SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgs- och socialnämnden

Plats och tid
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Sida
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Badhotellet i Tranås, klockan 09:00- 11:10

Ajournering 09:50 – 10:10
Beslutande

Anna Johansson (S),ordförande
Claes Samuelsson (C)
Arne Gustavsson (S)
Gunvor Gransö (KD)
Lolitha Rungård (L)
Ulla Karlsson (M)
Iréne Karlsson (M)
Kristin Henrysson (M) ersätter Jenni Iwarsson (SD)
Lars Stoltz (S) ersätter Tina Ånell (S)

Övriga närvarande

Christoffer Sjögren, Förvaltningssekreterare
Anders Granqvist, Chef Arbete och välfärd
Pirjo Ohvo, Förvaltningschef
Camilla Eriksson, Chef för ekonomi- och systemstöd
Caroline Strand, Omsorgschef
Tove Frisk, Kommunikatör

Utses att justera

Arne Gustavsson (S)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2017-09-12 klockan 11:00

Justerade paragrafer

§107- §119, § 121 - § 126

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Arne Gustavsson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden
2017-08-29

Datum då
anslaget sätts upp

2017-09-12

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

Datum då
anslaget tas ned

för protokollet
Underskrift
...........................................................................................................................................

Christoffer Sjögren

2017-10-04
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 107

Justering av protokoll - Val av justerare och tid för justering

§ 108

Dagordning - Godkännande

§ 109

Rapporter - Information

§ 110

Arne och Gillis Flygh minnesfond - Information

§ 111

MAS kvartalsrapport andra kvartalet 2017 Godkännande av redovisning

§ 112

Kvartalsrapport inkomna synpunkter kvartal 2 Godkännande av redovisning

§ 113

Kvartalsrapport ej verkställda beslut, kvartal 2 Godkännande av redovisning

§ 114

Kungsvägens HVB - Beslut om inriktning

§ 115

Rapport och åtgärder Skänninge HVB - Godkännande

§ 116

Ekonomi, prognos, månadsrapporter juni - juli 2017 Godkännande av redovisning

§ 117

Budget 2018, fördelning per verksamhet - Godkännande

§ 118

Åtaganden 2018 - Godkännande

§ 119

Lex Sarah - Beslut om åtgärd

§ 121

Tillfälligt kommunbidrag för asylsökande ensamkommande unga som
fyller eller har fyllt 18 år - Godkännande

§ 122

Lokalisering av nytt vårdboende - Yttrande till kommunstyrelsen

§ 123

Utnämnande av nytt PUL-ombud - Godkännande

§ 124

Kurser och konferenser – Godkännande av deltagande

§ 125

Delegationsbeslut - Godkännande av
redovisning

§ 126

Kännedomsärenden

Utdragsbestyrkande
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§ 107
Justering av protokoll - Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning
Tina Ånell (S) är föreslagen som justerare enligt turordning. Tina Ånell (S)
är ej närvarande på sammanträdet.
Förslag på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår Arne Gustavsson (S) som
justerare istället för Tina Ånell (S) då han är nästa enligt turordningen, samt
att fastställande av tid för justering fattas av justerare och ordförande vid ett
senare tillfälle.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till sitt ändringsförslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Arne Gustavsson (S) utses till justerare för sammanträdet
2. Tid för justering bestäms av justerare och ordföranden vid ett senare
tillfälle
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 108
Dagordning - Godkännande
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har skickat ut ett förslag till dagordning i
och med kallelsen till sammanträdet.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Dagordningen godkänns i enlighet med utskickat förslag.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:76

Rapporter - Information
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och rapporter föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
- Minnesanteckningar förda vid brukardialog inom hemtjänstens
verksamhetsområde i Mjölby, 170531
Muntliga rapporter lämnas av tjänstemän, ledamöter och ersättare enligt
följande:
- Rapport från besök på konferens om framtidens utmaningar, Sveriges
kommuner och landsting 2017-08-22, lämnas av Ulla Karlsson (M) och
Kristin Henrysson (M)
- Rapport från möte kommunrevisorerna 2017-08-22, lämnas av
ordföranden Anna Johansson (S), Claes Samuelsson (C) och Iréne
Karlsson (M)
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningen av rapporterna
godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johanssons (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen av rapporterna godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:74

