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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, klockan 09:00 – 15:50
Ajournering 09:40 – 10:00, 12:25 – 13:15, 14:25 – 14:50

Beslutande

Anna Johansson (S), ordförande §§ 34 – 39, §§ 42 – 59
Claes Samuelsson (C), ordförande §§ 40 – 41
Claes Samuelsson (C) §§ 34 – 39, §§ 42 – 59
Tina Ånell (S)
Nina Asklöf (S) ersätter Arne Gustavsson (S)
Gunvor Gransö (KD)
Lolitha Rungård (L)
Ulla Karlsson (M)
Iréne Karlsson (M)
Kristin Henrysson (M) ersätter Jenni Iwarsson (SD)
Emma Pettersson (L) ersätter Anna Johansson (S) §§ 40 – 41

Ersättare

Emma Pettersson (L) §§ 34 – 39, §§ 42 – 59

Övriga deltagande

Anders Granqvist, Chef Arbete och Välfärd, Pirjo Ohvo, Förvaltningschef, Beatrice
Karlsson, Utvecklingsledare §§ 39 – 42, Camilla Eriksson, Chef ekonomistöd §§ 34 –
48, Anette Gunnarsdotter, Verksamhetschef HSL §§ 34 – 46, Susanne Hallberg
Brandt, Verksamhetschef, Norlandia § 36, Birgitta Johansson, Verksamhetschef,
Aleris § 37, Mattias Jesmin, Utvecklingsledare §§ 47 – 54, Tony Lidberg,
Verksamhetscontroller §§ 34 – 48, Sara Ryman, Enhetschef §§ 46 – 48, Alexander
Lappi, Enhetschef § 48, Adel Mohammad § 48, Enhetschef, Caroline Hallin,
Kvalitetsutvecklare Aleris § 37, Tove Frisk, Kommunikatör §§ 39 – 41

Utses att justera

Gunvor Gransö (KD)

Justeringens
plats och tid
Justerade paragrafer

Omsorgs- och socialförvaltningen 2017-04-04 klockan 13:30

Underskrifter

§34 – §54, §56 – 59
Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S) §§ 34 – 39, §§ 42 – 59

Claes Samuelsson (C) §§ 40 – 41

Justerande

Gunvor Gransö (KD)

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

§ 34 – § 54, § 56 – § 59
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anslaget sätts upp

2017-04-04

Förvaringsplats
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§ 34
Justering av protokoll - Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning
Gunvor Gransö (KD) är föreslagen som justerare enligt turordning.
Förslag på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att fastställande av tid för
justering fattas av justerare och ordförande vid ett senare tillfälle.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag
samt sitt eget tilläggsförslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Gunvor Gransö (KD) 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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§ 35
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 föreslagna ändringar på
dagordningen.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Dagordningen godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:19

Verksamhetsberättelse 2016, Slomarps vårdboende - Godkännande
Bakgrund
Norlandia bedriver på uppdrag av Mjölby kommun vårdboendet på
Slomarp. Norlandia har inkommit med en verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2016, vilken redovisas för nämnden.
Sammanfattning
Slomarps vårdboende ligger strax utanför centrala Mjölby. Fastigheten är
byggd i ett plan och består av 92 platser fördelade enligt nedan. Det
upphandlade objektet består vårdboende, öppen dagverksamhet,
dagverksamhet Treklövern samt kost och restaurang.
Avtal tecknades för boendet 2014-12-01 och för restaurangen 2015-01-01.
Slomarps vårdboende omfattar följande platser:
- 86 boendeplatser - för personer med demenssjukdom
- 4 korttidsplatser - för personer med demenssjukdom
- 2 växelvårdsplatser - för stöd, rehab-, eller habilitering samt möjlighet för
anhöriga som behöver avlösning.
Sammantaget finns 92 platser i särskilt boende och den garanterade
beställningsvolymen är 95 %.
Beslutsunderlag
- Missiv - Verksamhetsberättelse 2016, Slomarps vårdboende, 2017-03-09
- Verksamhetsberättelse 2016, Slomarps vårdboende, 2017-02-08.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av verksamhetsberättelsen för
2016.
2. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
___
Beslutet skickas till:
Verksamhetschef Slomarps vårdboende
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:20

Verksamhetsberättelse 2016, Vifolkagården - Godkännande
Bakgrund
Aleris bedriver på uppdrag av Mjölby kommun vårdboendet på
Vifolkagården, Mantorp. Aleris har inkommit med en verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2015, vilken redovisas för nämnden.
Sammanfattning
Vifolkagårdens äldreomsorgsenhet innehåller 35 äldreboende
lägenheter, nio demensboende lägenheter samt två korttidsplatser.
Sammantaget 46 platser i särskilt boende för äldre och den garanterade
beställningsvolymen är 95 %.
Avtalet tecknades 2013-04-01 och omfattar:
- Hemtjänst till personer i ordinärt boende i samhället Mantorp samt i
tillhörande glesbygd.
- Kostverksamhet ingår och målgruppen är de äldre som är boende på
Vifolkagårdens vårdboende, besökare i dagverksamhet samt övriga
gäster. För kostverksamheten finns på Vifolkagården ett storkök med
tillhörande matsal.
Öppen dagverksamhet bedrivs på enheten dels för de som bor inom enheten
och dels för de som bor i närområdet.
Beslutsunderlag
- Missiv - Verksamhetsberättelse 2016, Vifolkagården, 2017-03-09
- Sjukfrånvaro Vifolkagården 2016, 2017-03-17
- Verksamhetsberättelse 2016, Vifolkagården, 2017-02-08
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av verksamhetsberättelsen för
2016.
2. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
___
Beslutet skickas till:
Verksamhetschef Vifolkagårdens vårdboende
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:33

