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Kommunstyrelsesalen, klockan 09:00- 12:45
Ajournering 10:30 – 11:00
Anna Johansson (S), ordförande
Claes Samuelsson (C)
Gunvor Gransö (KD)
Ulla Karlsson (M)
Iréne Karlsson (M)
Tobias Rydell (S) ersätter Arne Gustavsson (S)
Jessica Miedl Ohlsson (SD)
Anna Sommarström (S)
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)

Beslutande

Ersättare

Lars Stoltz (S)
Kristin Henrysson (M)
Johanna Edenblad (S)

Övriga deltagande

Christoffer Sjögren, förvaltningssekreterare
Pirjo Ohvo, förvaltningschef
Caroline Strand, omsorgschef
Camilla Eriksson, chef för ekonomi- och systemstöd §§ 183 - 193
Beatrice Karlsson, utvecklingsledare §§ 182 - 183
Tony Lidberg, verksamhetscontroller §§ 184 - 186
Patrik Andersson, enhetschef §§ 179 - 181

Utses att justera

Jessica Miedl-Ohlsson (SD)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2017-12-22 klockan 13:00

Justerade paragrafer

§ 179- § 187, § 190 - § 193

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Jessica Miedl-Ohlsson (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Omsorgs- och socialnämnden
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Justerade paragrafer

§ 179- § 187, § 190 - § 193

Datum då
anslaget sätts upp
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Förvaringsplats
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Datum då
anslaget tas ned

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

Christoffer Sjögren

2018-01-15
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 179

Justering av protokoll - Val av justerare och tid för
justering

§ 180

Dagordning - Godkännande

§ 181

Rapporter - Information

§ 182

Implementering av IBIC - Godkännande av
redovisningen

§ 183

Redovisningen av brukarundersökningen vad tycker de
äldre om äldreomsorgen 2017 - Godkännande av
redovisning

§ 184

Riktlinjer för handläggning av unga vuxna med nytt,
tillfälligt förlängt eller permanent uppehållstillstånd –
Godkännande

§ 185

Ekonomi, prognos, månadsrapporter november 2017 –
Godkännande av redovisning

§ 186

Detaljbudget 2018 – Beslut

§ 187

Internkontrollplan 2018 – Godkännande

§ 190

Samverkansavtal mellan Mjölby kommun och Region
Östergötland gällande hälsokommunikatörer på
modersmål - Godkännande av avtal

§ 191

Kurser och konferenser - Godkännande av deltagande

§ 192

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning

§ 193

Kännedomsärenden

Utdragsbestyrkande
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§ 179
Justering av protokoll - Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning
Jessica Miedl Ohlsson (SD) är föreslagen som justerare enligt turordning.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Jessica Miedl Ohlsson (SD) 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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§ 180
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 liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Dagordningen godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 181

Sammanträdesdatum

Sida

2017-12-19

5 (19)

