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§ 162

Diarienummer: OSN/2019:239

Ekonomisk uppföljning och prognos per november 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 november på 615 945 tkr, vilket är en
positiv avvikelse med den tilldelade ramen med + 8 037 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.

Sammanfattning
För november månads helårsprognos redovisas ett prognostiserat helårsresultat med 615 945
tkr, en avvikelse med + 8 037 tkr i jämförelse med den tilldelade budgetramen , 623 982 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ‐ Ekonomiuppföljning och prognos per november
2021, 2021‐12‐10
Ekonomiuppföljning KS november 2021, 2021‐12‐13

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner den ekonomiska
redovisningen per november 2021.

___
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 163

Diarienummer: OSN/2021:241

Internkontrollplan 2022
Bakgrund
Inför varje nytt kalenderår fastställer omsorgs‐ och socialnämnden internkontrollmoment.
Dessa utgör tillsammans med de kommungemensamma kontrollmomenten omsorgs och
socialnämndens internkontrollplan som ska rapporteras till omsorgs‐ och socialnämnden.

Sammanfattning
Internkontrollmomenten i internkontrollplanen ska stödja och säkerställa att arbete sker enligt
plan samt identifiera händelser och företeelser som kan utgöra en risk.
Kontrollmomenten för år 2022 är:



Följsamhet till IBIC /BBIC
Fast omsorgskontakt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ‐ Internkontrollplan 2022, 2021‐11‐30
Intern kontrollplan för: Omsorgs‐ och socialförvaltningen år 2022,
2021‐11‐30

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner internkontrollplan 2022.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Diarienummer: OSN/2020:182

Mål och budget 2022-2024 - revidering av målvärden 2022
Bakgrund
Vid omsorgs‐ och socialnämndens sammanträde 2021‐09‐29 , godkände nämnden
redovisningen av mål och budget 2022‐2024, samt antog föreslagen verksamhetsplan.
Till de två åtaganden har nya värden ersatt målvärdena i den redovisning som gjordes
OSN/2020:182 §119
Åtagande 1) Främja barn och ungas skolnärvaro genom att skapa en miljö där alla kan och vill
vara. Vid sammanträdet i september redovisades värdet; en minskning av antalet elever i
kommunala aktivitetsansvaret, i denna version är minskningen ersatt av målvärdet 32.
Senaste utfall är 45.
Åtagande 2) Öka sysselsättningsgraden. Vid sammanträdet i september redovisades värdet;
en ökning av antalet personer som befinner sig i en arbetsmarknadsinsats ska i större
utsträckning erbjudas praktik eller arbetsträning inom kommunens olika förvaltningar, i
denna version är ökningen ersatt av målvärdet antal 56. Senaste utfall är antal 36.

Sammanfattning
En förändring av tidigare målvärdet minskning av antalet elever i kommunala
aktivitetsansvaret, nu målvärdet 32 och förändring av tidigare målvärdet ökning av antalet
personer som ska erbjudas praktik eller arbetsträning inom kommunens olika förvaltningar är
ersatt med antal 56.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Mål och budget 2022‐2024 – revidering av målvärden, 2021‐11‐22

Beslut
1.

Omsorgs –och socialnämnden godkänner revideringen för målvärdena i mål och
budget 2022‐2024

___
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 165

Diarienummer: OSN/2021:134

Information - Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Bakgrund
Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som
leder till att kraven på en god arbetsmiljö uppfylls. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska
följas upp en gång per år. Syftet med uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet
bedrivs enligt SAM (föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1) och i linje
med tillämpningsanvisningarna till samverkansavtalet i Mjölby kommun. Från och med i år
finns en ny rutin i Mjölby kommun för att genomföra denna uppföljning ute i verksamheterna
och hela vägen upp till en förvaltningsövergripande nivå.

