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§ 143

Diarienummer: OSN/2021:179

Återkallelse av serveringstillstånd
Bakgrund

Med anledning av brister i serveringen som framkommit i samband med tillsyn på
Restaurang Baku under natten mellan den 24 och 25 september 2021 öppnades ett
tillsynsärende den 29 september 2021. Under tillsynen konstaterades överservering,
oordning, förekomst av varor som ej inhandlats av partihandlare eller detaljhandelsbolag,
samt brister avseende brandsäkerhet. I tillsynsärendet upptäcktes betalningsuppmaningar
och betydande skatteskulder hos Kronofogden kopplade till Swesolid AB, som driver
restaurangen och ägs av [Sekretess]. Även i HV Elvins Bil AB, som också ägs och drivs av
[Sekretess]., förekommer betalningsuppmaningar samt skatteskulder hos Kronofogden.
2021-02-09 tilldelades Bolaget en varning av Mjölby kommun på grund av ekonomisk
misskötsamhet.
2021-06-22 tilldelades Bolaget ytterligare en varning av Mjölby kommun på grund av
ekonomisk misskötsamhet. Denna skulle anses som en sista chans från kommunens sida
till Bolaget och dess företrädare för att komma tillrätta med problemet.

Sammanfattning

Serveringstillstånd får endast meddelas den som med hänsyn till sina personliga och
ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva
verksamheten (8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622), AL). Lämplighetskravet kvarstår
under hela tillståndstiden och konstateras brister i lämpligheten kan administrativa
ingripanden ske. När det gäller en juridisk person måste lämplighetskraven även riktas
mot den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen.
Med beaktande av det som framkommit i utredningen, framförallt att Bolaget och dess
företrädare i två bolag har misskött sina ekonomiska skyldigheter och åtaganden gentemot
det allmänna samt uppvisat allvarliga brister i serveringen, bedöms Bolaget ha brutit mot
alkohollagens högt ställda krav om personlig och ekonomisk lämplighet. Bolagets
misskötsamhet är av sådan art och omfattning att det finns starka skäl att ifrågasätta
tillståndshavarens lämplighet att fortsätta driva alkoholservering på serveringsstället.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse –Återkallelse av serveringstillstånd, 2021-11-02
Utredning – Återkallelse av serveringstillstånd, Restaurang Baku, 2021-11-02

Företräde

[Sekretess]har begärt företräde och fört sin talan inför nämnden. [Sekretess] lämnar
sammanträdet innan nämnden fattar beslut i ärendet.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden meddelar med stöd av 9 kapitlet 17 § alkohollagen
(2010:1622) Swesolid AB, 559149-6558 återkallelse av serveringstillstånd för
servering till allmänheten.

___
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§ 143 fortsättning
Beslutet skickas till
Akten
Swesolid AB
Miljökontoret
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§ 144

Diarienummer: OSN/2019:239

Ekonomisk uppföljning och prognos per oktober 2021
Bakgrund

Omsorg-och socialnämnden har från och med juni en budgetram 623 982 tkr.
Nämnden har i juni erhållit 8 520 tkr som tilläggsanslag för lönerevision 2021 samt 550 tkr
för tjänst vräkningsförebyggare.
Nämnden prognostiserar helårsresultat vid prognos i oktober på 614 771 tkr, vilket är en
positiv avvikelse med den tilldelade ramen med + 9 211 tkr.
Sedan slutet av 2019 sprids ett Coronavirus i världen, covid-19, och utvecklingen av
smittspridningen har lett till en pandemi. Detta har påverkan för Mjölby kommuns
medborgare och nämndens verksamheter då flera av nämndens verksamheter arbetar med
målgrupper som också benämns som riskgrupper. Omsorg-och socialnämnden redovisar
helårsprognos under pågående smittspridning av Covid-19.