Budgetberedning - Information
Bakgrund
Nämndernas ramar och investeringsbudget ska beslutas i
kommunfullmäktige 13 juni. Inför budgetberedningen inbjuds nämnderna
till dialog för att ge sin bild av verksamhet och ekonomiska förutsättningar.
Både drifts- och investeringsbudget ska behandlas. Det finns också
möjlighet att ta upp aktuella frågeställningar. Dialoger sker enligt
tidsschema, omsorgs och socialnämnden är kallade till 10:15-11:45 tisdag 4
april, 2017.
Som grund för dialogen finns gällande långsiktig finansiell analys och
omvärldsanalys samt material från mål- och resultatdagen, se bifoga bilagor.
Sammanfattning
Omsorgs-och socialnämnden ska beskriva Verksamhetsförändringar och
ekonomisk situation 2018-2020
- Hur ser behovsutvecklingen ut framåt avseende volymer, förändrade krav
etc?
- Hur ser nämnderna på aktuella åtaganden och mått för att uppnå önskade
effekter?
- Samtliga investeringar ska behovsbeskrivas enligt projektmodellen.
Beslutsunderlag
- Missiv – Inför budgetberedning 2018-2020, 2017-03-17
- MoR bladet internversion, 2017-03-17
- Kortversion finansiell analys och omvärldsanalys 2015,
2017-03-17
- Tidplan för budget 2018-2020, 2017-03-17
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Godkänna informationen och redovisningen av de ekonomiska
förutsättningarna samt följa den givna tidplanen från kommunstyrelsens
förvaltning för budgetberedning 2018-2020.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39
Kvalitetsbokslut 2016 - Information
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen håller på att för 2016 års verksamhetsår
upprätta ett kvalitetsbokslut som planeras vara färdig till omsorgs- och
socialnämndens sammanträde den 2 maj.
Utvecklingsledare Beatrice Karlsson och Kommunikatör Tove Frisk redogör
för förvaltningens pågående arbete och förhållningssätt i ärendet och visar
på delar av arbetsmaterialet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar på att omsorgs- och socialnämnden
beslutar att de har tagit del av informationen.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till sitt eget yrkande.
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/2016:69

Omvårdnadsavvikelser kvartal 4 2016 - Godkännande
Bakgrund
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
Under fjärde kvartalet har 31 omvårdnadsavvikelser registrerats. Totalt 140
stycken under 2016. Hälften av de rapporterade omvårdnadsavvikelserna
avser Hemtjänsten vilket också speglar att Hemtjänsten är en verksamhet
som möter många enskilda brukare.
Den vanligaste omvårdnadsavvikelsen är att en insats uteblir, eller utförs
felaktigt. Oftast är det bristande kännedom om befintliga rutiner och
processer, eller att befintliga rutiner och processer är otillräckliga som är
orsaken till att avvikelsen uppstår. Den naturliga åtgärden blir då att utbilda
om befintliga rutiner och processer, samt att revidera befintliga eller skapa
nya rutiner och processer.
Beslutsunderlag
- Missiv – kvartalsrapport för omvårdnadsavvikelser, kvartal 4 2016,
2017-03-13
- Kvartalsrapport - Omvårdnadsavvikelser kvartal 4 2016, samt
årssammanställning, 2017-03-13
Beslutsgång
Ordföranden Claes Samuelsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Kvartalsrapport och årssammanställning 2016 godkänns och läggs till
handlingarna.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:62

Kvartalsrapport inkomna synpunkter, kvartal 4 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 fjärde kvartalet 2016 har det kommit in sju synpunkter. Totalt 47
synpunkter under 2016. Synpunkterna under fjärde kvartalet berör främst
utförande och bemötande. Totalt över året är det synpunkter på utförandet
som är vanligast förekommande.
Synpunkterna under fjärde kvartalet är spridda mellan olika verksamheter,
men på helåret är det Hemtjänsten som berörs av flest synpunkter (43 %).
Förvaltningen redovisar också det förbättringsarbete som satts igång för att
försöka motivera boende på kommunens vårdboenden att lämna fler
synpunkter.
Beslutsunderlag
- Missiv – Kvartalsrapport Sammanställning av inkomna synpunkter efter
kvartal 4 2016, 2017-03-13
- Tjänsteskrivelse - Kvartalsrapport - Sammanställning av inkomna
synpunkter efter kvartal 4 2016, 2017-03-13
- Bilaga – Sammanställning av synpunkter efter kvartal 4 2016, 2017-0313
Beslutsgång
Ordföranden Claes Samuelsson (C) 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/2017:30