Sammanfattning
Utifrån de sammanställningar som har gjorts ute i verksamheterna och som sedan har
sammanställts på verksamhetsnivå, kommer omsorgs‐ och socialförvaltningen arbeta med tre
prioriterade områden under år 2022 på en förvaltningsövergripande nivå. Det första området
är att informera och skapa en dialog ute i verksamheterna kring arbetet med arbetsskador och
tillbud, för att öka kunskapen och förståelsen för vad som ska anmälas och hur vi tillsammans
kan arbeta vidare med detta som en del av SAM. Det andra området är att sprida kunskap
och tydliggöra arbetet med SAM och arbetsmiljömålen ute i verksamheterna, för att på så sätt
öka intresset och delaktighet i våra medarbetargrupper. Det tredje området handlar om att i
arbetet med SAM mer aktivt arbeta med samt följa upp den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön ute i verksamheterna och därigenom skapa en dialog kring arbetsbelastning och
återhämtning. En riskbedömning med handlingsplan över åtgärder och aktiviteter är
framtagen utifrån de tre prioriterade områdena.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ‐ Information – Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet,
2021‐11‐30
Sammanställning ‐ Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet på förvaltningsnivå, 2021‐11‐30
Riskbedömning och handlingsplan – övergripande OSF, 2021‐11‐26

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden har tagit del av informationen

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 166

Diarienummer: OSN/2021:115

Information – Kostnadsberäkning utifrån följsamhet till riktlinjer för
chefsstruktur
Bakgrund
Den 9 juni 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om en riktlinje för chefsstruktur i Mjölby
kommun. Denna riktlinje ska bidra till attraktiva, jämlika och hållbara chefsuppdrag i
kommunen, där chefer har förutsättningar att utöva ett nära ledarskap. En av grunderna för
chefsstrukturen i Mjölby kommun som anges i riktlinjen är att antalet medarbetare per chef
inte ska överstiga 30.

Sammanfattning
Utifrån hur antalet tillsvidareanställda medarbetare per chef såg ut vid mätdatumet 2021‐10‐
31 inom omsorgs‐ och socialförvaltningen har en uppskattning gjorts att cirka sju enhetschefer
behöver tillsättas ytterligare för att det i ett första läge ska finnas en möjlighet att komma ner
till max 30 medarbetare per chef. Detta skulle, utifrån 2021 års värden, innebära en
kostnadsökning per år för omsorgs‐ och socialförvaltningen på 5 577 250 kronor exklusive
indirekta kostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Information – Kostnadsberäkning utifrån följsamhet till riktlinjer för
chefsstruktur, 2021‐12‐01
Antal tillsvidareanställda medarbetare per chef (mätdatum 2021‐10‐31), 2021‐12‐01
Utökning av chefer – kostnadsberäkning utifrån följsamhet till riktlinjer för chefsstruktur ,
2021‐12‐01

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden har tagit del av informationen.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 167

Diarienummer: OSN/2021:191

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, gällande ett ej verkställt
beslut, IVO dnr 3.3.1-485145/2020
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) överväger att ansöka om utdömande om särskild
avgift för ett ej verkställt beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och
begär underlag för att kunna bedöma om dröjsmålet med att verkställa beslutet varit oskäligt
långt.

Sammanfattning
IVO har begärt nämndens yttrande och handlingar i form av utredning, beslut och
journalanteckningar gällande ett ej verkställt beslut. Av yttrandet framkommer att insatsen
korttidsvistelse kunnat verkställas omgående på kommunens korttidshem, men att familjen
önskat verkställighet i kontaktfamilj. Någon sådan har inte uppbringats på grund av den
allmänna bristen på uppdragstagare. Familjen har ansett att formen för avlastningen varit
viktigare än avlastningen i sig.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Yttrande och handlingar som rör ett ej verkställt beslut, IVO Dnr 3.3.1‐
485145/2020, 2021‐11‐18.
Beslut, utredning och journalanteckningar avseende [Sekretess].

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner omsorgs‐ och socialförvaltningens förslag
till yttrande och tillställer inspektionen för vård och omsorg, IVO, detta senast den 30
december 2021

___
Beslutet skickas till
Inspektionen för vård och omsorg
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 168

Diarienummer: OSN/2021:187

Handlingsplan gällande våld i nära relation och hedersrelaterat våld
och förtryck 2022-2025
Bakgrund
Omsorgs‐ och socialnämnden antog 2007‐06‐17 en handlingsplan gällande våld i nära
relation, som reviderats 2007 och 2015. 2021 infördes ett nytt brott, barnfridsbrott, och nya
bestämmelser kring socialnämndens ansvar för att förebygga våld i nära relationer.
Handlingsplanen behöver omarbetas och revideras för att möte de nya kraven.