Sammanfattning

För oktober månads helårsprognos redovisas ett prognostiserat helårsresultat med 614 771
tkr, en avvikelse med + 9 211 tkr i jämförelse med den tilldelade budgetramen , 623 982 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Ekonomiuppföljning och prognos per oktober
2021, 2021-11-08
Ekonomiuppföljning KS oktober 2021, 2021-11-08

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner den ekonomiska
redovisningen per oktober 2021.

___
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
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§ 145

Diarienummer: OSN/2020:182

Driftram detaljbudget 2022
Bakgrund

Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocessen beslutades det om kommunmål,
driftramar och investeringar i kommunfullmäktige den 15 juni. Mål och budget 2022-2024
fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 23 november.
Beslutet i juni innehåller fastställda kommunmål för 2022 som ska vägleda nämnderna i
målarbetet. Beslutet innehåller även de driftramar som anger de ekonomiska
förutsättningarna för nämnderna. Investeringsbudget 2022-2024 för OSN är en del av mål
och budget 2022-2024 och är beslutat i särskilt ärende. OSN/2020:182 § 147
Omsorgs-och socialnämndens driftram har förändrats sedan kommunfullmäktiges beslut i
juni, med anledning av statliga åtgärder i form av riktade statsbidrag i de generella
statsbidragsjustering, omsorgskontakt +958 tkr.
Kommunmålen är oförändrade jämfört med innevarande år i avvaktan på Vision 2045.
Den ekonomiska resultatnivån föreslås höjas till 3 % utifrån den höga
investeringsvolymen. Enligt kommunstyrelsens förvaltnings bedömning kommer
resultatet för 2022 att bli ca 80 mnkr för 2022 och 85 mnkr 2023 vilket överstiger det
föreslagna målvärdet på 3 % för resultatnivån.

Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag på detaljbudget utifrån
kommunstyrelsen (KS/2020:4) tilldelade driftram, 642 994 tkr. Se bild för av KS tilldelad
driftram. I augusti beslutade omsorgs- och socialnämnden budget per budgetverksamhet,
OSN/2020:182 § 106.
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§ 145 fortsättning
2021

2022

2023

2024

Nettokostnad

Nettokostnad

Nettokostnad

Nettokostnad

OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND
MoB 2020-22

603 522

Prisuppräkning 2021
TA 2020, löneförändring

603 522
2 609
7 567

603 522
2 609
7 567

603 522
2 609
7 567

603 522
2 609
7 567

-55

-55
63
1 575

-55
126
1 575

-55
126
1 575

-935
1 248

-935
1 248
8 239

-935
1 248
8 239

-935
1 248
8 239

161

966

7 503
966

7 503
966

833
471
2 500
-5 170

5 000
942
5 000
-5 170

5 000
942
5 000
-5 170

5 000
942
5 000
-5 170

-5 170

-5 170
-5 170

-5 170
-5 170

625 401

627 797

627 797

625 401
3 598

625 401
3 598
64
586
8 520
2 639
-2 531

625 401
3 598
128
586
8 520
2 639
-2 531
-5 151
-158
6 996
7 391
958

Lokalanpassning (justering från 118 till 63)
Lokalanpassning
Omdisp20, Kolonigatan paviljonger
Omdisp21, it-finansiering
Demografi 2021
Demografi 2022
Demografi 2023
Inv20, LSS-boende Skge 1, 211101, 966 tkr/år
Bu21, LSS-boende Skge 1 verksamhetsdrift, 5 000 tkr/år
Inv20, LSS-boende Skge 2, 210701, 942 tkr/år
Bu21, LSS-boende Skge 2 verksamhetsdrift, 5 000 tkr/år
Effektivisering beslut bu21 avser 21

1 575

Effektivisering beslut bu21 avser 22
Effektivisering beslut bu21 avser 23
MoB 2021-23
Prisuppräkning 2022
Lokalanpassning
TA 2020, löneförändring justering
TA 2021, löneförändring
Effektivisering beslut bu22 avser 22 - återställning
Effektivisering beslut bu22 avser 23
Effektivisering beslut bu22 avser 24
Demografi 2022
Demografi 2023
Demografi 2024
Riktade stb i de generella stb justering BP22 Omsorgskontakt
Bu22, Vräkningsförebyggande åtgärder (TA21, ram 22 och 23)
Bu22, Prioritering ÄO
MoB 2022-24