Sammanställning av utredningar enligt Lex Sarah 2016 - Godkännande
Bakgrund
Rapporter enligt lex Sarah görs när en anställd observerat ett
missförhållande, eller en risk för ett missförhållande, som drabbar en
enskild individ i omsorgs- och socialförvaltningens verksamheter. Varje
rapport utreds i syfte att identifiera systemfel, åtgärda dessa och på så sätt
förhindra att liknande händelser inträffar igen. Privata utförare är skyldiga
att informera omsorgs- och socialnämnden om de utreder rapporter enligt
lex Sarah.
Sammanfattning
Under 2016 har 13 utredningar tagits upp i omsorgs- och socialnämnden till
följd av lex Sarah-rapporter. Tio av rapporterna kommer från verksamheter i
kommunens egen regi och tre från privata utförare.
Särskilt boende (SÄBO) och hemtjänst är de verksamheter som har flest
rapporter enligt lex Sarah. Den vanligaste grunden till att någon rapporterar
enligt lex Sarah är händelser som inneburit brister i omvårdnad. Efter att
verksamheten identifierat ett missförhållande/risk för missförhållande är den
vanligaste åtgärden att befintliga rutiner uppdateras, samt att nya rutiner tas
fram. I de allra flesta fall vidtas mer än en åtgärd för att förhindra liknande
situationer.
Åtta ärenden har under 2016 bedömts som allvarliga missförhållanden, eller
påtagliga risker för allvarliga missförhållanden och därmed anmälts till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I samtliga fall har IVO valt att
avsluta ärendena då de åtgärder som vidtagits och planerats bedömts som
tillräckliga.
I fem av de rapporterade ärendena har vi kunnat identifiera systemfel, men
analysen av 2016 års utredningar enligt lex Sarah visar även att
förvaltningen har ett förbättringsområde med att utveckla sin egenkontroll.
Den slutsatsen dras utifrån att det i flertalet ärenden finns rutiner och
processer, men att efterlevnaden brister. Förvaltningen påbörjade ett
förbättringsarbete kring detta under hösten 2016.
Beslutsunderlag
- Missiv – Årssammanställning av lex Sarah 2016, 2017-03-07
- Tjänsteskrivelse – Sammanställning av utredningar enligt lex Sarah 2016,
2017-03-10
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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/2015:46

Verksamhetsberättelse 2016, Personligt ombud - Godkännande
Bakgrund
Personligt ombud startade 2002 och redovisar nu sitt trettonde
verksamhetsår. Verksamheten bedrevs i samverkan mellan kommunerna
Motala, Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Mjölby, där den sistnämnda är så
kallad värdkommun samt har arbetsgivaransvaret för de personliga
ombuden.
Sammanfattning
Syftet med personliga ombud är att personer med psykiska
funktionsnedsättningar ska få möjlighet att uppnå en jämlik ställning och
vara delaktiga i samhället.
Verksamheten har under 2016 bedrivits i enbart Mjölby kommun, men där
det finns en övergripande kontakt med ombudsverksamheterna i Linköping
respektive Norrköping. Verksamheten har bedrivits i enlighet med de
direktiv som ges via Länsstyrelsen i Östergötland.
Beslutsunderlag
- Missiv – Verksamhetsberättelse 2016, Personligt ombud, 2017-03-10
- Verksamhetsberättelse 2016, Personligt ombud, 2017-03-10
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:3

Uppföljning av verksamhetsplan 2016 - Godkännande
Bakgrund
Mjölby kommuns vision år 2025 är en ledstjärna för omsorgs- och
socialnämndens arbete med att förbättra och utveckla vård, omsorg och
sociala tjänster för kommuninnevånare i alla åldrar och olika livssituationer.
Nämnden ansvarar för den kommunala hemsjukvården, individ- och
familjeomsorgen, stöd och service för personer med funktionsnedsättningar
samt äldreomsorg i Mjölby kommun.
I Mjölby kommun ska alla medborgare kunna leva ett självständigt liv och
vara fria att forma sina liv och sin vardag så det bara är möjligt. Nämndens
insatser ges utifrån lägsta effektiva omhändertagandenivå för att hjälpa
människor till ett självständigt liv.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har utifrån kommunmålen formulerat
åtaganden för 2016. Åtagandena utgör i huvudsak innehållet i
verksamhetsplanen för 2016. Av bifogad uppföljning framgår att
förvaltningen mätt 11 av de uppsatta åtagandena, där 6 är uppfyllda, 2 inte
mätbara och 3 inte uppfyllda. De som inte uppfyllts är; genomsnittlig
behandlingstid på HVB, andel brukare med genomförandeplan och Etjänster till omsorgs- och socialförvaltningens målgrupper.
Beslutsunderlag
- Missiv – Uppföljning av verksamhetsplan 2016, 2017-03-10
- Uppföljning av verksamhetsplan 2016, 2017-03-10
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av
verksamhetsplan för år 2016.
___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2015:160

Uppföljning av internkontrollplan 2016 - Godkännande
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden fattade den 17 december 2015 beslut om en
internkontrollplan för omsorgs- och socialförvaltningen under
verksamhetsåret 2016.
Uppföljning av denna sker vid två tillfällen under verksamhetsåret;
delårsuppföljning i september 2016 och helårsuppföljning per 31 december.
Sammanfattning
Uppföljning av internkontrollplan 2016 för omsorgs- och
socialförvaltningen redovisas genom ett antal kontrollmoment. Utifrån dessa
görs en bedömning av resultatet samt förslag till åtgärder i de fall detta
behövs.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – Redovisning av intern kontrollplan 2016, 2017-03-09
- Missiv – Redovisning av intern kontrollplan 2016, 2017-03-10
- Intern kontrollplan för omsorgs- och socialförvaltningen 2016, 2015-1221
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämnden godkänner redovisningen av
internkontrollmomenten för uppföljningen av Internkontrollplanen för 2016
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2015:185