Sammanfattning
Handlingsplanen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2014:4) om
våld i nära relationer och anger de mål och aktiviteter som vägleder omsorgs‐ och
socialförvaltningens arbete i frågan. Det är ett styrdokument för förvaltningens alla
verksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ‐ Handlingsplan gällande våld i nära relation och hedersrelaterat förtryck

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden antar handlingsplan gällande våld i nära relation och
hedersrelaterat förtryck

___
Beslutet skickas till
Akten
Samordnare våld i nära relation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 169

Diarienummer: OSN/2019:43

Revidering av riktlinjer för beslut enligt socialtjänstlagen och lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (SoL och LSS)
Bakgrund
Omsorgs‐ och socialnämnden antog 2019 nya riktlinjer för beslut enligt socialtjänstlagen och
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SoL och LSS). Omsorgs‐ och
socialförvaltningen föreslår efter genomgång av riktlinjer vissa förändringar. Vissa ändringar
är av redaktionell karaktär medan andra ändringar är anpassningar efter aktuell rättspraxis
och utifrån vilka insatser kommunen är skyldig att tillhandahålla.

Sammanfattning
Omsorgs‐ och socialnämndens riktlinjer för beslut SoL och LSS bör förändras i redaktionell
mening, så att de överenstämmelse med rättspraxis och med de skyldigheter kommunen har
att tillhandahålla insatser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Revidering av riktlinjer för beslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade, 2021‐11‐15
Förslag ‐ Riktlinjer för beslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, 2021‐11‐15

Beslut
1.

Omsorgs och socialnämnden godkänner revideringarna och antar riktlinjer för beslut
enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SoL
och LSS)

___
Beslutet skickas till
Akten
Verksamhetschef IFO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 170

Diarienummer: OSN/2021:37

Revidering av delegationsordning för omsorgs- och socialnämnden,
december 2021
Bakgrund
Omsorgs‐ och socialnämnden beslutade om en ny delegationsordning 2021‐04‐20, § 50, att
gälla från 2021‐05‐01. Denna reviderades 2021‐11‐20, att gälla från och med 1 december 2021.
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 januari 2022 för att möjliggöra en fortsatt effektiv handläggning av ärenden inför
planerade förändringar i förvaltningens arbetsfördelning, samt för att spegla reviderade
styrdokument.

Sammanfattning
Förvaltningen föreslår ändringar av delegationsordningen efter revidering av riktlinjer för
beslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SoL
och LSS).
Förvaltningen föreslår ändringar i delegationsordningen då pensionsavgångar och
tjänstledigheter påverkar arbetsfördelningen på Individ‐ och familjeomsorgen.
Förvaltningen föreslår förändring av delegationsordningen avseende yttranden till
Spelinspektionen. Dessa ärenden är idag inte delegerade.
Syftet med de föreslagna delegationerna är att förtydliga och förenkla förvaltningens arbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ‐ Revidering av delegationsordning för omsorgs‐ och socialförvaltningen,
december 2021, 2021‐11‐30

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 januari
2022

___
Beslutet skickas till: Akten
Verksamhetschefer
Enhetschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 171

Diarienummer: OSN/2021:192

Sammanträdestider för Kommunala pensionärsrådet 2022
Bakgrund
Sammanträdesdatum för det kommunala pensionärsrådet (KPR) bestäms kalenderårsvis efter
samråd med KPR.

Sammanfattning
Förslaget till sammanträdesdatum och sammanträdestider har behandlats av och tagits fram i
samråd med KPR.
Sammanlagt föreslås KPR sammanträda fyra gånger under 2022, två gånger på våren och två
gånger på hösten.
KPR:s sammanträde föreslås ha en standardiserad starttid kl. 14:00, med gruppmöten för
pensionärsorganisationerna kl. 13:00, i enlighet med tidigare år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ‐ Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2022, 2021‐12‐01
Protokollsutdrag, Kommunala pensionärsrådet § 28, 2021‐11‐17

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden fastställer sammanträdesdatum för det kommunala
pensionärsrådet, KPR, för verksamhetsåret 2022 i enlighet med förvaltningens förslag

___
Beslutet skickas till
Akten
Kommunala Pensionärsrådet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 172

Diarienummer: OSN/2018:118

Entledigande från Kommunala pensionärsrådet
Bakgrund
Anders Linhart, SPF Dacke Mjölby, har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i Kommunala Pensionärsrådet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Entledigande från Kommunala pensionärsrådet, 2021‐11‐30
Begäran om entledigande avseende Anders Linhart, 2021‐11‐09

Beslut
1.