Arne och Gillis Flygh minnesfond - Information
Bakgrund
Gillis Flygh, som avled 2016-08-07, har genom testamente donerat sin
kvarlåtenskap till att utgöra grundstommen i en fond benämnd ”Arne och
Gillis Flygh minnesfond”. Fonden tillfaller Mjölby kommuns
Omsorgsförvaltning och speciellt Bokens äldreboende att användas i
dagverksamheten för besökande och dess trivsel, såsom underhållning,
förtäring, utsmyckning och annat som kan vara till glädje för alla som deltar
i verksamheten. Såväl kapital som avkastning får användas för detta
ändamål.
Sammanfattning
Enhetschef Catherine Stolfer Sunesson har i skrivelse redovisat vad de
planerar att genomföra. Dels ska möbler inköpas för att skapa ”Gillis hörna”
och ”Gillis bänk”, dels planeras två större underhållningstillfällen med
kända artister och om pengarna räcker också någon festmåltid.
Beslutsunderlag
- Arne och Gillis Flygh minnesfond, skrivelse från Bokens äldreboende,
2017-07-19
- KS/2015:151 - Angående dödsboet efter G.F. (bouppteckning), 2016-1108
- KS/2015:151 - Testamente Gillis Flygh, 2016-09-07
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
har tagit del av informationen.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johanssons (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:11

MAS kvartalsrapport andra kvartalet 2017 - Godkännande av
redovisning
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 kvartalet 2017.
Beslutsunderlag
- Missiv - MAS kvartalsrapport andra kvartalet 2017, 2107-07-19
- MAS kvartalsrapport andra kvartalet 2017, 2017-07-11
Vid mötet föredrar omsorgschefen ärendet samt tar upp frågan om
redovisningsintervall för MAS rapport om avvikelser och
kvalitetsmätningar. Ett önskemål från MAS är att redovisningen förändras
till halvårsvis istället för kvartalsvis för att kunna dra bättre slutsatser kring
resultaten då mängden ärenden är så pass lågt per kvartal.
Omsorgs- och socialförvaltningen har också att önskemål om att omsorgsoch socialförvaltningen bör undersöka möjligheten att införa digital
signeringslista för HSL-insatser och om det kan åstadkomma en minskning
av antalet avvikelser rörande utebliven läkemedelsbehandling.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningsintervallen för
MAS rapportering av avvikelser och kvalitetsmätningar ändras från
kvartalsvis till halvårsvis med omedelbar verkan och med första
redovisningstillfälle i samband med patientsäkerhetsberättelsen 2018, samt
att omsorgs- och socialförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att
införa digital signeringslista för HSL-insatser och återrapportera detta till
nämnden senast på sammanträdet i april 2018.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt
liggande tilläggsförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. MAS redovisning av avvikelser andra kvartalet 2017 godkänns
2. Redovisningsintervall för MAS rapportering av avvikelser och
kvalitetsmätningar ändras till halvårsrapportering med omedelbar verkan
och med första redovisningstillfälle i samband med
patientsäkerhetsberättelsen 2018
3. Omsorgs- och socialförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att
införa digital signeringslista för HSL-insatser och återrapportera detta till
nämnden senast på sammanträdet i april 2018
___
Beslutet skickas till:
Akten
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 112

Sammanträdesdatum

Sida

2017-08-29

9 (31)

Dnr OSN/2017:17

Kvartalsrapport inkomna synpunkter kvartal 2 - Godkännande av
redovisning
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 andra kvartalet 2017 har det kommit in 4 synpunkter, vilket är att
jämföra med 22 synpunkter för samma period 2016.
Under kvartal två har endast fyra nya synpunkter inkommit, vilket är
betydligt lägre än kvartal ett. Detta har gjort att antalet synpunkter åter igen
blir någorlunda meningslöst att försöka analysera. Mängden är så pass liten
att det inte går att dra några generella slutsatser kring vilka områden som
har störst utmaningar i dagsläget.
Beslutsunderlag
- Missiv – Kvartalsrapport – Sammanställning av inkomna synpunkter
efter kvartal 2 2017, 2017-08-10
- Tjänsteskrivelse - Kvartalsrapport - Sammanställning av inkomna
synpunkter efter kvartal 2 2017, 2017-08-10
- Bilaga – Sammanställning av synpunkter efter kvartal 2 2017,
2017-08-10
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johanssons (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner rapporten.
2. Rapporten läggs till handlingarna.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:48