Dnr OSN/2014:24, OSN/2017:65,
OSN/2017:76, OSN/2017:82

Rapporter - Information
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och rapporter föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
- Minnesanteckningar förtroenderåd och Mini-mässa 2017-12-12,
Slomarp, 2017-12-18
- Minnesanteckningar förtroenderåd 2017-12-08, Änggården, 2017-12-08
- Minnesanteckningar förtroenderåd 2017-12-05, Hemtjänst, 2017-12-05
- Minnesanteckningar förtroenderåd 2017-11-20, Vifolkagården, 2017-1122
- Handlingsplan – åtgärder till följd av Lex Sarah 2017-09-27, 2017-10-17
- Omsorgs- och socialnämnden, Protokollsutdrag, §153 Handlingsplaner
för berörda verksamheter med orsak av Lex Sarah – Godkännande, 201710-31
- Omsorgs- och socialnämnden, Protokollsutdrag, §167 Avrapportering
handlingsplaner - Godkännande av redovisning, 2017-11-29
- Handlingsplan Skänninge HVB, 2017-07-18
- Omsorgs- och socialnämnden, Protokollsutdrag, §115 Rapport och
åtgärder Skänninge HVB – Godkännande, 2017-08-29
- Omsorgs- och socialnämnden, Protokollsutdrag, §31 Förslag till
investeringsbudget 2017-2019 samt underlag till nytt äldreboende, 201603-03
Muntliga rapporter lämnas av tjänstemän, ledamöter och ersättare enligt
följande:
- Avrapportering av handlingsplaner utifrån Lex Sarah 2017-10-03
- Återraportering av handlingsplan utifrån genomlysning av Skänninge
HVB 2017-08-29
- Rapport om status för planering av byggnation av nytt äldreboende och
LSS-boende
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningen av rapporterna
godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (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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§ 182
Implementering av IBIC - Godkännande av redovisningen
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen har haft i uppdrag att implementera IBIC
– individens behov i centrum som är ett behovsinriktat och systematiskt
arbetssätt för dig som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller
funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). IBIC är en vidareutveckling av
Äldres behov i centrum, ÄBIC.
Sammanfattning
Utvecklingsledare Beatrice Karlsson redogör för implementeringsprocessen
och när den beräknas vara färdig.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden har tagit del
av informationen.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:22

Redovisningen av brukarundersökningen vad tycker de äldre om
äldreomsorgen 2017 - Godkännande av redovisning
Bakgrund
Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning vid namn Vad tycker de
äldre om äldreomsorgen. Syftet med undersökningen är att kartlägga de
äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för
jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för
utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre.
Samtliga personer, 66 år och äldre, som den 31 december 2016 hade
hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en
enkät. Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution
och/eller trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende
ingick dock inte i undersökningen.
Sammanfattning
Utvecklingsledare Beatrice Karlsson redogör för resultaten av
brukarundersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen för 2017.
Undersökningen genomfördes från mitten av mars till och med 26 maj
2017.
Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data och de analyser som
finns i rapporter och presentationsmaterial. Institutet för kvalitetsindikatorer
AB har genomfört datainsamlingen på uppdrag av Socialstyrelsen.
Ett tekniskt problem uppstod vid programmering av urvalet som gjorde att
de som var 65 år och som hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende inte
fick en enkät. Därför är målgruppen för 2017 något förändrad. Av de
berörda är 0,3 procent i särskilt boende och 0,8 procent i hemtjänst, av den
totala målgruppen på nationell nivå. Det motsvarar cirka 1500 personer av
den totala gruppen på cirka 220 000.
Beslutsunderlag
- Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017, Socialstyrelsen - Resultat för
Mjölby, Hemtjänst, 2017-11-30
- Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017, Socialstyrelsen - Resultat för
Mjölby, Särskilt boende, 2017-11-30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden har tagit del
av informationen.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:119

Riktlinjer för handläggning av unga vuxna med nytt, tillfälligt förlängt
eller permanent uppehållstillstånd - Godkännande
Bakgrund
Med anledning av att unga vuxna från 18 år får tillfälliga uppehållstillstånd
förutsatt att de studerar på gymnasiet tas detta klargörande fram för
gemensamt förhållningssätt till hela målgruppen unga nyanlända gällande
kommunens och andra huvudmäns ansvar för skolgång, boende och
försörjning. Båda varianter av uppehållstillstånd berörs, tillfälligt (TUT)
eller permanent (PUT).
Sammanfattning
Riktlinjer för handläggning av unga vuxna med nytt, tillfälligt förlängt eller
permanent uppehållstillstånd har framarbetats av omsorgs- och
socialförvaltningen. Dessa ska styra förhållningssätt för handläggarna under
och efter asyltiden, skolgång samt de delar som rör försörjning.
Beslutsunderlag
- Missiv - Riktlinjer för handläggning av unga vuxna med nytt, förlängt
tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd, 2017-12-05
- Riktlinjer för handläggning av unga vuxna med nytt, tillfälligt förlängt
eller permanent uppehållstillstånd, 2017-12-05
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Riktlinjer för handläggning av unga vuxna med nytt, tillfälligt förlängt eller
permanent uppehållstillstånd godkänns och börjar gälla med omedelbar
verkan
___
Beslutet skickas till:
Akten
Enhetschef
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:61

