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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, kl. 09:00 – 11:50
Ajournering kl. 09:50 – 09:55

Beslutande

Anna Johansson, S
Claes Samuelsson, C
Tina Ånell, S
Arne Gustavsson, S
Gunvor Gransö, KD
Lolitha Rungård, L
Ulla Karlsson, M
Iréne Karlsson, M
Kristin Henrysson, M

Ersättare

Tobias Rydell, S
Lars Stoltz, S
Jonas Vargmyr, L §§ 168 - 179

Övriga deltagande

Christoffer Sjögren, Förvaltningssekreterare
Anders Granqvist, Myndighetschef
Pirjo Ohvo, Förvaltningschef
Beatrice Karlsson, Utvecklingsledare Kvalitet §§ 165 – 167
Camilla Eriksson, Chef Ekonomistöd §§ 169 - 171
Tony Lidberg, Verksamhetscontroller §§ 169 - 171
Caroline Strand, Omsorgschef
Lis-Anna Engstrand, Utvecklingsledare IT/E-hälsa § 168
Marie-Louise Nydahl, Chef Måltidsservice §§ 159 - 162

Utses att justera

Lolitha Rungård, L

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2016-10-03, kl. 16:30

Underskrifter

paragrafer

Sekreterare

§ 159 - § 179

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson, S
Justerande

Lolitha Rungård, L
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 159

Justering

§ 160

Godkännande av dagordningen

§ 161

Information om eventuell minnesfond

§ 162

Information från måltidsservice inför nytt kostavtal 2017

§ 163

Rapporter

§ 164

Övriga frågor

§ 165

Lex Sarah avseende Hemtjänsten

§ 166

Kvartalsrapport ej verkställda beslut kv 2 2016

§ 167

Kvartalsrapport sammanställning av inkomna synpunkter kvartal 2 2016

§ 168

IT-inventering av omsorgs- och socialförvaltningens verksamhet

§ 169

Ekonomi – Budgetuppföljning, prognos och månadsrapporter
per augusti 2016

§ 170

Verksamhetsplan och åtaganden 2016 - Delårsuppföljning
september

§ 171

Omdisponering av investeringsmedel 2016 för omsorgs- och
socialnämnden

§ 172

Internkontrollplan 2016 - Delårsuppföljning september

§ 173

Sociala investeringsfonden - delrapport samt ansökan om omprioritering av beviljade medel

§ 174

Begäran om yttrande rörande motion från Liberalerna i kommunfullmäktige om yrkeshögskoleutbildning for undersköterskor

§ 175

Val av ny ersättare i omsorgs- och socialnämndens ärendeberedning efter Jenny Egerborn, L

§ 176

Val av nya kontaktpolitiker efter avsägelse från Jenny Egerborn, L samt Elin Ross, M

§ 177

Kurser & Konferenser

§ 178

Delegationsbeslut

§ 179

Kännedomsärenden
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§ 159
Justering
Ordföranden Anna Johansson, S, föreslår att Lolitha Rungård, L, enligt
turordning utses till justerare för dagens sammanträde.
Tid för justering är 2016-10-03, klockan 15.30 på omsorgs- och socialförvaltningen.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att utse Lolitha Rungård, L, till justerare för sammanträdet.
==========
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 160
Godkännande av dagordningen
Dagordningen till nämndens sammanträde skickades ut den 16 september
2016.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson, S, föreslår att sammanträdespunkt 10 tas bort
på grund av att föredragning av ansvarig tjänsteman inte kan genomföras på
grund av sjukdom, och tas med till nästkommande sammanträde istället.
Vidare föreslås att en ny sammanträdespunkt 14 läggs till som handlar om
omdisponering av investeringsmedel 2016 för omsorgs- och socialnämnden,
då beslut i frågan måste vara kommunstyrelsen till handa senast
2016-09-30.
Detta innebär att följande ordning i den fortsatta dagordningen föreligger:

Justerandes sign

4.

Information om eventuell minnesfond

5.

Information från måltidsservice inför nytt
kostavtal 2017

6.

Rapporter

7.

Övriga frågor

8.

Lex Sarah avseende Hemtjänsten

9.

Kvartalsrapport ej verkställda beslut kv 2
2016

10.

Kvartalsrapport sammanställning av inkomna
synpunkter kvartal 2 2016

11.