Kvartalsrapport ej verkställda beslut, kvartal 2 - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar kvartalsvis Ej verkställda beslut
för
omsorgs- och socialnämnden inom verksamheten, och rapporterar sedan
detta vidare till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar kvartalsrapport för kvartal 2,
2017.
För kvartal 2 finns 13 ej verkställda beslut; två inom IFO, två inom ÄO
samt nio inom OF LSS. Två utav dessa har under perioden fått besked om
verkställighet.
Beslutsunderlag
- Missiv - Kvartalsrapport - Ej verkställda beslut kvartal 2 2017,
2017-08-10
- Rapport - Ej verkställda beslut 2017, kvartal 2, 2017-08-10
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johanssons (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämnden beslut
1. Redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2017
godkänns
2. Rapporten tillställs kommunfullmäktige.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2015:151

Kungsvägens HVB - Beslut om inriktning
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över
verksamheten på Kungsvägens HVB och hur den bättre kan sättas in i ett
sammanhang som bättre tillgodoser medborgarnas/ungdomarna behov av
insatser på hemmaplan. Syftet är att erhålla bättre kvalitet/resultat för den
enskilde.
2017-06-20 presenterades en utredning för nämnden med förslag till beslut
men omsorgs- och socialnämnden yrkade på återremiss och ytterligare
komplettering av ärendet senast i augusti 2017.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har gjort en sammanställning av de
områden som omsorgs- och socialnämnden begärt komplettering på, vilka
redovisas i tjänsteskrivelse. De områden som har kompletterats är
ekonomiska kostnader, behandlingstid och resultat, ekonomisk redovisning
av externa placeringar, pågående placeringar på externt HVB,
målgruppsbeskrivning samt en handlingsplan, som förslag på fortsatt
förbättringsarbete på enheten.
Beslutsunderlag
- Missiv - Komplettering, Utredning Kungsvägens HVB, 2017-08-15
- Komplettering, Utredning Kungsvägens HVB, 2017-08-10
- Protokollsutdrag – osn 170620 - §98 Utredning Kungsvägens HVB –
beslut om godkännande, 2017-06-28
- Uppdrag - Översyn av öppenvården och boenden i Mjölby kommun, hur
optimerar vi våra resurser för att skapa en bättre kvalitet för våra
medborgare, 2017-06-09
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johanssons (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag
2. Omsorgs- och socialförvaltningen får i uppdrag att inleda förhandlingar
och förändringsprocess i enlighet med föreslagen handlingsplan
___
Beslutet skickas till:
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:65

Rapport och åtgärder Skänninge HVB - Godkännande
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden fick på sammanträdet 2017-06-20 en muntlig
återrapport av Tankemod AB och konsult Lars Engström gällande sitt
uppdrag att göra en genomlysning av verksamheten. Nämnden beslutade att
till nästa sammanträde dels få rapporten skriftligt presenterad och att
förvaltningen tar fram en handlingsplan i syfte att komma tillrätta med de
muntligt presenterade problemområdena.
Sammanfattning
Av den skriftliga rapporten framkommer bland annat följande
problemområden:
- Ungdomarna har låg tillit till personalen
- Ungdomarna uppfattar regler och tillkommande av nya regler som ett
sorts straff
- Personalen beskriver sig som en dysfunktionell grupp
- Personalen hävdar att det inte förts några djupare samtal om värderingar,
värdegrund, förhållningssätt, bemötande och boendets verkliga syfte
- Organisationskulturen uppvisar alltmer auktoritära och repressiva drag
- Ungdomarnas, personalens och de gode männens uppfattning är att det
inte är enhetschefen som leder och styr verksamheten utan det är ett
informellt ledarskap från flera olika aktörer
Med rapporten som grund har förvaltningen arbetat fram en handlingsplan
innefattande åtgärder för att åstadkomma en verksamhet där ungdomarna
ges möjlighet att fokusera på det som är väsentligt; skola, arbete och att
komma ut i det svenska samhället. Verksamheten ska ha ett tydligt och väl
förankrat syfte och uppdrag. Ledning och styrning av enheten ska fokusera
på att skapa en fungerande och samstämd personalgrupp för att verkställa
uppdraget samt för att öka tilliten mellan personal och ungdomarna.
För att åstadkomma planerade åtgärder behöver verksamhetsområdet göra
justeringar inom organisationen från och med 2017-09-01 dels för att få en
nystart för verksamheten men också för att få ett tydligt ledarskap på plats
och stationerad på boendet.
Beslutsunderlag
- Missiv - Rapport och åtgärder Skänninge HVB, 2017-07-13
- Genomlysning av Skänninge HVB, 2017-07-14
- Handlingsplan för Skänninge HVB, 2017-07-05
- Förändring inom befintlig organisation, Arbete och välfärd, 2017-07-06
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johanssons (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Rapporten läggs till handlingarna.
2. Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens
handlingsplan med beslut om muntlig återrapport på nämndens
sammanträde i november 2017.
3. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av förslaget till förändringar
inom nuvarande organisation.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:61