Årsredovisning 2016 - Godkännande
Bakgrund
Förvaltningen har rapporterat in de dokument som kommunstyrelsens
ekonomiavdelning efterfrågat i samband med Mjölby Kommuns
årsredovisning 2016. Se bilaga Social omsorg och stöd
PWC har genomfört granskning av Mjölby Kommuns årsredovisning för
2016, den 15-16 mars och kommer att leverera en rapport med eventuella
synpunkter till redovisningschef Chris Tevell. Slutrevision för PWC är
2017-04-04.
Det ackumulerade utfallet för år 2016 är 534 669 tkr för Omsorgs-och
socialnämnden det innebär en avvikelse mot budgeterade medel med + 714
tkr.För den intäktsfinansierade verksamheten Ensamkommande barn är det
ackumulerade utfallet för 2016, +20 171 tkr vilket innebär en avvikelse mot
budgeterade medel med 20 980 tkr.
Externa avtal, Aleris, avviker mot budgeterade medel på intäktssidan detta
beror av stimulansmedel från socialstyrelsen för ökad bemanning 790 tkr,
samma belopp finns med som en personalkostnad för utökad bemanning.
Särskilt bidrag 125 tkr avviker positivt och är också en del av ökade intäkter
mot vad som budgeterades. Det som påverkat kostnadsökningen hos Aleris
är främst hemtjänst 1 0 32 tkr, se bilaga 5. Kostnadsökningen är drygt 20 %
varav huvuddelen kommer från ökat antal brukare och antal timmar per
brukare.
Externa avtal, Norlandia avviker mot budgeterade medel på intäktssidan
detta beror av stimulansmedel från socialstyrelsen för ökad bemanning 830
tkr, samma belopp finns med som en personalkostnad för utökad
bemanning. Vårdboendet avviker mot budget med 550 tkr, där budget inte
var uppräknad fullt ut med omsorgsprisindex höjning.
Bokens avvikelser för intäkter beror mot budget i huvudsak av
stimulansmedel 1 163 tkr. I april utökade Boken sin bemanning med cirka 4
årsarbetare för ökning av personer med demensdiagnos. Boken har en
kostnadsökning på 2 580 tkr varav 1 163 tkr motsvarar samma ökning som
på intäktssidan.
Skänninge-enheten, intäkter beror i huvudsak av stimulansmedel 1 114 tkr.
Enheten avviker mot budgeterade medel med kostnader på 3 419 tkr varav 1
114 avser stimulansmedel. 1 555 tkr avser personal och omställning av på
Kolonigatan, samt ej budgeterad mattransport 300tkr.
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Ekonomiskt bistånd har en positiv trend samt med utbetalningar under hela
2016. Framför allt har utbetalningar minskat inom åldersgruppen upp till 24
år där återbetalningar är cirka 1 miljon 2016.
Samhall har en kostnadsökning som startade redan vid årsskiftet 2015 då
antalet kunder ökade mot budget, nivån har bestått.
I skrivande stund finns ett förslag på en justering av budget ram för 2016
med tilläggsbudget, se bilaga Missiv från Kommunstyrelsen Tilläggsbudget,
tilläggsanslag och omdisponering 2017 samt specifikationer (KS/2017:65 ),
samt specificerade bilagor 1-3
Tilläggsbudget
Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk
Välfärdsteknologi från investering till drift
LSS-insatser lägre än budgettillskott
Summa tilläggsbudget

Tkr
-1 730
+525
-1 979
-3 184

Omdisponering
Internhyressänkning
Summa tilläggsanslag

Tkr
-2 215
-2 215

Tilläggsbudget, integrationsverksamhet
Budgetavvikelse inkl tidigare ösk/usk
Intäkter avseende åren 2008-2015
Summa tilläggsbudget

Tkr
+20 980
-10 715
+10 265

Sammanfattning
Förvaltningen har rapporterat in de dokument som kommunstyrelsens
ekonomiavdelning efterfrågat i samband med Mjölby Kommuns
årsredovisning 2016.
Det ackumulerade utfall 534 669 tkr för år 2016 för Omsorgs-och
socialnämnden innebär en avvikelse mot budgeterade medel med + 714 tkr.
För den intäktsfinansierade verksamheten Ensamkommande barn är det
ackumulerade utfallet för 2016, +20 171 tkr vilket innebär en avvikelse mot
budgeterade medel med 20 980 tkr.
Ekonomistöd redovisar resultatet för de externa avtalen, äldreboende i egen
regi och ekonomiskt bistånd se bilaga 1-4
Omsorgs- och socialnämndens budgetmedel för 2017 kommer att förändras
med reglering av 2016 års tilläggsbudget samt omdisponering med
anledning av internhyressänkning som beror av komponentavskrivning.
Regleringen görs som omdisponering i samband med tilläggsbudget
Sänkningen har gjorts på verksamhetslokalerna. Kontorslokaler (stadshuset)
berörs inte.
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Beslutsunderlag
- Utkast av årsredovisning 2016 - omsorgs- och socialnämndens
ansvarsområde, Social omsorg och stöd, 2017-03-21
- Budgetuppföljning per 2016-12-31, 2017-03-21
- Ekonomisk uppföljning externa avtal 2016, Bilaga till årsredovisning
2016,
2017-03-20
- Missiv – Årsredovisning 2016, 2017-03-17
Förslag på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) har två tilläggsyrkanden:
-

