
godkänna ett avtal om samverkan avseende handläggning av ärenden beträffande
serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel samt
anordnande av automatspel, mellan Mjölby, Motala, Boxholm, Vadstena, Ödeshög
och Finspångs kommuner.
Kommunstyrelsen godkände sedan avtalet 2019-03-23, § 67, varpå avtalet löpte
fram till den 31 december 2018. Vid avtalets utgång – om det inte sagts upp med 12
månaders varsel – så förlängs avtalet med fyra (4) år. Nu gällande avtal löper ut
2022-12-31.
Den 1 juli 2019 börjar en ny lag gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande
produkter, som ersätter dagens Tobakslag (1993:581). Den huvudsakliga
förändringen är att tobaksförsäljning blir tillståndspliktigt istället för
anmälningspliktigt. Detta innebär merkostnader för verksamheten, och därför
behöver ett tilläggsavtal tecknas till nuvarande avtal, för att reglera finansiering
och organisering av den utökade verksamheten.
Ett förslag till tilläggsavtal om samarbete avseende handläggning av ärenden
beträffande försäljning av tobaksvaror inkom till omsorgs- och socialförvaltningen
2019-05-02.

Sammanfattning
Förslag till grundbemanning för tillsyn av tobakstillstånd beräknas till 1
handläggartjänst samt 0,05 ledningsfunktion. Bemanningen ska löpande
utvärderas och anpassas efter arbetsbelastningen.
Var och en av kommunerna ska utse en person med ersättare behörig att mottaga
och registrera de inkommande ärenden som ska handläggas av Motala liksom de
övriga handlingar som kan tillhöra ärenden enligt 1§. Kommunerna ska också
fastställa och uppdatera delegationsordning för dessa ärenden.
Budgeterade kostnader för organisationen ska preliminärt fördelas mellan
samarbetskommunerna på så sätt att 90 % av kostnaderna delas efter respektive
kommuns folkmängd och 10 % av kostnaderna efter ärendemängden året före
budgetens fastställande.
Budgeterad kostnad för verksamheten för 2019 är för Mjölby kommuns del 82 194
kr juli-dec, samt för 2020 helår en budgeterad kostnad om 166 115 kr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 102 fortsättning
Detta avtal gäller från och med den 1 juli 2019 till och med den 31 december 2022,
vilket gör att huvudavtal och tilläggsavtalets avtalstid sammanfaller inför nästa
avtalsperiod.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Tilläggsavtal om samarbete avseende handläggning av ärenden
beträffande försäljning av tobaksvaror, 2019-05-16
Förslag till tilläggsavtal om samarbete avseende handläggning av ärenden
beträffande försäljning av tobaksvaror, 2019-05-02
Samverkansbudget - Tobak 2019, 2019-05-02
Samverkansbudget - Tobak 2020, 2019-05-02

Beslutsgång
Ordförande Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner avtal om samarbete avseende
handläggning av ärenden beträffande försäljning av tobaksvaror under
förutsättning att alla andra kommuner i samverkan godkänner avtalet

2.

Omsorgs- och socialnämnden tillställer kommunstyrelsen beslutet för
fastställande

3.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-28

9 (16)

Dnr OSN/2019:103

Revidering av avgifter för serveringstillstånd, försäljning av
folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter och
påfyllningsbehållare - Godkännande
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-27/§157 om avgifter för serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter
och påfyllningsbehållare, utifrån den då gällande lagstiftningen.

Sammanfattning
Den 1 juli 2019 träder lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, LTLP, i
kraft. Samtidigt upphävs tobakslagen (1993:581) och lag (2017:427) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. I och med att LTLP träder i kraft blir
tobaksförsäljning tillståndspliktig på samma sätt som alkoholservering, vilket
innebär en helt annan handläggning i samband med prövning och tillsyn.
Kommunen får enligt LTLP 8 kap. 1 och 2 §§ ta ut avgift för prövning och tillsyn.
Prövnings- och tillsynsavgifter är helt baserade utifrån en viss 5-andel av
prisbasbeloppet. Förslagen till nya avgifter är:
-

Prövningsavgift för stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror,
15 % av prisbasbeloppet.
Prövningsavgift för tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror, 8 %
av prisbasbeloppet.
Tillsynsavgift för försäljning av tobaksvaror, 5 % av prisbasbeloppet.
Den särskilda tillsynsavgiften för försäljning av tobak vid samtidig
försäljning av folköl tas bort.

I den inledande texten i avgiftsdokumentet ersätts de upphävda lagarna med ”lag
om tobak och liknande produkter”.

Beslutsunderlag
-

-

-

Missiv – Revidering av avgifter för serveringstillstånd, försäljning av
folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter och
påfyllningsbehållare, 2019-05-15
Tjänsteskrivelse – Revidering av avgifter för serveringstillstånd,
försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter
och påfyllningsbehållare, 2019-05-15
Förslag - Avgifter för serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, vissa
receptfria läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare, 2019-05-15

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103 fortsättning
Beslut
1.

Förslag till revidering av avgifter för serveringstillstånd, försäljning av
folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter och
påfyllningsbehållare godkänns

2.