Ekonomi, prognos, månadsrapporter juni - juli 2017 - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Juli månads resultat samt helårsprognos för omsorgs- och socialnämnden
redovisas på nämndens sammanträde.
För juli månad är bokslutsprognos per 2017-07-31 registrerad i
prognosmodulen. Ekonomi och-systemstöd har träffat alla chefer under
perioden juni-juli för avstämning av enhetens ekonomi.
Se bilaga 1,Bokslutsprognos per 2017-07-31
Vid alla torsdagar under sommaren har enhetchefer och ledningsgrupp
träffats för uppföljning av verksamheten.
Sammanfattning
Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet ackumulerat i juli 323 669
tkr i jämförelse med budgeterade medel 320 916 tkr detta ger avvikelse för
perioden jan-juli – 2 753tkr, exklusive intäkts- finansierade verksamheten
ensamkommande.
Ekonomistöd har träffat budgetansvariga för nämndens verksamheter och
gjort helårsprognos per juni och juli. Omsorgs-och socialnämndens
helårsprognos per juli visar 562 733 tkr i jämförelse med budgeterade medel
561 876 tkr, vilket ger en avvikelse med -857 tkr.
I förvaltningens totala resultat finns både underskott och överskott mot
planerad budget. För information om respektive enhets resultat se bilaga 1
Bokslutsprognos per 2017-07-31.
Förvaltningen har leasingkostnader för välfärdsteknologi i driftbudgeten och
där medel för dessa finns i investeringsbudget.
En reglering mellan driftsbudget och investeringsbudget görs vid årets slut,
vid helårsprognos i juli är regleringen cirka 1 000 tkr.
Mellan maj och julis prognos ökar kostnaden för HVB Barn och unga, samt
för externa LSS placeringar. Externa placeringar för LSS beslut ökar från 6
till 9 stycken. När budget för HVB barn och unga beräknades, fanns inte
behovet av SIS placeringar. Beräknad ökning av antalet placerade jämfört
med budget är en nettoeffekt på ca 2 individer för helåret. Antalet vårddygn
per individ har ökat jämfört med budget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Överskottet i prognosvärde jämfört med budget ökar för enheten Hälso och
–sjukvård mellan maj och juli och beror till stor del på Till och från har
andra kommuner köpt vårdplats på Dacke – rehab och kortidsboende, detta
ger upphov till en del av det prognostiserade överskottet, samt att ett avtal
med Boxholms kommun har tecknats för tjänsten sjuksköterska nattetid.
För verksamhet Ensamkommande beräknas helårsprognosen ges en
avvikelse mot budgeterade medel med 2 511 tkr. I takt att med att ett antal
ensamkommande barn flyttar till eget boende eller stödboende minskar
behovet av bemanning och detta ger upphov till ett litet positivit överskott.
Beslutsunderlag
- Missiv - Ekonomi och budgetuppföljning per juli 2017, 2017-08-09
- Tjänsteskrivelse – Bilaga 1, Prognos per perioden jan – juli, 2017-08-09
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johanssons (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Juli månads ekonomiska redovisning godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:33