Anders Linhart, SPF Dacke Mjölby, entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Kommunala Pensionärsrådet från och med 2021‐12‐21

___
Beslutet skickas till
Anders Linhart
Kommunala pensionärsrådet
Nilex‐administratör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13 av 21

Sammanträdesprotokoll
Omsorgs- och socialnämnden 2021-12-21

§ 173

Diarienummer: OSN/2018:118

Fyllnadsval till Kommunala pensionärsrådet
Bakgrund
Anders Linhart entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Kommunala Pensionärsrådet.
SPF Dacke Mjölby har inkommit med förslag på fyllnadsval av Eva Fremner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ‐ Fyllnadsval till Kommunala Pensionärsrådet, 2021‐11‐30
Nominering av Eva Fremner, 2021‐11‐09

Beslut
1. Eva Fremner, SPF Dacke Mjölby, väljs till uppdraget som ersättare i Kommunala
pensionärsrådet från och med 2021‐12‐22 till och med 2022‐12‐31
___
Beslutet skickas till
Eva Fremner
Kommunala Pensionärsrådet
Nilex administratör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 174

Diarienummer: OSN/2020:195

Omsorgs- och socialnämndens granskning - revidering
Bakgrund
I 6 kap. 6 § KL föreskrivs att en nämnd inom sitt område ska 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. Uppdragen som kontaktpolitiker utgör en del av
nämndens kontroll av verksamheten. Omsorgs‐ och socialnämnden beslutade 2021‐02‐09 § 12
att utöka nämndens granskning av verksamheten till att även omfatta granskning av
delegationsbeslut och domstolsbeslut. Omsorgs‐ och socialnämnden beslutade även hur dessa
granskningsmoment ska genomföras.
Under genomförande av granskningsmomenten 2021 har det framkommit behov av
revidering avseende hur ofta granskning av delegationsbeslut bör ske samt hur ofta nämnden
ska besluta om vilka verksamhetsområden som ska granskas.

Sammanfattning
Omsorgs‐ och socialnämndens presidium föreslår att omsorgs‐ och socialnämndens
granskning av delegationsbeslut genomförs en gång per kvartal istället för månatligen vid
socialutskottets sammanträden.
Omsorgs‐ och socialnämndens presidium föreslår att nämnden för varje mandatperiod
beslutar vilka verksamhetsområden som ska granskas, istället för varje verksamhetsår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Omsorgs‐ och socialnämndens granskning – revidering, 2021‐11‐30

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden reviderar tillämpningen av Omsorg‐ och
socialnämndens granskning i enlighet med förslag från nämndens presidium.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 175

Diarienummer: OSN/2021:32

Rapporter
Sammanfattning


Covid 19
Förvaltningschefen redogör för det aktuella läget avseende smittspridning och
restriktionernas påverkan på förvaltningens verksamhet.



Verksamhetsområde LSS
Förvaltningschefen redogör för förvaltningens arbete för att förbättra tillståndet
avseende personal och arbetsmiljö inom verksamhetsområde LSS.



Rekrytering förvaltningschef
Förvaltningschefen informerar om att Päivi Pannula rekryterats som ny
förvaltningschef.



Upphandling Unga resurspersoner till äldreomsorgen
Verksamhetschef Äldre informerar om att Ung Omsorg AB vunnit upphandlingen
om Unga resurspersoner till äldreomsorgen.

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden har tagit del av redovisade muntliga rapporter

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 176

Diarienummer: OSN/2021:44

Anmälan av delegationsbeslut, november 2021
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
Punkt 1.1 – 10.18
Samtliga beslut i Procapita under november 2021 enligt
delegationsordning för omsorgs‐ och socialnämnden
Beslut fattat av ordförande med stöd av Kommunallag (2017:725) 6 kapitlet 39 §
Överklagande av omsorgs‐ och socialnämndens beslut om återkallelse av serveringstillstånd,
§ 143 2021‐11‐19
Yttrande över ansökan om licens till landbaserat casinospel på Kvarnparken, Mjölby
Delegationsbeslut fattade av förvaltningschef
Punkt 1.62
Beslut angående skyldighet att dokumentera, utreda och
avhjälpa missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande
Punkt 1.63
Beslut att anmäla allvarligt missförhållande till IVO
Punkt 30.2
Nytecknande av hyresavtal
Punkt 30.4
Teckna hyreskontrakt för bostadslägenhet
Punkt 30.7
Fatta tilldelningsbeslut som följer inom ramen för
förfrågningsunderlaget
Punkt 30.9
Teckna tilläggsavtal till redan upphandlade avtal
Punkt 30.13
Teckna avtal om köp/leasing av tjänster och varor
Punkt 30.14
Teckna avtal för bemanningstjänster
Delegationsbeslut fattade av verksamhetschef
Punkt 30.15
Teckna särskilt avtal med enskild utförare
Punkt 30.12
Teckna avtal om köp/leasing av tjänster och varor överstigande
2 men högst 3 prisbasbelopp
Punkt 34.4
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 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
Punkt 13.17
Beslut att återkalla serveringstillstånd då det inte längre nyttjas
Punkt 26.2
Utfärda fullmakt/ talesinstruktion för namngiven tjänsteman
eller annan utsedd person
Punkt 28.1
Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän
handling till enskild

