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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, klockan 09:10- 10:35, 11:10 – 11:20, 14:59 – 15:00
Ajournering: 10:05 – 10:35

Beslutande

Anna Johansson (S), ordförande
Claes Samuelsson (C)
Arne Gustavsson (S)
Gunvor Gransö (KD) § 129, § 131
Lars Stoltz (S) ersätter Gunvor Gransö (KD) § 140
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) ersätter vakans (L) § 129
Tobias Rydell (S) ersätter Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) § 131, § 140
Ulla Karlsson (M)
Kristin Henrysson (M) ersätter Iréne Karlsson (M)
Jessica Miedl Ohlsson (SD)

Ersättare

Lars Stoltz (S) § 129, § 131
Tobias Rydell (S) § 129

Övriga deltagande

Christoffer Sjögren, förvaltningssekreterare, Anders Granqvist, chef arbete och välfärd
Pirjo Ohvo, förvaltningschef, Caroline Strand, omsorgschef, Camilla Eriksson, chef
ekonomi- och systemstöd § 129, § 131, Anette Gunnarsdotter, verksamhetschef HSL §
129, § 131, Malin Engström, enhetschef § 129, Lars Högberg, konsult/utredare § 129,
Mirko Tolic, alkoholhandläggare § 131, Dennis Karlsson, alkoholhandläggare § 131

Utses att justera

Ulla Karlsson (M)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2017-10-03 klockan 15:30

Justerade paragrafer

§ 129, § 131, § 140

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Ulla Karlsson (M)

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

Omsorgs- och socialnämnden
2017-10-03

Justerade paragrafer

§ 129, § 131, § 140

Datum då
anslaget sätts upp

2017-10-04

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

Datum då
anslaget tas ned

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

Christoffer Sjögren

2017-10-25
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 129

Begäran om yttrande och handlingar rörande anmälan hos inspektionen
för vård och omsorg, IVO - Beslut om åtgärd

§ 131

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Restaurang Pappa
Ninmari (nuvarande Meet Restaurang och Bar) - Beviljande av
serveringstillstånd

§ 140

Val av ny ersättare i socialutskottet efter Tina Ånell (S) - Godkännande

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:82

Begäran om yttrande och handlingar rörande anmälan hos
inspektionen för vård och omsorg, IVO - Beslut om åtgärd
Bakgrund
I augusti månad fick förvaltningen information om att en äldre man med
insatser från hemtjänst har hittats av anhöriga svårt medtagen i sin bostad.
Mannen har troligen av oklar anledning ramlat och legat på golvet i flera
dygn. Han fördes till sjukhus där han avled samma dag.
Mannen hade insatserna trygghetslarm, inköp av dagligvaror samt tillsyn på
kvällar alla dagar i veckan. Insatserna inköp och tillsyn har avslutats utan
biståndshandläggarens medverkan.
Av utredningen framgår att förvaltningen har brustit på flera områden, i
myndighetsutövningen och i utförarverksamheten som inte har följt
beslutade rutiner och processer i samband med förändring av biståndsbeslut.
Sammanfattning
Händelsen har anmälts av anhörig till inspektionen för vård och omsorg och
nämnden har låtit göra en Lex Sarah utredning av händelsen.
Beslutsunderlag
- Missiv - Begäran om yttrande och handlingar rörande anmälan hos
inspektionen för vård och omsorgs, [Sekretess], 2017-10-02
- Bilaga till Lex Sarah-utredning Mjölby, [Sekretess], 2017-09-20, 201709-27
- Utredning av rapportering enligt Lex Sarah med bilaga, [Sekretess],
2017-09-26
- Begäran om yttrande och handlingar rörande anmälan från anhörig
gällande hemtjänst, [Sekretess], IVO Dnr 8.5-29813/2017-2, 2017-08-22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Händelsen är en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande och ska
därför anmälas till inspektionen för vård och omsorg
2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta handlingsplaner för berörda
verksamheter samt vidta nödvändiga åtgärder. Handlingsplaner och
åtgärder ska redovisas för nämnden 31 oktober
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att följa upp och kontrollera
följdsamheten till fastställda rutiner och riktlinjer inom ramen för
interkontrollplanen 2018 och att denna redovisas till nämnden senast i
december 2017
4. Översända nämndens beslut om åtgärder som yttrande samt övriga
begärda handlingar till IVO
5. Beslutet justeras omedelbart
___
Beslutet skickas till:
Akten
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:75

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Restaurang Pappa
Ninmari (nuvarande Meet Restaurang och Bar) - Beviljande av
serveringstillstånd
Bakgrund
Damas HB, 969749-7775, ansöker om stadigvarande tillstånd för servering
av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
på Restaurang Pappa Ninmari, Burensköldsvägen 8, 595 30 Mjölby, med
anslutande uteservering och serveringstid från klockan 11:00 till 01:00
inomhus och 11:00 till 01:00 utomhus.
Alkohollagens krav bedöms vara uppfyllda. Av den anledningen föreslås
omsorgs- och socialnämnden bevilja ansökan.
Sammanfattning
Utifrån en helhetsbedömning med beaktande av det som framkommit i
utredningen, bedöms Bolaget uppfylla alkohollagens krav för att kunna
beviljas serveringstillstånd. Omsorgs och socialnämnden föreslås därav
besluta att bevilja Bolagets ansökan om stadigvarande tillstånd för servering
till allmänheten. Beslut fattas med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen.
Beslutsunderlag
- Missiv - Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten Restaurang Pappa Ninmari, 2017-09-20
- Utredning - Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten Restaurang Pappa Ninmari (före detta Meet Restaurang & Bar), Damas
HB, 2017-09-18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Damas HB, 969749-7775, beviljas stadigvarande tillstånd för servering
till allmänheten av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker på Restaurang Pappa Ninmari, Burensköldsvägen 8, 595
30 Mjölby, med anslutande uteservering, från klockan 11:00 till 01:00
inomhus och från klockan 11:00 till 01:00 utomhus årligen under
perioden 1 april till och med 30 september.
2. Beslutet justeras omedelbart
___
Beslutet skickas till:
Akten
Sökanden
Polismyndigheten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2015:2

Val av ny ersättare i socialutskottet efter Tina Ånell (S) - Godkännande
Bakgrund
Tina Ånell (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i omsorgs- och
socialnämnden och därmed också uppdraget som ersättare i socialutskottet.
På grund av detta måste ett fyllnadsval ske.
Entledigande från uppdraget som ledamot i omsorgs- och socialnämnden
skedde i kommunfullmäktige 2017-08-29.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår att Tina Ånell (S) entledigas från
uppdraget som ersättare i omsorgs- och socialnämndens socialutskott som
konsekvens av entledigandet från omsorgs- och socialnämnden.
Ordföranden Anna Johansson (S) har föreslagit att ny ersättare efter Tina
Ånell (S) blir Anna Sommarström (S).
Beslutsunderlag
- Missiv - Entledigande från uppdrag som ersättare i omsorgs- och
socialnämndens socialutskott samt fyllnadsval efter Tina Ånell (S),
2017-09-22
- Protokollsutdrag - KF §85 Entledigande från Kommunfullmäktige och
Omsorgs- och socialnämnden, 2017-08-29
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Tina Ånell (S) entledigas från uppdraget som ersättare i omsorgs- och
socialnämndens socialutskott.
2. Anna Sommarström (S) väljs till ny ersättare i omsorgs- och
socialnämndens socialutskott efter Tina Ånell (S)
3. Beslutet justeras omedelbart
___
Beslutet skickas till:
Akten
Anna Sommarström (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