Budget 2018, fördelning per verksamhet - Godkännande
Bakgrund
Omsorgs-och socialnämnden har tilldelats en budgetram på 564 980 tkr.
Förvaltningen presenterar ett förslag på fördelning av budgetramen och
redogör för förutsättningar till fördelning av budgetram per
budgetverksamhet, buverk.
Budgetram fördelad per buverk för år 2018 ska fastställas och rapporteras
till kommunstyrelsen senast 2016-09-14 samt per kostnadsställe 2016-0927.
Fördelning per buverk av 2018 års driftbudgetram kan komma att förändras
på grund av omdisponeringar mellan de olika budgetverksamheterna.
Fredag 15 september öppnas budgetmodulen för registrering. Vecka 38
kommer förvaltningens alla budgetansvariga, ledningsgrupp samt
ekonomistöd att arbeta med registrering av den planerade budget för år
2018. Senast 16 december ska förvaltningen ha klarmarkerat detaljbudget
för år 2018 i ekonomisystemet till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden har fördelat den tilldelade budgetramen 564
980 tkr per buverk enligt juli-2017 prognosvärden och justerat kostnader
enligt anvisning från kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
- Missiv - Budget per verksamhetsområde - buverk 2018, 2017-08-25
- Tjänsteskrivelse – Budget per buverk 2018, 2017-08-21
- Investeringsbudget 2018 – 2020 Majoritetens förslag vid
kommunfullmäktige, 2017-06-21
- KF § 67 Kommunmål och driftsramar 2018. 2017-06-21
- Ramar 18-20 Majoriteten, 2017-06-21
- KF § 68 Investeringsbudget 2018-2020, 2017-06-21
Ajournering
Mötet ajourneras i 20 minuter för paus.
Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordförande Claes Samuelsson (C) föreslår att omsorgs- och
socialnämnden bifaller ett tilläggsyrkande som lyder:
”Omsorgs- och socialnämnden beslutar om kvarvarande kompletteringar av
budgetramen 2018-2020 så snart som kommunstyrelseförvaltningen har
färdigställt underlaget”.
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Beslutsgång
Ordföranden Anna Johanssons (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag
samt Claes Samuelssons (C) tilläggsyrkande.
Omsorgs- och socialnämndens till beslut
1. Förslaget till fördelning av budgetram om 564 980 tkr fördelat per
buverk godkänns
2. Omsorgs- och socialnämnden beslutar om kvarvarande kompletteringar
av budgetramen 2018-2020 så snart som kommunstyrelseförvaltningen
har färdigställt underlaget
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Dnr OSN/2017:80

Åtaganden 2018 - Godkännande
Bakgrund
Under dygnskonferens på Tranås badhotell har omsorgs- och
socialnämnden tillsammans med utbildningsnämnden och dess motsvarande
förvaltningar gemensamt utgått ifrån 2017 års åtaganden och tagit fram
förslag på revideringar för 2018.
Sammanfattning
Förvaltningen har sammanställt det framarbetade förslaget till nya
åtaganden inför 2018 per kommunmål.
De nya åtaganden som föreslås är:
Kommunmål 1.1 – Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer
och stimulera till ökad inflyttning
Åtagande:
• I samverkan med andra aktörer utveckla en mångfald av bostäder som
möjliggör ett självständigt liv
Kommunmål 1.2 – Medborgarnas hälsa ska förbättras
Åtagande:
• Vidareutveckla en samlad vårdkedja. Förvaltningen ska minska antalet
externa placeringar genom kortare vårdtider och fler alternativ på
hemmaplan
• Utveckla den inre och yttre miljön i våra boenden som stimulerar till
välmåendet
Kommunmål 4.1 – Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra
Åtagande:
• Medborgarna ska känna sig trygga med den vård och service som ges
• Medborgarna ska känna sig trygga och säkra i de offentliga lokaler där
vår verksamhet bedrivs