614 326

586
8 520
2 639

-158

-158
6 996

958
500
950

958
500
950

642 994

647 523

950
649 327

Omsorgs- och socialnämnden har de senaste åren uppdragit till förvaltningen
anpassningar för nämndens verksamheter, utifrån tidigare underskott i jämförelse med
den tilldelade ramen samt för de effektiviseringar som kommunstyrelsen fördelat
nämnderna. För omsorgs- och socialnämnden innebär det för år 2022 en ram-minskning
med – 2 531 tkr.
Förvaltningens helårsprognos per oktober beräknas till 614 771 tkr, en differens med
+9 211 tkr i jämförelse med budget 623 982 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Driftram detaljbudget 2022, 2021-11-04

1.

Omsorgs-och socialnämnden har tagit del av informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten, Kommunstyrelsen
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§ 146

Diarienummer: OSN/2021:32

Rapporter
Sammanfattning
•

Covid 19
Förvaltningschefen redogör för det aktuella läget avseende smittspridning och
vaccinationer.

•

Verksamhetsövergång Slomarps vårdboende
Förvaltningschefen redogör för hur planeringen inför verksamhetsövergången
från Norlandia Care AB till Attendo AB fortskrider.

•

Tilldelningsbeslut Unga resurspersoner i äldreomsorgen
Verksamhetschef Äldre redogör för att tilldelningsbeslut i upphandlingen av
tjänsten Unga resurspersoner i äldreomsorgen kommer att fattas idag. Nämnden
kommer att delges resultatet av upphandlingen via mail.

•

Omorganisation Äldre och Hälso- och sjukvård
Verksamhetschef Hälso- och sjukvård och verksamhetschef Äldre redogör för den
omorganisation som kommer att verkställas i januari 2022. Omorganisationen
består av att hemtjänsten flyttas till verksamhetsområde Hälso- och sjukvård samt
att korttidsboendet Dacke flyttas till verksamhetsområde Äldre.

•

Verksamhetsområde LSS
Förvaltningschefen redogör för det ansträngda läget avseende personal och
arbetsmiljö inom verksamhetsområde LSS samt förvaltningens planering för att
hantera situationen.

•

Alkoholsamverkan
Förvaltningschefen redogör för att Mjölby kommun verkar för att avtalen
avseende samverkan för alkohol- och tobakshandläggning ska omförhandlas.

•

Rekrytering förvaltningschef
Ordföranden redogör för den pågående processen kring rekrytering av ny
förvaltningschef.

•

Kvinnojouren i Motala
Ordföranden redogör för att ett möte med kvinnojouren är inbokat, där presidiet
och representanter från förvaltningen deltar.

Beslut
1.

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

___
Beslutet skickas till
Akten
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§ 147

Diarienummer: OSN/2021:147

Habiliteringsersättning till daglig verksamhet/LSS - återremiss
Bakgrund

Regeringen har sedan 2018 gett socialstyrelsen i uppdrag att ge stimulansbidrag för
habiliteringsersättning. Stödet är riktat till kommunerna i syfte att införa eller höja
habiliteringsersättning för deltagare i daglig verksamhet.
Mellan åren 2013-2017 betalades 7 kr per timme ut i stimulansersättning.
2018-06-19, §111, beslutade omsorgs och socialnämnden om att höja ersättningen till 10
kronor per timme från och med augusti 2018, i samband med att det statliga stödet
infördes.
I samband med beslut om höjning av färdtjänstavgifterna (KF 210615 § 50) lämnades
uppdrag om att se över nivån för habiliteringsersättning.

Sammanfattning

Habiliteringsersättningen föreslås att höjas från 10 till 15 kronor per timme från och med
januari 2022, och därefter höjas med två procent per år med avrundning till närmaste
krona.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Habiliteringsersättning till daglig verksamhet/LSS - återremiss, 2021-1027

Beslut
1.