Ekonomi, prognos, månadsrapporter november 2017 - Godkännande
av redovisning
Bakgrund
Månadens resultat samt helårsprognos för omsorgs- och socialnämnden
redovisas varje månad på nämndens sammanträde.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämndens helårsprognos per november redovisar
565 266 tkr i jämförelse med budgeterade medel 562 015 tkr, vilket
ger en avvikelse med – 3 251 tkr.
Helårsprognosen november är fördelad på skattefinansierad verksamhet 816 tkr och intäktsfinansierad verksamhet - 2 435 tkr.
Förvaltningen redovisar kostnader för välfärdsteknologi i det ackumulerade
resultatet medan medel för dessa finns avsatta i årets investeringsbudget. En
reglering mellan driftsbudget och investeringsbudget kommer att göras vid
årets slut, vid helårsprognos i november är regleringen drygt 1 000 tkr.
Detta påverkar förvaltningens resultat positivt.
Beslutsunderlag
- Missiv - Ekonomi, prognos och budgetuppföljning per november 2017,
2017-12-07
- Tjänsteskrivelse - Ekonomi, prognos och budgetuppföljning per
november 2017, 2017-12-07
- Tjänsteskrivelse - Prognos och månadsuppföljning per enhet november
2017, 2017-12-07
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens till beslut
November månads ekonomiska redovisning godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:103, OSN/2017:33

Detaljbudget 2018 - Beslut
Bakgrund
Inför planeringen av 2018 års detaljbudget inom hemtjänst, hem-sjukvård
och individ och familjeomsorg ser vi omfattande volymökningar.
Volymökningar inom hemtjänst och sjukvård består i huvudsak av
individuella ärenden med omfattande insatser och bedömningen är att dessa
ärenden inte kommer att kunna avslutas inom planeringsperioden.
Individ och familjeomsorg har allt större kostnader för externa placeringar
för barn och unga och trenden är ett ökat behov.
Sammanfattning
Med innevarande volymer, kö till LSS boende, ökande volymer inom
hemtjänst och hemsjukvård samt köpt vård för barn och unga har
förvaltningen fördelat hela budgetramen för 2018. Det innebär att utrymmet
för en volymregleringspost saknas.
Beslutsunderlag
- Missiv – Detaljbudget, 2017-12-07
- Kommentarer till detaljbudget 2018 – omsorgs- och socialförvaltningen,
2017-12-07
- Detaljbudget 2018, per enhet, 2017-12-07
- Tjänsteskrivelse - Konsekvensbeskrivning av anpassningsåtgärder för
integrationsverksamheten 2018, 2017-11-01
- Tjänsteskrivelse - Bilaga till konsekvensbeskrivning av
anpassningsåtgärder för integrationsverksamheten 2018 - Ekonomisk
sammanställning, 2017-11-03
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Detaljbudget 2018 godkänns i enlighet med förvaltningens förslag
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:117

Internkontrollplan 2018 - Godkännande
Bakgrund
Internkontrollmomenten ska i stor utsträckning omfatta områden under
förändring och verksamhetsutveckling. Planen ska bidra till att skapa en
tydlig bild över var i organisationen risker hanteras och vem som är
ansvarig för utveckling, uppföljning och utvärdering.
Inom dessa områden ska kontrollmomenten säkerställa att arbetet sker som
planerats och att den säkerställer att arbetet och processer ger resultat och
uppfyller de mål som verksamheten ska uppnå.
Sammanfattning
Internkontrollplan för 2018 följer i huvudsak föregående års plan och
kontrollmoment. Nämnden har beslutat om ett tillägg till kontrollplanen, att
följa upp processen - följsamhet och tillämpning av beslutade rutiner, för
verkställighet av biståndsbeslut samt tillhörande process för förändring av
beslut.
Beslutsunderlag
- Missiv – Internkontrollplan 2018, 2017-12-07
- Internkontrollplan 2018, 2017-12-01
- Internkontrollplan kommungemensamt 2018, 2017-11-17
- KS §229 Kommungemensamma internkontrollmoment 2018, 2017-1117
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Internkontrollplan 2018 godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2014:105, OSN/2017:129