Justerandes sign
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Kommunmål 4.2 – Medborgarna ska få en god service och ges
förutsättningar till inflytande
Åtagande:
• E-tjänster ska finnas inom flera av nämndens samtliga
verksamhetsområden för att förenkla för medborgarna och öka
tillgängligheten
• Verksamhetslokalerna inom nämndens verksamhetsområden ska ge stöd
för välfärdsteknik och kommunikation.
Kommunmål 6.1 – Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av
engagerade medarbetare
Åtagande:
• Förbättra hållbart medarbetarengagemang i Omsorgs- och
socialförvaltningen
Beslutsunderlag
- Missiv – Åtaganden 2018, 2017-08-29
- Tjänsteskrivelse – Åtaganden 2018, 2017-08-29
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johanssons (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Förslaget till åtaganden för 2018 antas och beslutet tillställs
kommunstyrelsen
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Dnr OSN/2017:64

Lex Sarah - Beslut om åtgärd
Sammanfattning
Den 22 juni 2017 genomförs ledsagning av [Sekretess] mamma till och från
ett umgänge med [Sekretess] som är placerad vid [Sekretess] via Omsorgsoch socialförvaltningen. Under hemfärden från umgänget visar mamman en
bild av sitt barns rygg. På bilden syns stora röda märken som liknar
rappmärken. Personal som genomför ledsagningen uppmanar mamman att
ta en kontakt med socialsekreteraren efter helgen, vilket innebär den 26 juni
2017 då detta var dagen före midsommarafton.
Det är vid tidpunkten inte klarlagt vad orsaken till de märken som syns på
bilden är. Genom att ingen anmälan eller annan åtgärd vidtogs omedelbart
för att utreda orsaken, lämnas barnet under flera dagar med en risk för att
någon handling utförs mot barnet som orsakar dessa märken. Detta medför
en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande.
Orsaken till risken för ett allvarligt missförhållande är att medarbetaren får
kännedom om detta efter kontorstid och inte har kännedom att sociala
jouren finns för en kontakt när uppgifter som detta blir kända utanför
kontorstid. Det brister i kommunikation, information samt tydliggörande av
ansvar och rutiner som orsakar att risken för allvarigt missförhållande
uppstår. Efter läkarundersökning visar det sig att märkena inte orsakats av
någon handling mot [Sekretess], utan det finns en naturlig förklaring.
Bedömningen är att händelsen är en påtaglig risk för ett allvarligt
missförhållande och ska därför anmälas till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO.
Beslutsunderlag
- Missiv - Utredning av rapportering enligt Lex Sarah, [Sekretess], 201708-23
- Rapportering enligt Lex Sarah, [Sekretess], 2017-06-30
- Utredning av rapportering enligt Lex Sarah med bilaga, 2017-08-24
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johanssons (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
Händelsen bedöms vara en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande
och ska därför anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
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Dnr OSN/2017:78

Tillfälligt kommunbidrag för asylsökande ensamkommande unga som
fyller eller har fyllt 18 år - Godkännande
Bakgrund
Regeringen har beslutat om ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner
kronor som ett stöd för kommuner där ensamkommande barn fyller 18 år
under asylprocessen. Det tillfälliga kommunbidraget ska stödja de
vistelsekommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i
kommunen bo kvar. Exakt hur medlen ska användas är dock upp till
kommunerna att avgöra, eftersom behov och förutsättningar kan skilja sig åt
mellan olika kommuner.
Sammanfattning
Det tillfälliga kommunbidraget ska stödja de kommuner som vill låta
ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen att bo kvar, vilket
förvaltningen anser blir svåra bedömningar att göra utifrån en så svepande
formulering. Vi bedömer att det är mer rättssäkert för de enskilda
ungdomarna att fortsätta på det sätt vi gör idag, det vill säga att de enskilda
behoven styr och att beslut om att få stanna kvar efter fyllda 18 år tas enligt
gällande sociallagstiftning på sedvanligt sätt. Enligt nuvarande regelverk
och ersättningssystem är det Migrationsverket som ansvarar för de
ensamkommande ungdomarna efter att de fyller 18 år. Att göra avsteg från
det enbart med anledning av tillfälliga kommunbidraget kan inte anses som
långsiktigt eller hållbart.
Risken är överhängande att de långa handläggningstiderna som är på MIV
leder till att väntan på beslut drar ut på tiden ytterligare och att möjligheten
till en bra etablering minskar med tiden. Förvaltningen menar också att
oklarheterna om beslut på regeringsnivå om vilka grupper som kommer att
få asyl och vilka grupper som kommer att avvisas gör ställningstagandet
problematisk.
Förvaltningen föreslår därför att inte generellt erbjuda möjligheten att få
stanna i kommunen under asylprocessen när man fyller 18 år.
Beslutsunderlag
- Missiv - Tillfälligt kommunbidrag för asylsökande ensamkommande
unga som fyller eller har fyllt 18 år, 2017-08-22
- Tillfälligt kommunbidrag för asylsökande ensamkommande unga som
fyller eller har fyllt 18 år, 2017-08-10
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johanssons (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-08-29