IT-inventering av omsorgs- och socialförvaltningens verksamhet

12.

Ekonomi – Budgetuppföljning, prognos och
månadsrapporter per augusti 2016

13.

Verksamhetsplan och åtaganden 2016 - Delårsuppföljning september

14.

Omdisponering av investeringsmedel 2016
för omsorgs- och socialnämnden
Utdragsbestyrkande
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15.

Internkontrollplan 2016 - Delårsuppföljning
september

16.

Sociala investeringsfonden - delrapport samt
ansökan om omprioritering av beviljade medel

17.

Begäran om yttrande rörande motion från
Liberalerna i kommunfullmäktige om yrkeshögskoleutbildning for undersköterskor

18.

Val av ny ersättare i omsorgs- och socialnämndens ärendeberedning efter Jenny Egerborn, L

19.

Val av nya kontaktpolitiker efter avsägelse
från Jenny Egerborn, L samt Elin Ross, M

20.

Kurser & Konferenser

21.

Delegationsbeslut

22.

Kännedomsärenden

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson, S, föreslår att dagordningen godkänns med
dessa ändringar.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att godkänna dagordningen med föreslagna ändringar
==========
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 161
Information om eventuell minnesfond
Information om en eventuell minnesfond föredras för nämnden, som testamenterats särskilt till Bokens äldreboende för användande till diverse nöjen
och till glädje för de boende. Omsorgs- och socialförvaltningen har ännu
inte fått till sig hur mycket pengar det rör sig om, i vilken form det ska tillfalla kommunens verksamhet eller om Mjölby kommun avser att acceptera
och ta emot kvarlåtenskapen. Omsorgs- och socialförvaltningen kommer
återkomma i ärendet.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att man tagit del av informationen
==========
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 162
Information från måltidsservice inför nytt kostavtal 2017
Måltidschef Marie-Louise Nydahl redogör för nämnden den förändring av
verksamheten Kostservice, numera Måltidsservice, som ägt rum under året.
Fyra stycken kökschefer har anställts, med olika ansvarsområden och där en
har ansvar för maten inom äldreomsorgen.
Vidare presenteras önskemål från Måltidsservice inför omförhandlingen av
kostavtalet för 2017, där frågor om gemensam transportfunktion, alkoholservering och innehåll i menyn är viktiga delar.
Stundande Östgötaveckan presenteras, vilket är en satsning på närproducerad mat i hela kommunen.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att man tagit del av informationen
==========
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 163
Rapporter
Inga skriftliga rapporter har mottagits inför mötet.
Rapporter från den senaste månaden lämnas av ledamöter och ersättare
enligt följande:
•
•

Rapport om besök på förtroenderåd på enheten Boende LSS, av
Gunvor Gransö, KD.
Rapport om besök på förtroenderåd på enheten Boken Arne Gustavsson, S och Ulla Karlsson, M.

Frågan om fastighetens skick gällande Boken tas upp för diskussion av
nämnden av Arne Gustavsson, S.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ett förslag om att nämnden tagit del av rapporterna föreligger.
Arne Gustavsson, S, och ordföranden Anna Johansson, S, yrkar även på att
ge omsorgs- och socialförvaltningens förvaltningschef och ordförande Anna
Johansson, S, i uppdrag att anordna ett förvaltningsövergripande möte med
relevanta personer på service- och teknikförvaltningen, omsorgs- och socialförvaltningen, omsorgs- och socialnämndens presidium samt övriga berörda
aktörer inom andra förvaltningar, för att utarbeta en lösning i frågan om
skicket på fastigheterna i omsorgs- och socialnämndens verksamhet.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson, S, frågar om nämnden kan bifalla liggande
förslag.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att

man tagit del av rapporterna, samt

att

ge omsorgs- och socialförvaltningens förvaltningschef och ordförande Anna Johansson, S, i uppdrag att anordna ett förvaltningsövergripande möte med relevanta personer på service- och teknikförvaltningen, omsorgs- och socialförvaltningen, omsorgs- och socialnämndens presidium samt övriga berörda aktörer inom andra förvaltningar, för att utarbeta en lösning i frågan om skicket på fastigheterna i omsorgs- och socialnämndens verksamhet
==========
Beslutet skickas till:
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-27

9 (28)

