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Stadshuset, Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 – 11:45
Ajournering 09:45 – 10:10
Anna Johansson, S
Claes Samuelsson, C
Tina Ånell, S
Arne Gustavsson, S
Gunvor Gransö, KD
Lolitha Rungård, L
Ulla Karlsson, M
Iréne Karlsson, M
Kristin Henrysson, M ersätter Jenni Iwarsson, SD

Beslutande

Ersättare

Tobias Rydell, S
Lars Stoltz, S
Jonas Vargmyr, L

Övriga deltagande

Pirjo Ohvo, Förvaltningschef
Beatrice Karlsson, Utvecklingsledare §187 - §188
Camilla Eriksson, Chef Ekonomistöd §185
Caroline Strand, Omsorgschef
Håkan Davidzon, Utvecklingsledare §180 - §182
Boel Eklund, MAR §187
Karoline Pettersson, HR-specialist
Göran Lidemalm, Förvaltningssekreterare

Utses att justera

Claes Samuelsson, C

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen, 2016-11-01 klockan 15:30

Underskrifter

paragrafer

Sekreterare

§180 - §194

Göran Lidemalm
Ordförande

Anna Johansson, S
Justerande

Claes Samuelsson, C
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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§ 180
Justering
Ordföranden Anna Johansson, S, föreslår att Claes Samuelsson, C, enligt
turordning, utses till justerare för dagens sammanträde.
Tid för justering är 2016-11-01, klockan 15.30 på omsorgs- och socialförvaltningen.

Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att utse Claes Samuelsson, C, till justerare för sammanträdet.
==========
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 181
Godkännande av dagordningen
Ordföranden Anna Johansson, S, föreslår att dagordningen godkänns i enlighet
med utskickat förslag.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att godkänna den utsända dagordningen
==========
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 182
Information om situationen med enheten Skänninge/Väderstads fastigheter
Utvecklingsledare Håkan Davidzon informerar muntligt om de arbeten som
pågår på fastigheten Kolonigatan 5-7, där verksamheterna Kolonigatans
vårdboende och gruppbostad LSS bedrivs.
Bakgrund
2015 upptäcktes dålig, mögelliknande lukt främst i närheten av entrén. En
arbetsskadeanmälan inkom i slutet av 2015. Enligt sjuksköterska har brukare påvisat symptom som kan relateras till detta.
Sammanfattning
Sveco har anlitats och de har gjort en lukt- och synkontroll.
Problem med vattenavrinning har gjort att vatten har krupit in i trävirket.
Det har konstaterats klorfenoler, som finns i impregnerat virke, och som vid
kontakt med fukt avger en mögelliknande lukt. Något mögel har inte konstaterats.
Fasaden har rivits och allt trävirke är borttaget. Putsen är tvättad och en ny
fasad sätts upp.
I veckan kommer en ny kontroll att ske. Brukare och personal kommer att få
besvara enkätfrågor. En grundlig genomgång avseende brukarnas hälsa
kommer också att ske.
==========

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2014:13

Återrapportering till nämnd: Redogörelse för åtgärder utifrån statistik
från Barnahus 2015/2016
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden har begärt en beskrivning och redogörelse för
åtgärder kring hur förvaltningen arbetar med frågor som rör barn och ungdomar som misstänks ha utsatts för övergrepp.
Mjölbys barn och ungdomar var överrepresenterade under år 2015 och utvecklingen har fortsatt under 2016.
Redogörelse
Förvaltningschefen redogör ärendet muntligt utifrån den tjänsteskrivelse
som myndighetschefen skrivit.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att godkänna redogörelsen
==========
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:24

Rapporter
Utskickade rapporter noteras enligt följande:
•

Rapport avseende ensamkommande flyktingbarn och evakueringsboende, 161013

Rapporter från den senaste månaden lämnas av ledamöter och ersättare
enligt följande:
•

Rapport från möte med integrationsrådet 2016-10-21 lämnas av
Anna Johansson, S.
• Rapport från förtroenderåd på Slomarps demensboende lämnas av
Claes Samuelsson, C och Kristin Henrysson, M.
==========

