SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgs- och socialnämnden
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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, klockan 09:00- 14:25
Ajournering 09:55 – 10:10, 12:10 – 13:10

Beslutande

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

Ersättare

Tobias Rydell (S)

Övriga deltagande

Anders Granqvist, Chef Arbete och välfärd §§ 80 – 89, Pirjo Ohvo, Förvaltningschef §§
80 – 89, Caroline Strand, Omsorgschef §§ 80 – 89, Christoffer Sjögren,
Förvaltningssekreterare §§ 80 – 89, Mirko Tolic, Alkoholhandläggare §§ 82 – 83, Hans
Liljedahl, Alkoholhandläggare §§ 82 – 83, Camilla Eriksson, Chef ekonomistöd § 84,
Tony Lidberg, Verksamhetscontroller § 84, Rikke Lybeck-Rostov, Enhetschef § 85,
Mattias Jesmin, Enhetschef § 85, Jayne Fransson, Enhetschef § 85, Isabel Eriksson,
Enhetschef § 85, Lilian Petersson, Enhetschef § 85, Malin Engström, Enhetschef § 85,
Emma Rosén, Enhetschef § 85, Tove Frisk, Kommunikatör § 87

Utses att justera

Claes Samuelsson (C)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2017-06-07 klockan 14:00

Justerade paragrafer

§80- § 82, § 84 - §89

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Claes Samuelsson (C)

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

Omsorgs- och socialnämnden
2017-05-30

Datum då
anslaget sätts upp

2017-06-07

Förvaringsplats

Omsorgs- och socialförvaltningen

Datum då
anslaget tas ned

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

Christoffer Sjögren

2017-06-29
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§ 80

Justering av protokoll - Val av justerare och tid för justering

§ 81

Dagordning - Godkännande

§ 82

Ärendestatistik alkoholhandläggning 2016 – Redovisning

§ 83

Serveringstillstånd Restaurang Sunrise - Beslut om beviljande

§ 84

Ekonomi, prognos, månadsrapporter april 2017 Godkännande av redovisning

§ 85

Redovisning av verksamhetsplaner 2017 per enhet Godkännande av redovisning

§ 86

Fyllnadsval av kontaktpolitiker efter Jonas Vargmyr (L)

§ 87

Kvalitetsbokslut 2016 – Godkännande av redovisning

§ 88

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning

§ 89

Kännedomsärenden

Utdragsbestyrkande
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§ 80
Justering av protokoll - Val av justerare och tid för justering
Sammanfattning
Claes Samuelsson (C) 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. Claes Samuelsson (C) 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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§ 81
Dagordning - Godkännande
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har skickat ut ett förslag till dagordning i
och med kallelsen till sammanträdet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) har flera ändringsförslag:
- Sammanträdespunkt 4 på kallelsen – Verksamhetsberättelse 2016,
Frösunda Personlig assistans tas bort från dagordningen och återkommer
på nästa sammanträde den 20 juni
- Sammanträdespunkt 10 på kallelsen – Kurser och konferenser utgår då
inga aktuella kurser eller konferenser är anmälda
Detta innebär att den nya dagordningen i de delar som ändrats kommer se ut
som följer:

Justerandes sign

4.

Ärendestatistik alkoholhandläggning 2016 –
Redovisning
(Mirko Tolic, Alkoholhandläggare Motala
kommun, kl. 09:30)

5.

Serveringstillstånd Restaurang Sunrise Beslut om beviljande
(Mirko Tolic, Alkholhandläggare Motala
kommun, kl. 09:50)

6.

Ekonomi, prognos, månadsrapporter april
2017 - Godkännande av redovisning

7.

Redovisning av verksamhetsplaner 2017 per
enhet - Godkännande av redovisning
(Enhetschefer, se särskilt schema)

8.

Fyllnadsval av kontaktpolitiker efter Jonas
Vargmyr (L)

9.

Kvalitetsbokslut 2016 – Godkännande av
redovisning

10.

Delegationsbeslut - Godkännande av
redovisning

11.

Kännedomsärenden

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till dagordningen med
föreslagna ändringar.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Dagordningen godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 82

Sammanträdesdatum

Sida

2017-05-30

6 (16)