Kommunfullmäktige föreslås fastställa reviderade avgifter för
serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel
samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare”

3.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden
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Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr OSN/2019:108

Avtal med Sodexo AB rörande hjälpmedelsförsörjning - Beslut
om förlängning
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen tecknade i december 2014 avtal, tillsammans
med Landstinget i Östergötland och övriga kommuner i Östergötland, med
Sodexo AB avseende hjälpmedelsförsörjning. Avtalet varade 2015-06-01 –
2020-05-31.
Köparen har möjlighet att förlänga avtalet upp till 5 år, och kan göras en eller flera
gånger.
Omsorgs- och socialnämnden har nu att ta ställning till om avtalet skall förlängas
eller inte.

Sammanfattning
Region Östergötland har aktualiserat frågan om förlängning av avtalet då en ny
upphandling erfarenhetsmässigt tar lång tid att genomföra. Såväl Region
Östergötland som kommunerna är nöjda med nuvarande leverantör.
I samråd med Region Östergötland och övriga kommuner i länet föreslår därför
omsorgs- och socialförvaltningen att avtalet förlängs med fem år. Omsorgs- och
socialnämnden föreslås därför tillstyrka att avtalet förlängs.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Förlängning av avtal med Sodexo AB gällande
hjälpmedelsförsörjning, 2019-05-17
Avtal mellan Landstinget i Östergötland och Sodexo AB avseende
hjälpmedelsförsörjning, UH-2014-112 och UC-2014-365, 2019-05-17

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 104 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden tillstyrker att avtalet med Sodexo AB
avseende hjälpmedelsförsörjning förlängs med fem år till och med den 31
maj 2025

2.

Beslutet förutsätter att Region Östergötland och övriga kommuner i länet
fattar motsvarande beslut

3.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Motala kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2019:109

Ansökan om överflyttning av vårdnaden - Beslut
Bakgrund
[Sekretess] placerades i familjehemmet [Sekretess] 2015-07-02. Någon planering för
att [Sekretess] ska flytta hem till någon av sina vårdnadshavare finns inte och
frågan om vårdnadsöverflytt aktualiseras.

Sammanfattning
Vid uppföljningar har vårdnadshavare ansett att det är [Sekretess] bästa att stanna
kvar i familjehemmet. [Sekretess] har behov av stabilitet och trygghet. [Sekretess]
har visat på en god förmåga att möta [Sekretess] behov och det bedöms vara för
[Sekretess] bästa att rådande förhållande får bestå och att hen får vara kvar i
familjehemmet.

Beslutsunderlag
-

Missiv – Ansökan om överflyttning av vårdnaden, 2019-05-23.
Utredning – FR Vårdnad boende och umgänge, 2018-08-21.

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden yrkar hos Linköpings tingsrätt, i enlighet
med bestämmelserna i 6 kap 8a § Föräldrabalken, att anförtro [Sekretess],
som särskilt förordnade vårdnadshavare för [Sekretess]

2.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Linköpings tingsrätt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 106

Sammanträdesdatum
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Dnr OSN/2019:110

Ansökan om vårdnadshavare - Beslut
Bakgrund
[Sekretess]

Sammanfattning
[Sekretess]

Beslutsunderlag
-

Missiv – Ansökan om vårdnadshavare – Beslut, 2019-05-23.
Utredning – FR Vårdnad, boende och umgänge, 2019-03-15.

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden anmäler till Linköpings tingsrätt att
vårdnadsfrågan för [Sekretess], bör utredas [Sekretess]

2.

Omsorgs- och socialnämnden ansöker hos Linköpings tingsrätt, i enlig het
med bestämmelserna i 6 kap. 9 § första stycket föräldrabalken om att till
[Sekretess], anförtro [Sekretess], som vårdnadshavare

3.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Linköpings tingsrätt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 112

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-28
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Dnr OSN/2019:106

Revidering av omsorgs- och socialnämndens reglemente Tillstyrkande
Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde 2018-11-27/§148 reglemente för omsorgs- och
socialnämnden. I reglementets 2 §, Verksamhets- och ansvarsområden, ska
nämnden fullgöra kommunens uppgifter enligt ett antal uppräknade lagar.

Sammanfattning
Den 1 juli 2019 träder lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, LTLP, i
kraft. Samtidigt upphävs tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Med anledning av lagändringen behöver reglementet för omsorgs- och
socialnämnden revideras. Revideringen innebär att 2 § ändras enligt följande:
-

De två punkterna gällande Tobakslagen och Lag om elektroniska
cigaretter och på fyllningsbehållare, tas bort.
Ny punkt läggs till som lyder ”Lag om tobak och liknande produkter,
avseende tillstånd och tillsyn av handel med tobaksvaror”.
Det reviderade reglementet gäller från och med 2019-07-01.

Beslutsunderlag
-

Missiv - Revidering av omsorgs- och socialnämndens reglemente,
2019-05-16
Reglemente för omsorgs- och socialnämnden, antaget av KF
2018-11-27/§148, 2018-11-27

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-28

16 (16)

§ 112 fortsättning
Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden tillstyrker förslaget till revidering av
omsorgs- och socialnämndens reglemente

2.

Kommunfullmäktige föreslås fastställa revideringen av omsorgs- och
socialnämndens reglemente och att revideringen gäller från och med
2019-07-01

3.

Beslutet justeras omedelbart

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