-

Chefen för ekonomistöd på omsorgs- och socialförvaltningen får i
uppdrag att ta fram ett särskilt yttrande rörande nämndens syn på
kommunstyrelsens förslag på tilläggsbudget, tilläggsanslag och
omdisponering av medel inför kommunfullmäktige den 25 april
2017, där omsorgs- och socialnämnden yrkar på att få behålla hela
det belopp som utbetalats av migrationsverket, det vill säga 20 980
tkr, och som nämnden erhållit specifikt för verksamheten
ensamkommande barn.
Yttrandet skrivs under av ordföranden Anna Johansson (S), för
nämndens räkning, och tillställs kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt
sina egna tilläggyrkanden.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 godkänns
2. Chefen för ekonomistöd på omsorgs- och socialförvaltningen får i
uppdrag att ta fram ett särskilt yttrande rörande nämndens syn på
kommunstyrelsens förslag på tilläggsbudget, tilläggsanslag och
omdisponering av medel inför kommunfullmäktige den 25 april 2017
3. Yttrandet skrivs under av ordföranden Anna Johansson (S), för nämndens
räkning, och tillställs kommunstyrelsen.
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr OSN/2016:61

Ekonomi - Prognos, månadsrapporter februari 2017 - Godkännande
Bakgrund
Ekonomistöd har träffat nämndens budgetansvariga för en första prognos.
Helårsprognosen för februari avviker inte mot budget på totalen. Det är
svårigheter med att leverera ekonomiuppföljning per februarimånad då
förvaltningen saknar interna debiteringar såsom lokalhyror, IT –
systemavtal, leasingavgifter för bilar.
En omstrukturering i kodplan med anledning av Arbete och Välfärd har
medfört flytt i ekonomi-samt personalsystem. Rättningar i personec gjorda i
februari slår igenom först i mars, detta påverkar utfallet i februari.
Sammanfattning
Flera interna debiteringar saknas i februari månads uppföljning.
Ekonomistöd har träffat budgetansvariga för att registrera och diskutera
helårsprognos per februari på totalen är det ingen avvikelse mot budget.
Beslutsunderlag
- Missiv – Ekonomi månadsuppföljning och prognos per februari 2017,
2017-03-20
- Tjänsteskrivelse - Ekonomi månadsuppföljning och prognos per februari
2017, 2017-03-15
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Att godkänna februari månads ekonomiska redovisning
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr OSN/2016:145

Verksamhetsplaner på enhetsnivå för verksamhetsåret 2017 –
Godkännande
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan på
förvaltningsnivå, vilken beslutades i Omsorgs- och socialnämnden 2017-0131. Förvaltningen ansvarar för den kommunala hemsjuk-vården, individoch familjeomsorg, stöd och service för personer med
funktionsnedsättningar, äldreomsorg samt arbetsmarknadsfrågor och
integration i Mjölby kommun. Av bifogad handling framkommer
konkretisering av den övergripande verksamhetsplanen från förvaltningens
respektive enheter.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningens enheter har upprättat verksamhetsplaner
för verksamhetsåret 2017 utifrån beslutad verksamhetsplan på
förvaltningsnivå.
Enhetscheferna Sara Ryman, Råd, stöd och behandling, Alexander Lappi,
Boende/HVB samt Adel Mohammad, Boende/HVB redovisar sina enheter
särskilt för nämnden.
Beslutsunderlag
- Missiv – Verksamhetsplaner på enhetsnivå för verksamhetsåret 2017,
2017-03-09
- Verksamhetsplan 2017, Dacke korttidsplatser, 2017-03-09
- Verksamhetsplan 2017, Hemsjukvård, 2017-03-09
- Verksamhetsplan 2017, Utredning, 2017-03-09
- Verksamhetsplan 2017, Råd, stöd och behandling, 2017-03-09
- Verksamhetsplan 2017, Socialpsykiatri, 2017-03-09
- Verksamhetsplan 2017, Boende/HVB, 2017-03-09
- Verksamhetsplan 2017, Bokens vårdboende, 2017-03-09
- Verksamhetsplan 2017, Skänninge/Väderstads vårdboende, 2017-03-09
- Verksamhetsplan 2017, Villerkulla korttidsvistelse/korttidstillsyn, 201703-09
- Verksamhetsplan 2017, Bostad med särskild service för vuxna enligt
LSS, 2017-03-09
- Verksamhetsplan 2017, Daglig verksamhet LSS, 2017-03-09
- Verksamhetsplan 2017 , Hemtjänst, 2017-03-09
- Verksamhetsplan 2017, Planeringsenheten, 2017-03-09
- Verksamhetsplan 2017, Anhörigstöd, 2017-03-09
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Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Verksamhetsplaner från Omsorgs- och socialförvaltningens respektive enhet
godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign
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Dnr OSN/2017:31

Internkontrollplan 2017 - Fastställelse
Bakgrund
För att skapa en effektiv intern kontroll behöver kommunen lyfta blicken
och försöka se runt hörnet. Den framåtblickande analysen ger möjlighet att
fånga många av verksamhetens mest relevanta risker. Att hantera rätt risker
är centralt för effektivt internkontrollarbete. Om medarbetare slutar måste
organisationen kunna säkerställa att processerna flyter på väl även med nya
medarbetare. Detta ställer nya krav på dokumentation och formalitet i
processer, kontrollaktiviteter, roller etc.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har sammanställt ett förslag till
kontrollmoment för år 2017 vad gäller internkontroll. Dessa redovisas i
särskilt plandokument: Intern kontrollplan för: Omsorgs- och
socialförvaltningen, År: 2017.
Beslutsunderlag
- Internkontrollplan 2017, 2017-03-13
- Missiv – Internkontrollplan 2017, 2017-03-10
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till beslut
Fastställa föreslagna kontrollmoment till nämnden i internkontrollplan 2017
___
Beslutet skickas till:
Akten
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Dnr OSN/2017:6