§ 164
Övriga frågor
Inga övriga frågor har anmälts.
==========

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:97

Lex Sarah avseende Hemtjänsten
Sammanfattning
En person med beslut om trygghetslarm och telefonservice från Hemtjänsten svarar inte när Hemtjänstens personal ringer på morgonen 2016-07-15.
Personal åker hem till den enskilde och efter kontakt med anhöriga och
enhetschef får de tillåtelse att gå in i lägenheten. Den enskilde påträffas då
avliden.
När personal är i den enskildes hem upptäcker de att trygghetslarmet inte
fungerar och vid senare kontroll i larmlogg finns ett felmeddelande från
2016-07-13. Personalen befarar att larmet varit ur funktion när den enskilde
avlidit och rapporterar händelsen enligt lex Sarah.
Det är Planeringsenheten som ansvarar för att felmeddelanden på larm tas
om hand och åtgärdas. De har rutiner för det arbetet, men åtgärderna registreras inte vilket medför att man inte kan gå tillbaka och se om den enskildes larm fungerat efter 2016-07-13.
Efter händelsen har Planeringsenheten uppdaterat rutinen för granskning av
larmloggar, skapat nya rutiner för hur man agerar på olika larmkoder och
vilka åtgärder som ska vidtas vid fel på larm, synliggjort larmloggen och
infört anteckningsfunktion i ett av tre larmsystem för att kunna följa vidtagna åtgärder. Vidare planeras byte till digitala larm så att de samlas hos en
leverantör, vilket bidrar till att endast en logg behöver granskas, samt att
alla åtgärder kan dokumenteras i larmsystemet.
Under förutsättning att de planerade åtgärderna vidtas, så bedömer utredaren att genomförda och planerade åtgärder är tillräckliga för att minimera
risken för liknande händelser.
Beslutsunderlag
Missiv – Lex Sarah avseende hemtjänsten, 160908
Utredning av rapportering enligt Lex Sarah, Hemtjänsten väster, 160908
Rapport enligt Lex Sarah, Hemtjänst Väster, 160725
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson, S, frågar om nämnden kan bifalla liggande
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 165 fortsätter
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att ärendet bedöms som en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande
och ska därför anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, samt
att vidtagna och planerade åtgärder bedöms tillräckliga för att förhindra
liknande händelser.
==========
Beslutet skickas till:
Akten
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Omsorgschefen
Enhetschef Planeringsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:67

Kvartalsrapport ej verkställda beslut kv 2 2016
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar för omsorgs- och socialnämnden kvartalsvis ej verkställda beslut inom verksamheten och rapporterar
detta sedan vidare till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar kvartalsrapport för kvartal 2
2016.
För kvartal 2 2016 finns 12 ej verkställda beslut; fyra inom IFO samt åtta
inom OF LSS. Två utav dessa har under perioden fått besked om verkställighet och ett ärende har avslutats av andra skäl.
Beslutsunderlag
Missiv – Kvartalsrapport ej verkställda beslut kv 2 2016, 160908
Rapport – Ej verkställda beslut 2016, kv 2, 160908
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson, S, frågar om nämnden kan bifalla liggande
förslag.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2016,
samt
att tillställa rapporten kommunfullmäktige
==========
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:62

Kvartalsrapport sammanställning av inkomna synpunkter kvartal 2
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
2016 kom endast fyra synpunkter in under första kvartalet, men under andra
kvartalet kom 22 synpunkter in. Jämför vi första och andra kvartalen 2015
med samma period 2016 så har det kommit in 26 synpunkter båda åren.
Under 2015 fick förvaltningen in drygt 15 synpunkter per kvartal. Detta
innebär att vi ligger något lägre än föregående års snitt, men samtidigt avviker vi inte anmärkningsvärt.
Under perioden är det Kungshöga trygghetsboende och Hemtjänsten som
fått flest synpunkter.
Beslutsunderlag
Missiv – Kvartalsrapport sammanställning av inkomna synpunkter kvartal 2
2016, 160901
Kvartalsrapport – Sammanställning av inkomna synpunkter efter kvartal 2
2016, 160901
Bilaga – Sammanställning av synpunkter efter kvartal 2 2016, 160906
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson, S, frågar om nämnden kan bifalla liggande
förslag.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att godkänna sammanställningen av inkomna synpunkter efter kvartal 2
2016 och lägga den till handlingarna.
==========
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:109