Habiliteringsersättningen höjs till 15 kronor per timme, maximalt 90 kronor per
dag, från och med 1 januari 2022.

2.

Habiliteringsersättningen höjs med 2% per år från 2023 och avrundas till närmaste
krona.

3.

Om statsbidraget för habiliteringsersättning upphör eller förändras äskar
Omsorgs- och socialnämnden om kompensation med ökad ramfinansiering
motsvarande beloppet för den ökade kostnaden.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign
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§ 148

Diarienummer: OSN/2021:12

Kvartalsrapport Ej verkställda beslut, kvartal 3 2021
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 redovisas för
kommunens revisorer.

Sammanfattning

Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar kvartalsrapport för
kvartal 3, 2021.
För kvartal 3 finns 36 ej verkställda beslut; 4 inom Individ och familjeomsorgen (IFO), 3
inom Äldreomsorgen (ÄO), 29 inom funktionshinderomsorgen (OF SoL, OF LSS).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Kvartalsrapport - Ej verkställda beslut 2021, tredje kvartalet, 2021-10-27
Rapport – Kvartalsrapport till Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna, ej
verkställda beslut, Mjölby kommun, Kvartal 3 2021, 2021-10-27

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen samt tillhörande analys
av ej verkställda beslut för tredje kvartalet 2021

2.

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

___
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunrevisorerna
Kommunfullmäktige
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§ 149

Diarienummer: OSN/2021:194

Upphörande av arbetsgivarriktlinjer gällande heltid som norm för
nattjänstgöring
Bakgrund

Omsorgs- och socialnämnden beslutade i maj 2020 (OSN § 65 2020-05-12) om
arbetsgivarriktlinjer och åtgärder gällande önskad sysselsättningsgrad, ett steg mot heltid
som norm inom verksamhetsområde Äldre. Heltidsnorm för nattjänstgöring beslutades
vara motsvarande 85 %. Från och med 1 april 2022 sänks den genomsnittliga
veckoarbetstiden för arbetstagare som arbetar ständig natt från 36 timmar och 20 minuter
till 34 timmar och 20 minuter. Detta medför att beslutet om att heltidsnormen för
nattjänstgöring är motsvarande 85 % blir inaktuellt. Beslutet ska av den anledningen
upphöra.

Sammanfattning

Arbetsgivarriktlinjen om heltid som norm, nattjänstgöring till motsvarande 85 % ska
upphöra. .

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-26

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämndens beslut om heltidsnorm för nattjänstgöring till
motsvarande 85 % upphör

___
Beslutet skickas till
Akten
Kommunal
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§ 150

Diarienummer: OSN/2021:214

Revidering av överenskommelse om samverkansavtal avseende
HVB Fyrbylund
Bakgrund

Region Östergötland inkom 2021-11-03 med förslag till revidering av överenskommelse
om samverkansavtal gällande gemensamt HVB, barn och unga 13-17 år.
Omsorgs- och socialnämnden har att ta ställning om föreslagen revidering av
överenskommelsen ska godkännas.

Sammanfattning

Syftet med samverkansavtalet är att kommunerna i Östergötland och Region Östergötland
ska bedriva ett hem för vård- och boende (HVB) riktat till barn, för att stärka
samplaneringen och utveckla vården för de mest utsatta barnen.
I samband med att verksamheten bedrivits i drygt ett år har en genomlysning av avtalet
genomförts med chefer från kommuner och regionen. Vid genomlysningen framkom att
avtalet i det stora hela är bra, men några justeringar föreslås:
•

Justerad ålder till 20 år

•

Justera antalet platser och budget

•

Införa årlig uppräkning av avtalet i enlighet med omsorgsprisindex

•

Tydliggörande avseende eftervård

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Revidering av överenskommelse om samverkansavtal gemensamt HVB
Fyrbylund, 2021-11-08
Beslutsunderlag Revidering av överenskommelse om samverkansavtal gemensamt HVB
Fyrbylund, inklusive förslag till avtal, 2021-10-01