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2015:185

Ekonomi - Budgetuppföljning, prognos och månadsrapporter per september 2016
Bakgrund
Budgetuppföljning samt helårsprognos för omsorgs-och socialförvaltningen
redovisas varje månad på nämndsammanträde.
Sammanfattning
Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet för perioden september:
46 735 tkr, exklusive ensamkommande och evakueringsboendet.
Ackumulerat utfall per januari till och med september exklusive ensamkommande och evakueringsboendet är 403 801 tkr och budget för samma
period är 395 224 tkr. Detta ger en avvikelseför perioden mot budget med
– 8 577 tkr. September månad innehåller personalkostnader för både timvikarier och tillsvidareanställd personal. Timvikarie får lön och justeringar i
månaden efter faktisk arbetad tid. Detta gör att september månads utfall
alltid är lite högre än övriga årets månader.
Helårsprognosen för alla enheter exklusive ensamkommande och evakueringsboendet uppvisar ett utfall på 535 641 tkr, en avvikelse mot budget
med -258 tkr. I helårsprognosen finns volymregleringsmedel på 7 000 tkr
som reglerar de enheter som har en negativ avvikelse.
Förvaltningen redovisar helårsprognos för nämndens intäktsfinansierade
verksamhet ensamkommande och evakueringsboende. De kostnader som
uppstår i den verksamheten söks per kvartal och intäkterna utbetalas från
migrationsverket med en eftersläpning på upp till ett år. Prognosen i september uppvisar en positiv avvikelse, 16 534 tkr som består av ett överskott
på 10 714 tkr från de tidigare åren 2008-2015.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att godkänna den ekonomiska rapporteringen per september
==========
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:106

Innovationsavtal med Samhall
Bakgrund
I utvecklingsprojektet inom hemtjänsten är huvudsyftet med innovationsavtalet att skapa meningsfull sysselsättning för funktionsnedsatta samt, där det
är möjligt, förbereda och träna funktionsnedsatta, så att de ges möjlighet att
komma ut på den öppna arbetsmarknaden.
För att i framtiden kunna bibehålla kvaliteten i omvårdnadsarbetet behöver
arbetsuppgifter som kräver särskild kompetens, avdelas till fast stationerad,
utbildad personal. Andra arbetsuppgifter, av servicekaraktär vilka i dag
ingår i det dagliga arbetet, kan då överlåtas till andra att utföra.
När det gäller utvecklingsprojektet inom Boken så har Mjölby kommun,
genom Omsorgs- och socialförvaltningen, och Samhall haft samtal omkring
ett utökat samarbete rörande det vi kallar servicetjänster inom äldreservice.
De nämnda arbetsuppgifterna av karaktären ”icke vårdrelaterade tjänster”
kan utföras av personal som är anställda av Samhall.
Sammanfattning
Gällande utvecklingsprojektet inom hemtjänsten föreslås ett projektsamarbete under ett (1) år för att se om uppsatta mål kan infrias. I god tid före
projekttidens utgång skall en utvärdering genomföras av båda parter, för att
omsorgs- och socialnämnden skall kunna ta ställning till projektets framtid
och ta beslut om eventuell fortsatt upphandling av tjänsten.
Gällande utvecklingsprojektet inom Boken föreslås även här ett projektsammarbete under ett (1) år. Kommunens anställda och utbildade vårdpersonal kan, i de fall Samhalls personal utför icke vårdrelaterade tjänster, mer
inrikta sitt arbete på kärnverksamheten och därmed höja kvalitén och hållbarheten av densamma.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med föreslagna utvecklingsprojekt inom Bokens vårdboende och hemtjänsten samt
att efter samverkan teckna föreslagna inovationsavtal.
==========
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:69