IT-inventering av omsorgs- och socialnämndens verksamhet
Trådlöst nätverk
Bakgrund
Nya arbetsmetoder och ny teknik bygger på att trådlös kommunikation finns
i verksamhetens lokaler. Omsorgs- och socialförvaltningen har fått en kalkyl från kommunens IT-avdelning där kostnaden redovisas för utbyggnad
och komplettering av befintligt trådlöst nät.
ID-kort
En giltig ID-handling som intygar att en anställd arbetar på Mjölby kommun
krävs allt oftare vid kontakt med polis, bank och andra myndigheter. Inom
hälso- och sjukvård samt för biståndshandläggare används SITHS-kort för
åtkomst till nationella, regionala och interna system för säker inloggning.
Dessa kort är även SIS-godkända och kan användas som ID-handling. På
kommunledningskontoret utreds om ett gemensamt system för ID-kort kan
införas. I väntan på att utredningen blir klar rekommenderas att införa
SITHS-korten även som ID-handling. Omsorgs- och socialförvaltningen har
sammanställt en kalkyl som redovisar kostnaderna för detta.
Sammanfattning
Åtgärderna kommer belasta både investerings- och driftsbudgeten för 2017.
Beslutsunderlag
Missiv – Inventering av behov av ID-kort samt uppskattning av kostnader
för utbyggnad av trådlöst nätverk i omsorgs- och socialnämndens verksamheter, 160916
Uppskattning av kostnader för utbyggnad av trådlöst nätverk i omsorgs- och
socialnämndens verksamheter, 160908
Inventering av behovet av ID-kort i omsorgs- och socialnämndens verksamheter, 160908
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson, S, frågar om nämnden kan bifalla liggande
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 168 fortsätter
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att ställa sig bakom omsorgs- och socialförvaltningens förslag till investeringar, samt
att beslutet tillställs kommunstyrelsen för kännedom.
==========
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2015:185

Ekonomi - Budgetuppföljning, prognos och månadsrapporter per augusti 2016
Bakgrund
Helårsprognos för förvaltningen redovisas varje månad på nämndsammanträdet. I augusti har förvaltningen redovisat prognosvärden i en skrivelse till
kommunstyrelsen, se dokument Bokslutsprognos per 2016-08-31.
I samband med prognos efter åtta månader görs delårsbokslut för hela
Mjölby kommun. PWC:s revisorer granskar omsorgs-och socialförvaltningens resultat för årets första åtta månader tisdagen den 20 september.
Sammanfattning
Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet för perioden augusti 45
044tkr, exklusive ensamkommande och evakueringsboendet.
Ackumulerat utfall per januari till och med augusti exklusive ensamkommande och evakueringsboendet är 357 065 tkr och budget för samma period
är 350 832 tkr. Detta ger en avvikelseför perioden mot budget med – 6 233
tkr.
Förvaltningens ekonomistöd har träffat enhetschefer och stämt av enheternas helårsprognos per augusti. Helårsprognosen för alla enheter exklusive
ensamkommande och evakueringsboendet uppvisar ett utfall på 535 597 tkr,
en avvikelse mot budget med -364 tkr. I helårsprognosen finns volymregleringsmedel på 7 100 tkr som reglerar de enheter som har en negativ avvikelse.
Förvaltningen redovisar helårsprognos för nämndens intäktsfinansierade
verksamhet ensamkommande och evakueringsboende. De kostnader som
uppstår i den verksamheten söks per kvartal och intäkterna utbetalas från
migrationsverket med en eftersläpning på upp till ett år. Prognosen i augusti
uppvisar en positiv avvikelse, 16 219 tkr som består av ett överskott på
10 714 tkr från de tidigare åren 2008-2015.
För redovisning av enheternas avvikelse se dokument Månadsuppföljning
per augusti samt Bokslutsprognos per 2016-08-31
Beslutsunderlag
Missiv – Ekonomi helårsprognos och budgetavvikelse per 2016-08-31,
160916
Budgetuppföljning och prognos per augusti 2016, 160916
Bokslutsprognos per 2016-08-31, 160908

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 169 fortsätter
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson, S, frågar om nämnden kan bifalla liggande
förslag.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att godkänna den ekonomiska rapporteringen per augusti.
==========
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:3