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner revidering av överenskommelse om
samverkansavtal gällande gemensamt HVB i enlighet med liggande förslag

___
Beslutet skickas till
Akten
Region Östergötland
Kommunstyrelsen
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§ 151

Diarienummer: OSN/2021:215

Revidering av avtal Läkarmedverkan i kommunal hälso- och
sjukvård
Bakgrund

Kommunstyrelsen i Mjölby kommun har den 14 november 2018 beslutat att godkänna
avtal om läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård. Avtalet trädde i kraft den 1 juli
2018 och gäller tillsvidare.
Region Östergötland inkom 2021-11-03 med förslag till revidering av avtal om
läkarmedverkan i kommunal hälsosjukvård.
Omsorgs- och socialnämnden har att ta ställning om föreslagen revidering av avtalet ska
godkännas.

Sammanfattning

Vid uppföljning av avtalet om läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård under
våren och sommaren 2021 har det framkommit brister, som föreslås åtgärdas genom en
revidering av avtalet.
Föreslagna förändringar i avtalat omfattar:
•

Mallen för lokal överenskommelse har i förslaget en tydligare koppling till avtalet

•

Mallen för årlig uppföljning av lokal överenskommelse har i förslaget en tydligare
koppling till avtalet

•

Implementeringen föreslås ske genom att länets socialchefer och ledningen för
Region Östergötland sprider avtalet i sina organisationer ner på verksamhetsnivå

•

En uppföljning föreslås för att se om avtalet har blivit känt och följs, om mallen för
lokal överenskommelse används samt om årliga uppföljningar utifrån mall sker.
LGVO föreslås fördela ut uppdraget för uppföljning under våren 2022.
Uppföljningen föreslås särskilt analysera avvikelser från avtalet

•

Uppföljningen visar att det finns ett större behov av SIP än de som i dagsläget
genomförs. Därför föreslås LGVO fortsätta utreda möjligheter och behov i de olika
verksamheterna för att öka antal genomförda SIP i Östergötland

•

Det reviderade avtalet föreslås ersätta tidigare avtal om läkarmedverkan i
kommunal hälso- och sjukvård, Dnr. HSN 2018:255, att gälla från och med 202201-01 och tillsvidare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Revidering av avtal Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård,
2021-11-08
Beslutsunderlag Uppföljning avtal läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård,
inklusive förslag till avtal, 2021-10-01

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 151 fortsättning

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner revidering av avtal avseende
läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård i enlighet med liggande förslag

___
Beslutet skickas till
Akten
Region Östergötland
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Diarienummer: OSN/2021:6

Utdelning ur donationsfonder 2021
Bakgrund

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har meddelat att det under 2021 finns
160 000 kronor att disponera från Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond och 40 000
kronor att disponera från Mjölby kommuns sociala samfond efter att grundläggande
förvaltningsavgifter och kapitaliseringskrav från föregående år har reglerats.

Sammanfattning

Omsorgs- och socialnämnden har för 2021 att fatta beslut om utdelning från stiftelserna
Johan Svenssons donationsfond och Mjölby kommuns sociala samfond.
Villkor för utdelning ur donationsfonderna sammanfattas enligt följande:
Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond:
• Bidrag till personer boende i före detta Skeppsås kommun som är i behov av
ekonomisk hjälp
• Anordnande av trivselaktiviteter eller liknande för äldre i samma område
Stiftelsen Mjölby kommuns sociala samfond:
• Bidrag till behövande folkbokförda i Mjölby kommun
• Sjukvård och hjälpmedel för behövande sjuka
• Rekreationsresa, konvalescentvård eller lägervistelse för behövande
• Trevnad för långvarigt sjuka
• Trevnad för pensionärer
• Annat socialt behov för enskilda personer eller familjer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Utdelning ur donationsfonder 2021, 2021-10-27
Inkomna ansökningar om medel ut donationsfonder 2021 med förslag till fördelning, 202111-03
Fondmedel att disponera 2021, 2021-05-31

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden beviljar utdelning för 2021 ur Stiftelsen Johan
Svensson donationsfond med totalt 15 000 kronor, i enlighet med förvaltningens
förslag. Återstående medel, 145 000 kronor, överförs till nästa års utdelning.