Kvartalsrapport MAS, kvartal 2 samt 3 2016

MAS avvikelserapportering andra och tredje kvartalet 2016
samt kvartalsrapport för omvårdnadsavvikelser, kvartal 3
2016
Bakgrund
Avikelserapportering, analyser samt kvalitetsmätningar görs av medicinskt
ansvarig sjuksköterska, MAS, varje kvartal.
Avvikelser är en viktig del i verksamhetens förbättringsarbete. Genom att vi
uppmärksammar brister kan vi utveckla våra arbetssätt för att minimera
risken att det händer igen. Det är varje medarbetares skyldighet att rapportera avvikelser, samt att vidta åtgärder för att den enskilde ska få rätt hjälp.
Sammanfattning
Redovisat material avser andra och tredje kvartalet 2016
Under tredje kvartalet har 37 omvårdnadsavvikelser registrerats. Totalt 106
stycken under årets första nio månader. Drygt hälften av de rapporterade
omvårdnadsavvikelserna avser hemtjänsten och en knapp fjärdedel avser
Skänninge/Väderstads vårdboenden.
Förslag till beslut på sammanträdet
• Ordföranden yrkar på att nästa avvikelserapport ska innefatta en
skriftlig rapport med analys och bedömning med statistiken som bilagor.
• Ordföranden yrkar på att en analys görs gällande den negativa trenden avseende läkemedelsavvikelser från 2012 och framåt samt förslag till åtgärder för att motverka den.
• Ordföranden yrkar på att medicinhanteringen och Hälso- och sjukvårdsansvaret på våra HVB belyses särskilt i nästa kvartalsrapport.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden kan bifalla liggande förslag med tillägg av
de tre yrkandena.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att godkänna sammanställningen av omvårdnadsavvikelser för kvartal 3
2016 samt redovisningen av MAS avvikelserapportering för andra och
tredje kvartalet 2016 och lägga dessa till handlingarna.
att nästa avvikelserapport ska innefatta en skriftlig rapport med analys och
bedömning, med statistiken som bilagor.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att uppdra till MAS att analysera och föreslå åtgärder för att mota den
negativa trenden avseende läkemedelsavvikelser från 2012 och framåt.
att medicinhanteringen och Hälso- och sjukvårdsansvaret på våra HVB
belyses särskilt i nästa kvartalsrapport.
==========
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:62

Kvartalsrapport sammanställning av inkomna synpunkter, kvartal 3
2016
Bakgrund
Synpunktshantering 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.
I begreppet avvikelser ingår, förutom synpunkter, även medarbetarnas registrerade avvikelser från genomförandeplanerna, samt rapporter enligt lex
Sarah.
Sammanfattning
Under tredje kvartalet 2016 har det kommit in 13 synpunkter. Dessa berör i
första hand styrning/organisation, samt utförande. Utförandet är den kategori som över tid också är vanligast att vi får synpunkter kring. De synpunkter som berör styrning/organisation handlar i huvudsak om bemanning
– kontinuitet och planering.
Av de olika verksamheterna är det Hemtjänsten som fått in flest synpunkter.
Hemtjänsten är också över tid det område som vi får in flest synpunkter på,
och ofta får vi in synpunkterna via anhöriga.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att godkänna sammanställningen av inkomna synpunkter efter kvartal 3
2016 och lägga den till handlingarna.
==========
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:67

Kvartalsrapport ej verkställda beslut, kvartal 3 2016
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar för omsorgs- och socialnämnden kvartalsvis ej verkställda beslut inom verksamheten och rapporterar
detta sedan vidare till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar kvartalsrapport för kvartal 3
2016.
För kvartal 3 2016 finns 14 ej verkställda beslut; nio inom IFO samt fem
inom OF LSS. En utav dessa har under perioden fått besked om verkställighet och ett av ärendena har tillkommit på grund av avbrott av verkställighet.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2016,
samt
att tillställa rapporten kommunfullmäktige
==========
Beslut skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:51