Yttrande till IVO gällande övervägande att ansöka om utdömande av
särskild avgift [Sekretess]
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utifrån till dem inrapporterade
uppgifter begärt yttrande kring ej verkställt beslut. Ärendet rör beslut om
beviljad bostad med särskild service för vuxna enligt LSS § 9.9 för
[Sekretess]. Beslut fattades i Omsorgs- och socialnämndensnämndens
socialutskott 2015-06-11.
Sammanfattning
[Sekretess] erbjöds bostad med särskild service enligt LSS § 9.9 2015-0707, men avböjde erbjudandet. Sedan dess har behovet inte kunnat
tillgodoses utan andra stödinsatser har beviljats.
Nämnden har vid genomgång av eventuellt framtida behov av bostad med
särskild service enligt LSS § 9.9 uppmärksammat ett ökat behov av platser.
Planering finns för att bygga två nya boenden startades år 2015 och ett
boende förväntas stå klart under senare delen av 2017 och ett planeras vara
färdigt år 2019. Nämnden har haft vissa svårigheter att planera
verksamheten i fråga om bostad med särskild service enligt LSS § 9.9, då
det inom loppet av tre år inkommit tre begäran om förhandsbesked enligt §
16 LSS om bostad med särskild service, som resulterat i gynnande beslut.
De tre personerna kom från annan kommun och nämnden hade ingen
kännedom om dem. Två av dessa förhandsbesked har verkställts inom skälig
tid i kommunen.
Utifrån tidigare rapport till inspektionen för vård och omsorg har
förvaltningen beskrivit de svåra omständigheter som råder då ett av våra
gruppboenden enligt LSS § 9.9 har utdömts, varvid inga ytterligare
placeringar vid boendet kan göras när en plats blir ledig. Detta påverkar det
befintliga beståndet av platser och projektering av nya boenden enligt § 9.9
LSS pågår sedan 2013 då rådande situation uppstod.
Beslutsunderlag
Yttrande till IVO gällande övervägande att ansöka om utdömande av
särskild avgift, avseende ej verkställt beslut, [Sekretess], 2017-03-10
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande.
2. Beslutet underställs Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
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Dnr OSN/2017:7

Yttrande till IVO gällande övervägande att ansöka om utdömande av
särskild avgift [Sekretess]
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utifrån till dem inrapporterade
uppgifter begärt yttrande kring ej verkställt beslut. Ärendet rör beslut om
beviljad bostad med särskild service för vuxna enligt LSS § 9.9 för
[Sekretess]. Beslut fattades i Omsorgsnämndens socialutskott 2015-11-12.
Sammanfattning
Bostad med service för vuxna enligt LSS §9.9 har inte kunnat erbjudas
[Sekretess] på grund av brist på plats. [Sekretess] har erbjudits och erhållit
boendestöd enligt SoL samt erbjudits korttidsplats vilket hon avböjt
Nämnden har vid genomgång av eventuellt framtida behov av bostad med
särskild service enligt LSS § 9.9 uppmärksammat ett ökat behov av platser.
Planering finns för att bygga två nya boenden startades år 2015 och ett
boende förväntas stå klart under senare delen av 2017 och ett planeras vara
färdigt år 2019.
Nämnden har haft vissa svårigheter att planera verksamheten i fråga om
bostad med särskild service enligt LSS § 9.9, då det inom loppet av tre år
inkommit tre begäran om förhandsbesked enligt § 16 LSS om bostad med
särskild service, som resulterat i gynnande beslut. De tre personerna kom
från annan kommun och nämnden hade ingen kännedom om dem. Två av
dessa förhandsbesked har verkställts inom skälig tid i kommunen.
Utifrån tidigare rapport till inspektionen för vård och omsorg har
förvaltningen beskrivit de svåra omständigheter som råder då ett av våra
gruppboenden enligt LSS § 9.9 har utdömts, varvid inga ytterligare
placeringar vid boendet kan göras när en plats blir ledig.
Detta påverkar det befintliga beståndet av platser och projektering av nya
boenden enligt § 9.9 LSS pågår sedan 2013 då rådande situation uppstod.
Beslutsunderlag
Yttrande till IVO gällande övervägande att ansöka om utdömande av
särskild avgift, avseende ej verkställt beslut, [Sekretess], 2017-03-10
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.
2. Beslutet underställs Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
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Dnr OSN/2017:8