2.

Omsorgs- och socialnämnden beviljar utdelning för 2021 ur Stiftelsen Mjölby
kommuns sociala samfond med totalt 32 900 kronor, i enlighet med förvaltningens
förslag. Återstående medel, 7 100 kronor, överförs till nästa års utdelning.

3.

Omsorgs- och socialnämnden avslår en ansökan som inkommit utan angivande av
fond, i enlighet med förvaltningens förslag.

___
Beslutet skickas till
Akten
Sökande
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Diarienummer: OSN/2021:95

Kvartalsrapport Inkomna synpunkter, kvartal 3 2021
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 tredje kvartalet 2021 har det inkommit 3 synpunkter.
2 synpunkter är under kategorin Utförande och 1 under kategorin Styrning/Organisation.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Inkomna synpunkter kvartal 3 2021, 2021-10-28.

Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter
för tredje kvartalet 2021.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 154

Diarienummer: OSN/2020:195

Omsorgs- och socialnämndens granskning 2021 - rapportering
Bakgrund

I 6 kap. 6 § KL föreskrivs att en nämnd ska inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Den 9 februari 2021 beslutade Omsorgs- och socialnämnden att nämndens granskning
2021 skulle bestå av granskning av delegationsbeslut och granskning av domstolsutfall,
samt att redovisning av granskningen skulle presenteras nämnden i oktober.

Sammanfattning
Vid granskning av delegationsbeslut bedömer socialutskottets ledamöter att
det är god ordning i samtliga granskade ärenden och att besluten fattats i
enlighet med delegationsordningen.
Vid granskning av domstolsbeslut bedömer nämndens presidium att besluten
som fattats är rättssäkra och väl underbyggda utifrån gällande lagar i fem av
de sex granskade ärendena. I det sjätte fallet fullgörs utredningsskyldigheten
efter prövning av domstol.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Omsorgs- och socialnämndens granskning – redovisning, 2021-10-28

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av granskningsrapporten.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 155

Diarienummer: OSN/2021:192

Sammanträdesdatum och sammanträdestider för omsorgs- och
socialnämnden, ärendeberedningar, socialutskott samt gruppmöten
2022
Bakgrund

Varje år fattar omsorgs- och socialnämnden beslut kring sammanträdesdatum och
sammanträdestider för kommande verksamhetsår. Omsorgs- och socialnämndens
sammanträdesplanering är anpassade till mål- och budgetprocessen för 2022 och har i
möjligaste mån inte planerats på samma dag som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
budgetberedning eller annan nämnds sammanträde.

Sammanfattning

Under 2022 har delar av sammanträdesplaneringen gjorts tillsammans med
utbildningsnämnden för att möjliggöra ett djupare samarbete mellan nämnderna. Det
kommer att ges möjlighet till gemensam ärendeberedning i mars, maj och oktober. Den 20
juni planeras för en gemensam arbetsdag där även kultur- och fritidsnämnden medverkar.
Standardtider för de olika sammanträdena är enligt nedan:
Beredning omsorgs- och socialnämnden:
Socialutskott:
Gruppmöten:
Nämndsammanträde:

kl. 08:00
kl. 10:30
kl. 08:15
kl. 09:30

Faktiska mötesdatum och mötestider
Mötesdatum och mötestider per månad redovisas i tabellen. Avvikelser från standardtiden
markeras enligt följande:
Röd markering innebär avvikande veckodagar eller sammanträdestid.
Gul markering innebär att sammanträdestiden kan komma att justeras från standardtid i
och med särskild kallelse till gemensamma sammanträden med andra nämnder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 155 fortsättning
Feb
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8
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20