Samverkansavtal mellan Mjölby kommun och Region Östergötland
gällande hälsokommunikatörer på modersmål - Beslut om
godkännande
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden har fått förfrågan om att fortsätta samverkan
om hälsokommunikatörer på modersmål från och med 1 januari 2018 till
och med 31 december 2020.
Mjölby kommun fick ursprungligen frågan att delta i ett projekt rörande
Hälsokommunikatör samt andra insatser inom hälsofrämjande introduktion
från Östsam 2006. Då valde kommunen att inte delta. 2008-11-12, KS §
177, valde kommunen genom kommunstyrelsen att delta i projektet efter
goda erfarenheter i övriga deltagande kommuner.
Avtalet har sedan förlängts två gånger; i februari 2012 av kommunstyrelsen
och i november 2014 av omsorgs- och socialförvaltningen.
Sammanfattning
Verksamheten med hälsokommunikatörer på modersmål är en fast
verksamhet sedan 2009 och drivs i samverkan mellan Region Östergötland
och länets kommuner.
Det övergripande syftet med verksamheten är att arbete med hälsofrämjande
insatser för att utjämna skillnader i upplevd hälsa för personer med utrikes
bakgrund, genom kunskap om den svenska hälso- och sjukvården och vad
som är en hälsofrämjande livsstil.
Total finansiering av verksamheten för 2018 är 4 450 000 kr varav Region
Östergötland står för 2 225 000 kr och kommunerna i Östergötland för
2 225 000 kr.
Mjölby kommuns del av finansieringen uppgår till 133 500 kr och baseras
på kommunens befolkningsandel i regionen som uppgår till
6 %.
Ersättningen räknas upp med 2,5 % varje år under avtalsperioden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Missiv - Samverkansavtal mellan Mjölby kommun och Region
Östergötland gällande hälsokommunikatörer på modersmål, 2018-01-01
- 2020-12-31, 2017-12-13
- Samverkansavtal mellan Mjölby kommun och Region Östergötland
gällande hälsokommunikatörer på modersmål,
2018-01-01 - 2020-12-31 - förslag till avtal, 2017-12-13
- Samverkansavtal mellan Mjölby kommun och landstinget gällande
hälsokommunikatörer på modersmål. Avtalsperiod 150101-171231,
2014-11-03
Förvaltningschefen informerar muntligt om bakgrunden till varför ärendet
anmälts så sent till nämnden och den vanliga turordningen för beslut om
avtal mellan Region Östergötland och flera kommuner i Östergötland.
Förslag till beslut på sammanträdet
2:e vice ordföranden Iréne Karlsson (M) yrkar på återremiss av ärendet i
syfte att ytterligare utreda vem som bör fatta beslut om avtalsförlängning.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) finner att det finns ett förslag till beslut
och det är Iréne Karlssons (M), och yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen i syfte
att ytterligare utreda vem som bör fatta beslut om avtalsförlängning
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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 EKB-dagen, integrationsforum, Stockholm, 2018-02-07
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämndens
presidium samt maximalt en ersättare från omsorgs- och socialnämnden för
varje person i presidiet, i det fall en presidiemedlem inte kan delta,
godkänns deltagande vid EKB-dagen, integrationsforum den 7 februari
2018 i Stockholm.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämndens presidium samt maximalt en ersättare från
omsorgs- och socialnämnden för varje person i presidiet, i det fall en
presidiemedlem inte kan delta, godkänns deltagande vid EKB-dagen,
integrationsforum den 7 februari 2018 i Stockholm
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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
20.1
Anställning tillsvidare samt visstidsanställningar längre än 6
månader
Beslutsunderlag
- Missiv - Redovisning av delegationsbeslut, december 2017, 2017-12-07
- Förteckning delegationsbeslut, för perioden 2017-11-11 – 2017-12-07,
2017-12-07
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 193