23 (31)

Omsorgs- och socialnämnden beslut
Nuvarande gällande regelverk mellan stat och kommun skall följas, samt i
övrigt följa gällande sociallagstiftning för att beakta individuella behov
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr OSN/2017:72

Lokalisering av nytt vårdboende - Yttrande till kommunstyrelsen
Bakgrund
Den demografiska utvecklingen i landet och i kommunen visar på en stor
ökning av äldre efter år 2020. Vi blir alltfler äldre och vi lever längre och vi
får också längre perioder av sjukdomstillstånd, multisjuka med stora
omsorgsbehov. Målet är att klara insatserna i ordinärt boende med hemtjänst
och vid behov med hemsjukvård. När detta inte är möjligt är kommunen
skyldig att erbjuda boendeplatser för vård och omsorg. Åldersgruppen 8089 år kommer att öka mest i Mjölby kommun.
Kommunen planerar för ett nyproducerat vårdboende med cirka 80 platser. I
produktionen ska också planeras för rehabilitering och korttidsplatser.
Ansatsen är att inte fastna i traditionellt tänkande utan i stället ha en
inriktning med maximal flexibilitet för framtida behov av vård och
omsorgsplatser. Målsättningen är att byggnaden ska vara klar för inflyttning
2020-2021.
Kommunstyrelsen ska fatta beslut i frågan och omsorgs- och socialnämnden
har att uttala sig om framskrivet förslag till beslut.
Sammanfattning
Fastighetsavdelningen, Planavdelningen och Omsorg- och
socialförvaltningen har utrett och värderat tre huvudalternativ på placeringar
inom Mjölby tätort.
Av de tre alternativen förespråkas alternativ 2, beläget vid Lidls parkering
väster om Ramstadgatan. Området utgörs idag av en björkdunge. Området
har idag en gällande detaljplan som tillåter industri och handel. Det är därför
nödvändigt med en ny detaljplan eller planändring.
Efter beslut om lokalisering behöver en förstudie starta snarast. Förstudien
ska delas in i två steg. Det första steget ska innehålla volymstudier avseende
placering av byggnad på tomt med hänsyn
till ljus, buller och geotekniska förhållanden mm. Målet med förstudiens
första steg är att ge underlag för kommande planarbete.
Beslutsunderlag
- Missiv - Förslag angående lokalisering av nytt äldreboende i Mjölby,
2017-07-25
- Analysunderlag till uppdrag ”Nyproduktion till äldreboende”, 2015-0319
- Förstudierapport boende för äldre i Mjölby, 2016-01-20
- Förslag angående lokalisering av nytt äldreboende i Mjölby,
2017-07-05
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Beslutsgång
Ordföranden Anna Johanssons (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av underlaget och remitterar
frågan till det kommunala pensionärsrådet för synpunkter och vill ha svar
inför nästkommande sammanträde den 3 oktober
___
Beslutet skickas till:
Akten
Det kommunala pensionärsrådet, KPR
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Dnr OSN/2017:79