Gruppmöte
OSN

8

Beredning OSN

8

10

11

+UN
Arbetsdag
OSN+UN+KOF

mån
20

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdatum och sammanträdestider för omsorgs- och
socialnämnden, ärendeberedningar, socialutskott samt gruppmöten 2022, 2021-11-08

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden antar förvaltningens förslag till sammanträdestider
för 2022

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 156

Diarienummer: OSN/2021:20

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

Samråd Vård och omsorg bjuder in till Temakonferens på ämnet Nära vård – en
tjänstelogisk omställning den 26 november, klockan 10-15. Målgruppen för konferensen är
Samråd vård och omsorg (SVO), Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO), Medicinskt
ansvarig ledningsgrupp (MALG), politiker och andra strategiska och ledande roller inom
länets kommuner och region som arbetar med förflyttningen mot Nära vård, patient-och
brukarorganisationer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Kurser, konferenser och övriga uppdrag, 2021-11-01
Inbjudan Samråd Vård och omsorg Temakonferens, 2021-10-29

Beslut
1.

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

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 157

Diarienummer: OSN/2021:44

Anmälan av delegationsbeslut
Bakgrund

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

Sammanfattning
1.1 – 10.18

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

Beslut fattat av ordförande med stöd av Kommunallag (2017:725) 6 kapitlet 39 §
Yttrande till Spelinspektionen över ansökan om licens till landbaserat kommersiellt
kasinospel
Delegationsbeslut fattade av förvaltningschef
Punkt 30.13

Teckna avtal om köp/leasing av tjänster och varor

Delegationsbeslut fattade av verksamhetschef
Punkt 30.8
Punkt 30. 14

Teckna särskilt avtal med enskild utförare
Teckna avtal för bemanningstjänster

Delegationsbeslut fattade av enhetschef
Punkt 34.4
Anställning av personal direkt underställd enhetschef
Punkt 30.11 Teckna avtal om köp/leasing av tjänster och varor
Punkt 1.62
Beslut angående skyldighet att dokumentera, utreda och avhjälpa
missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållanden
Delegationsbeslut fattade av förvaltningssekreterare
Punkt 13.4
Beslut att meddela erinran
Punkt 13.3
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Anmälan om delegationsbeslut och ordförandebeslut – oktober 2021,
2021-11-02
Förteckning delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, oktober 2021, 2021-11-02
Förteckning av delegationsbeslut för perioden 1 -31 oktober 2021, 2021-11-01

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut

___
Beslutet skickas till
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Diarienummer: OSN/2021:21

Arvode för beslut i socialjouren
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i § 97/2018-08-28 om arvodesbestämmelser för
förtroendevalda. I bilaga 1 punkt 5 står ”Varje ärende/uppdrag som fullgörs inom beredskapen
ersätts med en timme övrigt uppdrag enligt § 10. Ersättningsyrkande för resor och övrigt uppdrag
som fullgörs inom beredskapen ska godkännas av nämnd i efterhand.”

Sammanfattning

Under oktober månad 2021 har 5 beslut fattats, fördelat enligt följande:
Anna Johansson, 3 beslut
Claes Samuelsson, 2 beslut

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Arvode för beslut i socialjouren, 2021-11-01

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden godkänner utbetalning för 5 beslut under oktober
månad 2021, fördelat enligt ovan.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Diarienummer: OSN/2021:23, OSN/2018:118,
OSN/2021:42, OSN/2019:159,
OSN/2021:125,
OSN/2021:141,
OSN/2021:118,
OSN/2021:196,
OSN/2021:205,
OSN/2021:206,
OSN/2021:209, OSN/2021:60