Sammanträdesdatum

Sida

2017-12-19
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Dnr OSN/2015:146, OSN/2015:43,
OSN/2016:130, OSN/2016:131, OSN/2017:10,
OSN/2017:100, OSN/2017:113, OSN/2017:122,
OSN/2017:123, OSN/2017:124, OSN/2017:125,
OSN/2017:126, OSN/2017:127, OSN/2017:128,
OSN/2017:33, OSN/2017:46, OSN/2017:72

Kännedomsärenden
Beslutsunderlag
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och
redovisas för kännedom:
- Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag KS § 264 Ändrade
sammanträdesdagar 2018, 2017-11-13
- Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag KS § 264 Ändrade
sammanträdesdagar 2018, reviderad, 2017-11-13
- Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag KS § 213 Mötestider 2018, Ändrade
sammanträdesdagar 2018, 2017-10-11
- Uppsägning av ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland, 2017-11-21
- Kost- och måltidspolicy för Mjölby kommun, 2017-11-27
- Taxa för utlämnande av allmän handling – antagen av
kommunfullmäktige 2017-11-14, 2017-11-27
- IT-strategi för Mjölby kommun 2017-2020, 2017-11-14
- Kommunfullmäktige, Protokollsutdrag KF § 136 Taxa för utlämnande av
allmän handling, 2017-11-14
- Kommunfullmäktige, Protokollsutdrag KF § 134 Kostpolicy, 2017-11-14
- Kommunfullmäktige, Protokollsutdrag KF § 128 Budget 2018-2020,
2017-11-14
- Kommunfullmäktige, Protokollsutdrag KF § 133 IT-strategi 2017-2020,
2017-11-14
- Bygg- och räddningsnämnden, Protokollsutdrag BRN § 133 Runstorp 1 –
Ändring av detaljplanen, 2017-11-20
- Hela människan Ria – Minnesanteckningar från dialogmöte mellan Hela
människan Ria och Mjölby kommun, 2017-05-02
- Hela människan Ria – Minnesanteckningar från dialogmöte mellan Hela
människan Ria och Mjölby kommun, 2017-09-05
- Hela människan Ria – Nyhetsbrev, 2017-07-03
- Hela människan Ria – Nyhetsbrev, 2017-10-09
- Kvinnojouren Ellinor - Rapport 1, stygruppsmöte, 2017-12-04
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- Minnesanteckningar, styrgruppsmöte 2017-12-04, överenskommelse om
idéburet offentligt partnerskap, Kvinnojouren Ellinor och Mjölby
kommun, 2017-12-06
- Miljökontoret - Rapport - Hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken,
Folkungagården 2017-11-10, Dnr 2017:1478-1, 2017-11-17
- Miljökontoret - Rapport - Hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken,
Slomarps äldreboende, Dnr 2017:1459-1, 2017-11-09
- Miljökontoret - Rapport - Hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken,
Änggårdens vårdboende, Dnr 2017:1489-1, 2017-11-14
- Miljökontoret - Rapport - Hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken,
Kolonigatans vårdboende 2017-11-16, Dnr 2017:1499-1, 2017-11-16
- Miljökontoret - Rapport - Hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken,
Vifolkagårdens äldreboende 2017-11-21, Dnr 2017:1477, 2017-11-21
- Miljökontoret - Rapport - Hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken, Bokens
vårdboende 2017-11-21, Dnr 2017:1544-1, 2017-11-30
- Miljökontoret - Rapport - Hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken, Dacke
korttidsboende 2017-12-01, Dnr 2017:1572-1, 2017-12-01
- IVO - Beslut avseende tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för
barn och unga vid Skänninge HVB, Dnr 8.4.2-38457/2017-6, 2017-12-13
- IVO - Begäran om yttrande avseende om hur omvandlingen från HVB
till stödboende kommer att gå till, Dnr 8.5-43746 2017-1, 2017-12-13
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.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisning av kännedomsärendena godkänns
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