Utnämnande av nytt PUL-ombud - Godkännande
Bakgrund
Ett centralt begrepp när det gäller personuppgifter är personuppgiftsansvar.
Personuppgiftsansvarig är den som behandlar personuppgifter i en
verksamhet. Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person eller
den myndighet som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som
bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till.
Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är
personuppgiftsansvarig. I kommunen är både kommunstyrelsen och de
kommunala nämnderna personuppgiftsansvariga, var och en i sin
verksamhet. En personuppgiftsansvarig kan välja ett personuppgiftsombud
att utföra kontroll över att personuppgifter hanteras korrekt i verksamheten.
Sammanfattning
Inom omsorgs- och socialnämnden har det tidigare varit Utvecklingsledaren
med ansvar för system, eHälsa och IT som är personuppgiftsombud, vilket
är en roll som Lis-Anna Engstrand har haft sedan hösten 2016-03-01.
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår nu att denna arbetsuppgift ska
överföras till rollen som Förvaltningssekreterare fram till dess att den nya
dataskyddsförordningen börjar gälla våren 2018. Under denna tid kommer
även förvaltningssekreterarna delta i kommunens projekt att anpassa
verksamheten till den nya lagen.
Beslutsunderlag
- Missiv - Ändring av personuppgiftsombud enligt Personuppgiftslagen,
PuL, 2017-08-11
- Anmälningsblankett Personuppgiftsombud, Datainspektionen med
faktablad
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johanssons (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Christoffer Sjögren och Göran Lidemalm utses till personuppgiftsombud
för omsorgs- och socialnämndens verksamhet från och med 2017-10-01
2. Anmälan skickas till Datainspektionen
3. Beslutet översänds till Kommunstyrelsens förvaltning för kännedom
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning
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Dnr OSN/2017:9

Kurser och konferenser - Godkännande av deltagande
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16, §
153, ska varje nämnd besluta om deltagande i kurser och konferenser.
Beslutsunderlag
- Inbjudan till föreläsning om hederskultur och hedersrelaterat våld,
Samordningsförbundet västra Östergötland, 2017-09-15
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämndens
ledamöter och ersättare godkänns deltagande vid föreläsning om
hederskultur och hedersrelaterat våld den 15 september 2017.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämndens ledamöter och ersättare godkänns deltagande
vid föreläsning om hederskultur och hedersrelaterat våld den 15 september
2017.
___
Beslut skickas till:
Akten
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Dnr OSN/2017:3

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33 § - 38 § kan en del beslut delegeras
till anställda inom förvaltningen.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån
gällande delegationsordning.
Sammanfattning
16.1 Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
16.2 Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
16.7 Egen begäran om återkallelse av serveringstillstånd
20.1 Anställning tillsvidare samt visstidsanställningar längre än 6 månader
Beslutsunderlag
- Missiv – Redovisning av delegationsbeslut, augusti 2017, 2017-08-10
- Förteckning delegationsbeslut, för perioden 2017-06-09 – 2017-08-10,
2017-08-10
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johanssons (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr OSN/2016:106, OSN/2017:10,
OSN/2017:14, OSN/2017:15, OSN/2017:53,
OSN/2017:62, OSN/2017:63

Kännedomsärenden
Beslutsunderlag
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och
redovisas för kännedom:
-

-

-

Förvaltningssamverkan, Protokoll, justerat, 2017-05-22
Förvaltningssamverkan, Protokoll, justerat, 2017-06-12
Förvaltningssamverkan, Protokoll , ojusterat, 2017-08-21
Inspektionen för vård och omsorg, Beslut om att avsluta ärendet,
anmälan enligt Lex Maria rörande allvarlig vårdskada vid
hemsjukvårdsenheten, Dnr 8.1.1-18917/2017-4, 2017-06-14
Avtal mellan Mjölby kommun och Linköpings universitet om
verksamhetsförlagd utbildning för studerande vid Socionomprogrammet,
Dnr. ISV-2016-00053, 2017-06-22
Rapportering enligt Lex Sarah gällande kommunens öppenvård och
resursteamet, 2017-06-14
Svar på yttrande i ärendet som rör enskild, 2017-06-09
Konkurrensverket, Skrivelse rörande innovationspartnerskap inom städoch tvättjänster, Dnr 399/2017, 2017-07-10
Svar – innovationspartnerskap inom städ- och tvättjänster, Mjölby
kommun, Dnr 399/2017, 2017-08-09
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag KS § 151 Telefon och e-postpolicy,
2017-06-21
Riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e-post i Mjölby kommun,
reviderad, 2017-06-22
Kommunstyrlesen, Protokollsutdrag KS § 154 Stöd till deltagande vid
kulturarrangemang för KanDeKanVi, Öland 5-6 augusti 2017, 2017-0622

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningen av
kännedomsärendena godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisning av kännedomsärendena godkänns
___
Beslut skickas till:
Akten
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