Meddelanden
Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KF § 92 Fyllnadsval till omsorgs- och socialnämnden. 2021-10-26
Samordningsförbundet Västra Östergötland, Styrelseprotokoll nr 53, 2021-09-24
Samordningsförbundet Västra Östergötland, Styrelseprotokoll nr 54, 2021-10-29
Nyhetsbrev juli-september 2021 Hela Människan RIA, 2021-10-26
Utredning Lex Sarah, Skänninge hemtjänst, 2021-10-08
Utredning Lex Sarah, enhet Vuxen, 2021-10-02
Beslut Lex Sarah, IVO Dnr. 3.1.2-34046/2021-3, 2021-10-28
Inspektionsrapport Tillsyn enligt miljöbalken, Folkungagårdens vårdboende, 2021-10-21
Inspektionsrapport Tillsyn enligt miljöbalken, Dacke korttidsboende, 2021-10-28
Inspektionsrapport Tillsyn enligt miljöbalken, Bokens vårdboende, 2021-11-02
Inspektionsrapport Tillsyn enligt miljöbalken, St Ingrids vägs vårdboende, 2021-11-04
Protokoll Förvaltningssamverkan 2021-11-08

Beslut
1.

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

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 160

Diarienummer: OSN/2020:187

Individärende - Umgängesinskränkning
Bakgrund

[Sekretess] omhändertogs enligt 6 § LVU 2020-10-13 och omsorgs- och socialnämndens
socialutskott beslutade 2020-11-09 om att ansöka om vård enligt LVU, vilket
förvaltningsrätten fattade beslut om 2020-11-24. Ordförande i nämnden fattade beslut om
umgängesinskränkning i avvaktan på nämndens beslut, vilket fattades av nämnden 202011-19. Det senaste beslutet fattades av nämnden 2021-08-25.

Sammanfattning

Tillämpningen av beslut enligt 14 § LVU ska enligt lagstiftningen fattas restriktivt och i
undantagsfall och detta bedöms vara ett sådant undantagsfall. Detta utifrån att nämndens
bedömning av [Sekretess] bästa och föräldrarnas önskemål om umgänge inte går ihop.
[Sekretess].

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Individärende – Umgängesinkskränkning, 2021-11-04.
Utredning – Umgängesinskränkning enligt 14 § andra stycket punkt 1 LVU gällande
[Sekretess], 2021-10-22

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden beslutar om umgängesinskränkning enligt 14 §
andra stycket punkt 1 LVU mellan [Sekretess], i enlighet med ovanstående
umgängesplanering.

___
Beslutet skickas till
Akten
Personakt
Vårdnadshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 161

Diarienummer: OSN/2021:208

Individärende - Överflyttning av vårdnaden
Bakgrund

[Sekretess] har varit placerad utanför eget hem i stort sett hela tiden sedan december 2014,
[Sekretess] är för närvarande placerad på Kungsvägens HVB. [Sekretess]

Sammanfattning

Socialnämnden ska göra stämningsansökan enligt 7 § 1 st Föräldrabalken när ungdomens
förälder brister i utövandet av vårdnaden på sätt som medför bestående fara för
ungdomens hälsa eller utveckling. Står barnet under endast en förälders vårdnad, skall
rätten i fall som avses i första stycket flytta över vårdnaden till den andra föräldern eller,
om det är lämpligare, till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. En överflyttning
av vårdnaden bör inte göras annat än om det finns någon annan lämplig person som är
villig att utöva vårdnaden och som barnet har ett så gott förhållande till att barnet självt
kan eller rimligen bör acceptera denne som vårdnadshavare. Tingsrätten bör pröva
vårdnaden avseende [Sekretess], då [Sekretess] enbart har en vårdnadshavare och denne
bedöms brista i utövandet av vårdnaden på ett sätt som kan medföra fara för [Sekretess]
hälsa och utveckling.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Individärende –Överflyttning av vårdnaden, 2021-11-04.
Utredning – FR Vårdnad, boende och umgänge, 2021-08-27.

Beslut
1.

Omsorgs- och socialnämnden ansöker hos Linköpings Tingsrätt i enlighet med
bestämmelserna i 6 kapitlet 7 § 3 stycket Föräldrabalken om att anförtro [Sekretess]
som särskilt förordnad vårdnadshavare för [Sekretess].

___

Beslutet skickas till
Akten
Personakt
Linköpings Tingsrätt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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