Riktlinjer Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, inom omsorgs- och
socialnämndens verksamhetsområde
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen gjorde hösten 2015 bedömningen, efter
diskussioner med omsorgs- och socialnämndens presidium och de tre ideella
organisationer som för 2015 erhållit uppdragsersättning enligt riktlinjerna,
att det är dags att revidera riktlinjerna. Under samma period lyftes också
frågan rörande så kallade IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap) som
en tänkbar framtida utveckling av det som idag betecknas som föreningsbidrag.
Sammanfattning
I och med beslutet i omsorgs- och socialnämnden 2016-09-29 har omsorgsoch socialförvaltningen i uppdrag att tillämpa reglerna om Idéburet Offentligt Partnerskap och skriva överenskommelser, eller avtal, med de aktörer
som kan möta kommunen i de åtaganden som är gemensamma. Detta innebär att möjligheten att söka föreningsbidrag inom omsorgs- och socialnämndens verksamhetsområde upphör helt från och med 2017 års verksamhetsår.
För att tillämpning ska vara möjlig krävs att riktlinjer för verksamheten slås
fast. Omsorgs- och socialförvaltningen har förberett ett förslag till sådana
riktlinjer.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att godkänna föreslagna riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap
(IOP), samt
att avsluta möjligheten att söka föreningsbidrag hos omsorgs- och socialnämnden från och med verksamhetsåret 2017.
==========
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:47

Stadigvarande serveringstillstånd, Väderstad centralkrog, Betydande
förändring av ägarförhållanden
Ärendet lyder under sekretess enligt 30 kap. 20 § OSL.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att anmälan enligt 9 kap 11 § alkohollagen inkommit i laga ordning samt
att lämpligheten enligt 8 kap 12 § alkohollagen kvarstår för bolaget Väderstad Centralkrog AB, 556735-5820, Folkungavägen 12, 590 21 Väderstad efter betydande ändring av bolagets ägarförhållanden.
==========
Beslut skickas till:
Akten
Sökanden
Länsstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 192
Kurser & Konferenser
Det finns inga kurser eller konferenser som sänts ut
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsen inbjuder till information om
PWC-rapporten ”Analys av flyktingmottagandets kostnader” den 7 dec.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att de som önskar delta får anmäla sig för deltagande i informationen.
==========
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2015:182, OSN/2015:47,
OSN/2016:25, OSN/2016:42, OSN/2016:65

Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut som fattats delges nämnden:
•
•
•
•
•

Avtal om systemtjänster från IT-avdelningen i Mjölby kommun,
OSF-01, OSF-02, OSF-03, OSF-04, OSF-05, OSF-06, OSF-07 (7
st), delegat Anders Granquist.
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten på Mantorp park 201609-24, Möllers Festservice, delegat Göran Lidemalm.
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap vid tre tillfällen
2016/2017, Västra Hargs IF, delegat Göran Lidemalm.
Återkallelse av serveringstillstånd, Biz Brasserie, delegat Göran Lidemalm.
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap på Hantverket 201610-14, Sverigedemokraterna i Mjölby, delegat Christoffer Sjögren.

Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att man tagit del av delegationsbesluten.
==========
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:83, OSN/2016:84,
OSN/2016:85, OSN/2016:86, OSN/2016:97

Kännedomsärenden
Följande ärenden delges nämnden för kännedom:
•
•
•
•
•

IVO – Beslut i ärende 8.2-29522/2016-3 gällande Anmälan enligt
Lex Sarah, Kolonigatans vårdboende.
IVO – Beslut i ärende 8.2-29529/2016-3 gällande Anmälan enligt
Lex Sarah, Kolonigatans vårdboende.
IVO – Beslut i ärende 8.2-29519/2016-3 gällande Anmälan enligt
Lex Sarah, Kolonigatans vårdboende.
IVO – Beslut i ärende 8.2-29535/2016-3 gällande Anmälan enligt
Lex Sarah, Kolonigatans vårdboende.
IVO – Beslut i ärende 8.2-36141/2016 gällande Anmälan enligt Lex
Sarah, Hemtjänst väster.

Det noteras att i samtliga ärenden bedömer IVO att nämnden har fullgjort
sin utrednings- och anmälningsskyldighet samt har vidtagit åtgärder för att
utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållandet. IVO har avslutat
samtliga ärenden och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att man tagit del av kännedomsärendena.
==========
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