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ‐ Anmälan om delegationsbeslut och ordförandebeslut – november 2021,
2021‐12‐06
Förteckning delegationsbeslut för perioden 1‐30 november 2021, 2021‐12‐06
Förteckning delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, november2021, 2021‐12‐02
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 177

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 november månad 2021 har 6 beslut fattats, fördelat enligt följande:
Anna Johansson, 3 beslut
Margareta Toorell, 3 beslut

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Arvode för beslut i socialjouren, 2021‐12‐02

Beslut
1.

Omsorgs‐ och socialnämnden godkänner utbetalning för 6 beslut under november
månad 2021, fördelat enligt ovan.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Diarienummer: OSN/2021:23, OSN/2017:72,
OSN/2020:36, OSN/2020:182,
OSN/2021:126, OSN/2021:150,
OSN/2021:181, OSN/2021:125,
OSN/2021:35, OSN/2021:209,
OSN/2021:218, OSN/2021:219,
OSN/2021:242, OSN/2021:114,
OSN/2021:111, OSN/2021:42,
OSN/2021:60

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 234 Delårsuppföljning kommungemensamma internkontrollmoment
2021, 2021‐10‐27
Protokollsutdrag KS § 235 Fastställande av kommungemensamma internkontrollmoment
2022, 2021‐10‐27
Protokollsutdrag KS § 249 Sammanträdestider 2022, 2021‐10‐27
Protokollsutdrag KS § 259 Julgåva 2022, 2021‐11‐10
Protokoll Integrationsrådet, inklusive presentationsbilder, 2021‐11‐16
Protokollsutdrag KF § 103 Sammanträdestider 2022, 2021‐11‐23
Protokollsutdrag KS § 222 Rapportering nya vårdboendet, 2021‐10‐27
Protokollsutdrag KS § 243 Reviderad tidsplan för Vision 2045, 2021‐10‐27
Protokollsutdrag KF § 99 Mål och budget 2022‐2024, 2021‐11‐23
Utredning Lex Sarah, Kungshöga Trygghetsboende/Hemtjänst, 2021‐11‐04
Utredning Lex Sarah, Enhet Vuxen, 2021‐11‐05
Utredning Lex Sarah, Kungsvägens HVB, 2021‐10‐27
Beslut Lex Sarah, Skänninge hemtjänst, IVO dnr. 3.1.2‐38960/2021, 2021‐11‐15
Beslut Tillsyn av ej verkställt beslut, ledsagarservice, IVO Dnr 3.3.1‐26903/2020, 2021‐12‐09
Delegationsbeslut – Godta vidtagna åtgärder, St Ingrids vårdboende, Miljökontoret dnr.
2021:2358, 2021‐11‐26
Kontrollrapport – Livsmedelskontroll, Gräsvägens gruppboende, Miljökontoret dnr.
2021:2358, 2021‐11‐11
Kontrollrapport – Livsmedelskontroll, Blomstervägens gruppboende, Miljökontoret dnr.
2021:2369, 2021‐11‐11
Kontrollrapport – Livsmedelskontroll, Villerkulla korttids‐ och fritidshem, Miljökontoret dnr.
2021:2351, 2021‐11‐30
Rapport – Kontaktpolitikerbesök Socialpsykiatrin, 2021‐09‐02
Rapport – Kontaktpolitikerbesök Socialpsykiatrin, 2021‐09‐09
Protokoll Kommunala pensionärsrådet, 2021‐11‐17
Samordningsförbundet Västra Östergötland, Delårsredovisning 2021‐01‐01‐2021‐08‐31
Samordningsförbundet Västra Östergötland, Styrelseprotokoll nr 55, 2021‐11‐25
Protokoll Förvaltningssamverkan 2021‐12‐13

Beslut
1.

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

___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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