Verksamhetsplan och åtaganden 2016 - Delårsuppföljning september
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden fattade beslut den 2 september 2015 om åtaganden för omsorgs- och socialnämndens verksamhet och den 26 januari
2016 om en verksamhetsplan för 2016 utifrån dessa åtaganden.
Uppföljning av verksamhetsplan och åtaganden görs två gånger om året, en
gång i september och en gång i januari.
Sammanfattning
Delårsuppföljningen av verksamhetsplan 2016 för omsorgs- och socialförvaltningen redovisas genom en uppföljning av varje enskilt mål.
Beslutsunderlag
Missiv – Verksamhetsplan och åtaganden 2016 – Delårsuppföljning,
160916
Delårsuppföljning av omsorgs- och socialnämndens verksamhetsplan 2016,
160914
Kvalitetsgranskning av genomförandeplaner, maj 2016, 160914
Uppföljning verksamhetsplan 2016 för aktiviteter inom IT/E-hälsa, 160913
Verksamhetsplan – Omsorgs- och socialnämnden 2016, 160118
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson, S, frågar om nämnden kan bifalla liggande
förslag.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delårsuppföljningen av Verksamhetsplan
och åtaganden för 2016, samt
att lägga uppföljningen till handlingarna
==========
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 171

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-27

19 (28)

Dnr OSN/2015:185

Omdisponering av investeringsmedel 2016 för omsorgs- och socialnämnden
Bakgrund
2016 års investeringsbudget är tidigare fördelad av kommunfullmäktige.
Vid förändringar och omdisponeringar ska nytt beslut fattas av kommunfullmäktige.
Sammanfattning
I 2016 års investeringsbudget är 1 500 tkr budgeterat till Dacke Rehab/träning. Tekniska förvaltningen har emottagit en offert på ombyggnationen till en kostnad av 2 500 tkr.
I 2016 års investeringsbudget för omsorgs-och socialnämnden är 2 500 tkr
budgeterat till Folkungagården för ombyggnation av kök och två lägenheter.
Omsorgs- och socialnämnden önskar omfördela 1 000 tkr av de 2 500 tkr
som är planerade för ombyggnationen av Folkungagården till ombyggnationen av Dacke/Rehab.
Beslutsunderlag
Missiv – Omdisponering av investeringsmedel 2016 för omsorgs- och socialnämnden, 160926
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson, S, frågar om nämnden kan bifalla liggande
förslag.
Omsorgs– och socialnämnden beslutar
att godkänner omdisponeringar i 2016 års investeringsbudget i enlighet
med förvaltningens förslag,
att tillställa kommunfullmäktige att besluta en ny omfördelning, samt
att förklara paragrafen för omedelbart justerad
==========
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 172

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-27
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Dnr OSN/2015:160

Internkontrollplan 2016 - Delårsuppföljning september
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 i januari 2017.
Sammanfattning
Delårsuppföljningen 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
Missiv – Delårsuppföljning internkontrollplan 2016, 160916
Internkontrollplan 2016 – delårsuppföljning, 160916
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson, S, frågar om nämnden kan bifalla liggande
förslag.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av internkontrollmomenten för delårsuppföljningen av Internkontrollplanen för 2016, samt
att lägga uppföljningen till handlingarna
==========
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 173

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-27

21 (28)

Dnr OSN/2015:32

Sociala investeringsfonden - delrapport samt ansökan om omprioritering av beviljade medel
Bakgrund
Kommunstyrelsen beviljade 2016-05-06 § 118 en ansökan från omsorgsoch socialnämnden och utbildningsnämnden om en miljon kronor ur den
sociala investeringsfonden till projektet ”Ökad skolnärvaro för att förhindra
framtida utanförskap”. Projekttiden pågår 2015-2017.
Utbildningsförvaltningen har i samverkan med omsorgs- och socialförvaltningen skrivit fram en delrapport samt begäran om omprioritering av beviljade medel som ställs till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
En första delrapport till kommunstyrelsen har upprättats (2016-09-09). Mot
bakgrund av svårigheter att rekrytera socionomer ansöker utbildningsförvaltningen samt omsorgs- och socialförvaltningen gemensamt om att få
använda de beviljade medlen från sociala investeringsfonden på ett något
annorlunda sätt än vad avsikten var när ansökan skrevs. Syftet är det samma
som i den ursprungliga ansökan, att främja ökad skolnärvaro för att därmed
förhindra framtida utanförskap.
Beslutsunderlag
Missiv – Sociala investeringsfonden, ansökan om omprioritering av beviljade medel, 160913
Sociala investeringsfonden – delrapport och ansökan om omdisponering av
beviljade medel, Missiv för kännedom från Utbildningsförvaltningen,
160913
Sociala investeringsfonden – delrapport samt ansökan om omprioritering av
beviljade medel, 160909
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson, S, frågar om nämnden kan bifalla liggande
förslag.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att man har tagit del av delrapporten och föreslagen omfördelning av beviljade medel, samt
att detta tillställs kommunstyrelsen för kännedom
==========
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 174