Yttrande till IVO gällande övervägande att ansöka om utdömande av
särskild avgift [Sekretess]
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har utifrån till dem inrapporterade
uppgifter begärt yttrande kring ej verkställt beslut. Ärendet rör beslut om
beviljad bostad med särskild service för vuxna enligt LSS § 9.9 för
[Sekretess]. Beslut fattades i Omsorgsnämndens socialutskott 2016-03-15.
Sammanfattning
Bostad med service för vuxna enligt LSS § 9.9 har inte kunnat erbjudas
[Sekretess] på grund av brist på plats. [Sekretess] har erbjudits boendestöd
enligt SoL, vilket han avböjt. Insatsen kontaktperson enligt § 9:4 LSS har
varit aktuell under flera år. Under väntetiden har även två SIP genomförts
för att motivera till alternativa insatser i avvaktan på verkställighet utan att
alternativ hittats.
Nämnden har vid genomgång av eventuellt framtida behov av bostad med
särskild service enligt LSS § 9.9 uppmärksammat ett ökat behov av platser.
Planering finns för att bygga två nya boenden startades år 2015 och ett
boende förväntas stå klart under senare delen av 2017 och ett planeras vara
färdigt år 2019.
Nämnden har haft vissa svårigheter att planera verksamheten i fråga om
bostad med särskild service enligt LSS § 9.9, då det inom loppet av tre år
inkommit tre begäran om förhandsbesked enligt § 16 LSS om bostad med
särskild service, som resulterat i gynnande beslut. De tre personerna kom
från annan kommun och nämnden hade ingen kännedom om dem. Två av
dessa förhandsbesked har verkställts inom skälig tid i kommunen.
Utifrån tidigare rapport till inspektionen för vård och omsorg har
förvaltningen beskrivit de svåra omständigheter som råder då ett av våra
gruppboenden enligt LSS § 9.9 har utdömts, varvid inga ytterligare
placeringar vid boendet kan göras när en plats blir ledig. Detta påverkar det
befintliga beståndet av platser och projektering av nya boenden enligt § 9.9
LSS pågår sedan 2013 då rådande situation uppstod.
Beslutsunderlag
- Missiv - Yttrande gällande övervägande att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten enligt § 28a LSS, diarienummer
8.8.1-26540/2016-4, avseende ej verkställda beslut, [Sekretess], 2017-0310
- Yttrande till IVO med bifogad utredning och beslut samt
journalanteckningar fr o m februari 2016, 2017-03-10
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Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag.
2. Beslutet underställs Inspektionen för vård och omsorg, IVO
___
Beslutet skickas till:
Akten
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
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Dnr OSN/2017:14

Rapport enligt Lex Sarah, Hemtjänst
Sammanfattning
Den enskilde har hemtjänstinsatser i form av bostadsvård samt stöd/hjälp
med mat morgon, middag och kväll. Hon har även trygghetslarm och visst
stöd med medicinering.
Den 18 januari 2017 får den enskilde svårt att andas och larmar via sitt
trygghetslarm vid 07:30. Personal från planeringsenheten besvarar larmet
och åker till henne. De hjälper henne med nitrospray som ger effekt och hon
mår bättre. Personal från hemtjänsten kommer sedan omkring klockan 08:00
och [Sekretess] har då försämrats igen och ambulans tillkallas.
Läkarundersökning visar att den enskilda måste ha fått i sig väldigt lite
vätska och mat, alternativt inget alls, under de senaste dygnen. Hon är
mycket uttorkad och har lågt blodtryck.
Det finns inga registrerade avvikelser, eller social dokumentation, i
verksamhetssystemet för den aktuella perioden som beskriver [Sekretess]s
hälsotillstånd eller brist på näringsintag.
Vid utredning av händelsen framkommer att brister i dokumentation och
informationsöverföring har orsakat händelsen. Det framkommer att det finns
organisatoriska orsaker som försvårat möjligheten till detta. Exempel på
detta är bemanningen som inte varit stabil en längre tid. Det har varit stor
del timvikarier som jobbat utifrån att vakanser inte tillsats och ökade behov
som hanterats med kortsiktiga lösningar.
Utifrån de åtgärder som enhetschef vidtagit utifrån händelsen på kort och på
lång sikt har risken att de ska inträffa igen minimerats.
Bedömningen är att händelsen inte är ett allvarligt missförhållande och ska
därför inte anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Beslutsunderlag
- Missiv – rapportering enligt Lex Sarah, hemtjänst, [Sekretess]. 2017-0118, 2017-03-22
- Rapportering enligt Lex Sarah angående [Sekretess], 2017-01-18
- Utredning av rapportering enligt Lex Sarah, hemtjänst, [Sekretess], 201701-18
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-28

29 (35)

Omsorgs- och socialnämndens beslut
Händelsen bedöms inte vara ett allvarligt missförhållande och ska därför
inte anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 54

Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-28

30 (35)

Dnr OSN/2017:26

Rapport enligt Lex Sarah, Hemtjänst/Hemsjukvård
Sammanfattning
Den enskildes dotter uppger vid telefonsamtal till biståndshandläggare den
18 januari 2017 att hon tycker hemtjänsten fungerat bristfälligt hos hennes
pappa. Hon uppger en händelse innan nyår 2016/2017 då hemtjänstpersonal
inte uppmärksammat en allergisk reaktion på antibiotika. Hon anger att det
ska ha varit en period över sex dagar då tillståndet försämrats innan
hemtjänsten reagerat och kontaktat anhöriga. Denna kontakt skedde 30
december 2016.
Dottern uppger vidare att hemtjänsten den 30 december kontaktat
hemsjukvården för bedömning och att de i första läget sagt nej till att utföra
besök och bedömning. Senare skedde dock besök och bedömning gjordes att
[Sekretess] behövde sjukhusvård och ambulans tillkallades.
Orsaken till händelsen är en allergisk reaktion på antibiotika. Detta har
uppmärksammats och av den dokumentation som finns runt händelsen är
uppfattningen att rutiner har följts för att avhjälpa tillståndet.
Bedömningen är att händelsen inte är ett allvarligt missförhållande och ska
därför inte anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Beslutsunderlag
- Missiv – rapportering enligt Lex Sarah, hemtjänst, [Sekretess], 2016-0124, 2017-03-22
- Rapportering enligt Lex Sarah angående Hemtjänst och Hemsjukvård,
[Sekretess], 2017-01-24
- Utredning av rapportering enligt Lex Sarah, Hemtjänst, [Sekretess],
2017-01-18
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Händelsen bedöms inte vara ett allvarligt missförhållande och ska därför
inte anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 55

Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-28
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Dnr OSN/2017:28

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Mantorptravet
Bakgrund
TLB Service AB/Hovet Restaurang & Catering, 556818-7933, ansöker om
stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten på Mantorptravet, Västerlösavägen 12,
590 17 Mantorp, mad anslutande uteservering och serveringstid från
klockan 11:00 till 01:00 både inomhus och utomhus. Serveringstillstånd ska
börja gälla från 1 april 2017.
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 Bolaget ansökan om stadigvarande tillstånd för servering
till allmänheten från 1 april 2017.
Beslutsunderlag
- Missiv – Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten –
Mantorptravet, 2017-03-22
- Utredning, Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten –
Mantorptravet, 2017-03-22
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. TLB Service AB/Hovet Restaurang & Catering, 556818-7933, beviljas
ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Mantorptravet,
Västerlösavägen 12, 590 17 Mantorp, med anslutande uteservering och
serveringstid från klockan 11:00 till 01:00 både inomhus och utomhus.
2. Serveringstillståndet börjar gälla 2017-04-01.
3. Beslutet justeras omedelbart.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Sökanden
Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen
Polisen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 56

Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-28
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Dnr OSN/2016:128

Medborgarförslag, Kaféet i Gästisparken - Yttrande
Bakgrund
Kommunfullmäktige har tagit emot ett medborgarförslag angående
öppettiderna i kaféet i gästisparken. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att
i samråd med kultur- och fritidsnämnden och omsorgs- och socialnämnden
att besvara medborgarförslaget.
Medborgarförslag
Av medborgarförslaget framkommer att det är ”tråkigt att det bara är öppet
en dag i veckan, nu när PRO inte längre har öppet mer. Skulle kommunen
kunna tänka sig att arbetslösa ungdomar fick sköta det andra dagar eller ta
över det?”
Yttrande
Under sommaren 2016 organiserades bemanning av Kaféet i Gästis av
Omsorgs- och socialnämndens verksamhet med boende för
ensamkommande flyktingbarn. Samverkan kring detta skedde med Kulturoch fritidsnämnden.
Omsorgs- och socialförvaltningen anser initiativet vara gott och väl värt att
ges chansen att utvecklas under 2017, vilket föreslås nämnden
Förslaget att låta arbetslösa ungdomar ta över ansvar för driften förutsätter
handledande personal och kan hanteras av Omsorgs- och
socialförvaltningens enheter Arbete och integration samt HVB/boende och
gärna i samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen
Beslutsunderlag
- Missiv – Svar på remiss gällande kaféet i Gästisparken, 2017-03-17
- Remiss – angående kaféet i gästisparken – yttrande på medborgarförslag,
2016-11-15
- KF § 81 2016-09-20 – protokollsutdrag, 2016-11-15
- Medborgarförslag – Kaféet i gästisparken, 160630, 2016-11-15
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom remissyttrandet.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 57

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr OSN/2017:9

Kurser och konferenser
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16, §
153, ska varje nämnd besluta om deltagande i kurser och konferenser.
Beslutsunderlag
- Inbjudan till Temakonferens Nära Vård i Östergötland, Region
Östergötland, 28 april 2017, 2017-03-14
- Inbjudan till föreläsning – Vägen till arbetsgivarna,
Samordningsförbundet Västra Östergötland, 25 april 2017, 2017-03-30
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämndens
ledamöter och ersättare godkänns deltagande vid Temakonferensen Nära
vård i Östergötland den 28 april 2017 samt föreläsningen Vägen till
arbetsgivarna den 25 april 2017.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämndens ledamöter och ersättare godkänns deltagande
vid Temakonferensen Nära vård i Östergötland den 28 april 2017 samt
föreläsningen Vägen till arbetsgivarna den 25 april 2017.
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 58

Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-28
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Dnr OSN/2017:3

Delegationsbeslut
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 redovisade punkter
16.2 Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
20.1 Anställning tillsvidare samt visstidsanställningar längre än 6 månader
Beslutsunderlag
- Förteckning delegationsbeslut, för perioden
2017-02-24 – 2017-03-22, 2017-03-22
- Missiv - Redovisning av delegationsbeslut, mars 2017, 2017-03-16
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

§ 59

Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-28
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Dnr OSN/2016:121, OSN/2016:28,
OSN/2017:10, OSN/2017:12, OSN/2017:13,
OSN/2017:15

Kännedomsärenden
Beslutsunderlag
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och
redovisas för kännedom:
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Tillsynsrapport 2016 – De
viktigaste iakttagelserna inom IVOs tillsyn och tillståndsprövning för
verksamhetsåret 2016, 2017-02-27
- Avtal mellan Boxholms och Mjölby kommun avseende köp av hälso- och
sjukvårdsinsatser utförda av sjuksköterska nattetid, 2017-03-01 – 201803-01, 2017-02-07
- Miljökontoret – Beslut om att vidta åtgärder, Kolonigatan och S:ta
Ingrids vägs vårdboende, Helgonet 1, Mjölby kommun, 2017-02-23
- Humana - Lex Sarah-utredning gällande familjehemsvård, 2017-03-08
- Komplettering av information om Lex Sarah från Assitans för dig i
Sverige AB, 2017-03-15
- Omsorgs- och socialförvaltningens centrala samverkansgrupp – Protokoll
2017-01-23
- Omsorgs- och socialförvaltningens förvaltningssamverkan – Protokoll
2017-02-20
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