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-27

22 (28)

Dnr OSN/2016:5

Begäran om yttrande från Liberalerna rörande motion i kommunfullmäktige om yrkeshögskoleutbildning for undersköterskor
Bakgrund
Kommunstyrelsen har av omsorgs- och socialnämnden begärt ett yttrande
kring intresset och behovet att starta en utredning med syfte att i Mjölby
kommun starta en eller flera specialistutbildningar för undersköterskor, via
utbildningsformen yrkeshögskola.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 10 oktober 2016.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen ställer sig positiv till tillsättningen av en
utredning gällande behovet av en eller flera specialistutbildningar för undersköterskor via utbildningsformen yrkeshögskola men gör samtidigt bedömningen att fler aktörer, som exempelvis Region Östergötland, också bör
uttala sig kring behovet och finnas med i underlaget för en fortsatt utredning.
Beslutsunderlag
Missiv – Yttrande på remiss rörande motion från Liberalerna om yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor, 160914
Yttrande på remiss rörande motion från Liberalerna om yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor, 160914
Begäran om yttrande över motion från Liberalerna om yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor, 160622
Protokollsutdrag – KF § 67 2016-06-14 Motion om yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor, 160614
Motion om yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor, Liberalerna,
160613
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson, S, frågar om nämnden kan bifalla liggande
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-27
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§ 174 fortsätter
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att ställa sig positiv till tillsättningen av en utredning gällande behovet av
en eller flera specialistutbildningar för undersköterskor via utbildningsformen yrkeshögskola, samt
att överlämna omsorgs- och socialförvaltningens yttrande till kommunstyrelsen senast den 10 oktober 2016
==========
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-27

24 (28)

§ 175
Val av ny ersättare i omsorgs- och socialnämndens ärendeberedning
efter Jenny Egerborn, L
Bakgrund
Då ersättare Jenny Egerborn, L, begärt entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i omsorgs- och socialnämnden så har även uppdraget som ersättare
i omsorgs- och socialnämndens ärendeberedning blivit vakant. En ny ersättare ska därför väljas till uppdraget som ersättare i omsorgs- och socialnämndens ärendeberedning.
Förslag till beslut på sammanträdet
2:e vice ordförande Iréne Karlsson, M, yrkar på att omsorgs- och socialnämnden väljer Lolitha Rungård, L, till ersättare i omsorgs- och socialnämndens ärendeberedning, efter Jenny Egerborn, L
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson, S, finner att det finns ett förslag till beslut
och frågar nämnden om de kan bifalla det.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att välja Lolitha Rungård, L, till ersättare i omsorgs- och socialnämndens
ärendeberedning
==========
Beslutet skickas till:
Akten
Lolitha Rungård, L
Iréne Karlsson, M

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-27

25 (28)

§ 176
Val av nya kontaktpolitiker efter avsägelse från Jenny Egerborn, L
samt Elin Ross, M
Bakgrund
Då ersättarna i omsorgs- och socialnämnden Jenny Egerborn, L och Elin
Ross, M, begärt entledigande från sina uppdrag så har även deras uppdrag
som kontaktpolitiker blivit vakanta. Nya kontaktpolitiker ska därför väljas.
Förslag till beslut på sammanträdet
2:e vice ordförande Iréne Karlsson, M, har två yrkanden:
•
•

Att välja Kristin Henrysson, M, till kontaktpolitiker för enheterna
Dacke/Kungshöga, Slomarp och Hemtjänst, samt
Att välja Jonas Vargmyr, L, till kontaktpolitiker för enheterna Daglig verksamhet, Boende LSS och Personlig assistans

Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson, S, finner att det finns ett förslag till beslut
och frågar nämnden om de kan bifalla det.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att välja Kristin Henrysson, M, till kontaktpolitiker för enheterna
Dacke/Kungshöga, Slomarp och Hemtjänst, samt
att välja Jonas Vargmyr, L, till kontaktpolitiker för enheterna Daglig verksamhet, Boende LSS och Personlig assistans
==========
Beslutet skickas till:
Akten
Kristin Henrysson, M
Jonas Vargmyr, L
Iréne Karlsson, M

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 177

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-27

26 (28)

Dnr OSN/2016:20

Kurser & Konferenser
Beslutsunderlag
• Barnafrid, Invigning av Barnafrid, 7 december 2016, Konsert &
kongress, Linköping
Ordföranden Anna Johansson, S, anmäler två konferenser/seminarier till
nämnden:
•
•

Region Östergötland, eHälsodag i Östergötland, 11 november 2016,
Louis de Geer, Norrköping
Region Östergötland, Att leva i ett nytt land – utmaningar och möjligheter, 25 november 2016, Konsert & Kongress, Linköping

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Anna Johansson, S, yrkar på att alla ledamöter och ersättare
godkänns deltagande på samtliga anmälda kurser och konferenser.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson, S, finner att det finns ett förslag till beslut
och frågar nämnden om de kan bifalla det.
Omsorgs- och socialnämnden beslutar
att

alla ledamöter och ersättare i socialutskottet godkänns deltagande på
Barnafrid den 7 december 2016

att

alla ledamöter och ersättare i omsorgs- och socialnämnden godkänns
deltagande på eHälsodag i Östergötland den 11 november 2016 samt
Att leva i ett nytt land den 25 november 2016
==========
Beslutet skickas till:
Akten
Löneenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 178

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-27
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Dnr OSN/2016:26, OSN/2016:50

Delegationsbeslut
Följande beslut som fattats på delegation av omsorgs- och socialförvaltningen delges nämnden:
•
•
•

Delegationsbeslutsrapport anställningar per nämnddatum 2016, 20
augusti – 16 september
Delegationsbeslut – Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
på Norrgårdens utbildningscentrum, Skorteby Restaurang & Fritid
AB, 160916
Delegationsbeslut – Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
på Norrgårdens utbildningscentrum, Skorteby Restaurang & Fritid
AB, 160916

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 179

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-27
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Dnr OSN/2015:40, OSN/2015:83,
OSN/2016:10, OSN/2016:101, OSN/2016:107,
OSN/2016:41, OSN/2016:60, OSN/2016:81

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

Miljökontoret, Bekräftelse på mottagen åtgärdsplan, Äldreomsorgen
Kolonigatan, 160830
Miljökontoret, Extra offentlig kontroll av livsmedelsanläggning,
Äldreomsorgen Kolonigatan, 160830
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag – Länsgemensamt regelverk för
hjälpmedelsföreskrivning
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag – Sakområdessamråd vård och
omsorg, förslag till arbetsplan 2016/2017
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag – Finansiering av nationell
stödfunktion på SKL till stöd för utveckling av en mer kunskapsbaserad socialtjänst
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokollsutdrag – Nya protokoll
Kommunstyrelsen, Missiv – Utformning av kommunens protokoll
Kommunstyrelsen, Protokollsmall redovisad för KSAU
Kommunstyrelsen, Protokollsutdrag – Säkerhets- och lokalfrågor,
utredning IFO i stadshuset
Kommunstyrelsen, Svar – säkerhets- och lokalfrågor avseende individ- och familjeomsorgens lokaler i stadshuset
Centrala samverkansgruppen, Protokoll 2016-06-13
Kultur- och fritidsnämnden, Protokollsutdrag – Skrivelse från KPR –
spelbara bouleplaner under vinterhalvåret i Mantorp - yttrande
Länsstyrelsen, Ansökan till Länsstyrelsen om medel till insatser för
att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter – Ny på landet sommar/höst 2016
Länsstyrelsen, Beslut från Länsstyrelsen, 851-3113-2016, Ersättning
för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter – Ny på landet sommar/höst 2016
Förvaltningsrätten i Linköping, Dom – Överprövning enligt lagen
om offentlig upphandling, LOU, Mål nr 4223-16, 160905

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