Dnr OSN/2017:45

Ärendestatistik alkoholhandläggning 2016 - Redovisning
Bakgrund
Mjölby kommun ingick 2016 i samverkan rörande alkoholhandläggning
tillsammans med Motala, Vadstena, Boxholm, Ödeshög och Finspångs
kommuner. Avtalet började gälla från och med 1 mars 2016.
Redovisning av 2016 års ärendestatistik för samverkan delges härmed
nämnden.
Sammanfattning
Totalt antal ärenden har varit 22 stycken under 2016. Det har varit fördelade
som följer:
Typ av ärende
Antal
Stadigvarande tillstånd till allmänheten
2
Stadigvarande ändring i tillstånd
3
Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap
1
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
6
Tillfälligt tillstånd till allmänheten
7
Tillfällig ändring i tillstånd
1
Återkallelse
2
Totalt
22
Tabell 1. Antal ärenden 2016 per beslutstyp
När det gäller handläggningen av ärenden så inleds den först när en ansökan
är komplett. En komplett ansökan innehåller alla de uppgifter som
handläggarna behöver för att kunna skriva fram ett förslag till beslut. När
handläggningstiden är över översänds beslutsunderlag till ansvarig kommun
för beslut. I detta läge kan det dröja ett tag innan beslut kan fattas i nämnden
i de fall detta behövs.
För att få en översiktlig bild kan en genomsnittlig beräkning göras. På grund
av att vissa ärenden består av ansökningar som återtagits förekommer ibland
ingen handläggningstid eller tid för beslut. Därför måste dessa ärenden
sållas bort för att statistiken ska bli begriplig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Antal
dagar till
komplett
ansökan
32
(28+35)

Antal
dagar för
handläggni
ng
8 (2+13)

Antal dagar
från färdig
handläggning
till beslut
7 (12+2)

Total
ärendetid
(ansökan
till beslut)
47 (30+64)

Stadigvar 2
ande
tillstånd
till
allmänhet
en
Stadigvar 2
18 (36+0) 3 (4+2)
13 (21+5)
34 (25+43)
ande
ändring i
tillstånd
Stadigvar 1
21
5
15
41
ande
tillstånd
slutet
sällskap
Tillfälligt 5
19
2
9
30
tillstånd
(1+20+32 (6+0+2+2+ (5+5+16+16+3 (13+25+50
till slutet
+32+9)
0)
)
+50+13)
sällskap
Tillfälligt 6
11
6
4
21
tillstånd
(19+3+15 (16+1+8+2 (5+4+8+1+3+1 (47+9+31
till
+0+13+16 +0+6)
)
+5+14+25)
allmänhet
)
en
Tillfällig
1
29
2
7
38
ändring i
tillstånd
Återkallel 2
0 (0+0)
0 (0+0)
0 (0+0)
0 (0+0)
se
Total
19
130
26
55
211
Tabell 2. Ärendetid i genomsnitt per typ av ärende, avrundat till
närmsta heltal. Summor inom parentes är antal dagar per
ärende.
Totalt blir 19 ärenden kvar att redovisa där handläggning av ärendet och
beslut har förekommit. I den statistikrapport som hämtats ur
verksamhetssystemet AlkT räknas tiden mellan färdig handläggning och
beslut även som handläggningstid. I denna sammanställning specificeras
detta närmare. I allt väsentligt är tiden mellan att handläggningen är klar och
att beslut tas samt tiden mellan att ansökan först kommer in och när den är
komplett de två områden som tar längst tid, medan den faktiska
handläggningstiden tar kortast tid.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Missiv - Ärendestatistik serveringstillståndsärenden 2016, 2017-05-24
- Ärendestatistik serveringstillståndsärenden 2016, 2017-05-24
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen av ärendestatistik för serveringstillstånd rörande
verksamhetsåret 2016 godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten
Motala kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:42

Serveringstillstånd Restaurang Sunrise - Beslut om beviljande
Bakgrund
Daniel och Martins Handelsbolag, 969746-3959, ansöker om stadigvarande
tillstånd för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Sunrise, Bjälbogatan 4, 596
33 Skänninge, med anslutande uteservering och serveringstid 11:00 – 01:00
både inomhus och utomhus.
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 därför
besluta att bevilja Bolagets ansökan om stadigvarande tillstånd för servering
till allmänheten.
Beslutsunderlag
- Missiv - Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten,
Restaurang Sunrise, 2017-05-22
- Utredning - Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten,
Restaurang Sunrise, 2017-05-19
Omsorgs- och socialnämndens beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden beviljar Daniel och Martins Handelsbolag,
969746-3959, ansökan om stadigvarande tillstånd för servering till
allmänheten av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
på Restaurang Sunrise, Bjälbogatan 4, 596 33 Skänninge, med
anslutande uteservering med serveringstid 11:00 – 01:00 både inomhus
och utomhus. Beslutet fattas med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen.
2. Beslutet justeras omedelbart
___

Beslutet skickas till:
Akten
Sökanden
Polisen
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:61

Ekonomi, prognos, månadsrapporter april 2017 - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Månadens resultat samt helårsprognos för omsorgs-och socialnämnden
redovisas varje månad på nämndens sammanträde.
Sammanfattning
Förvaltningen redovisar det ekonomiska utfallet ackumulerat i april 183 269
tkr i jämförelse med budgeterade medel 181 548 tkr, exklusive
intäktsfinansierade verksamhet ensamkommande, ger detta en avvikelse för
perioden januari till och med april – 2 081tkr.
För verksamheten ensamkommande visar utfallet för perioden januari till
och med april i jämförelse med budgeterade medel + 2 415 tkr.
I avvikelsen för perioden ingår den semesterlöneskuld som Mjölby kommun
har till sina cirka 800 medarbetare på omsorgs-och socialförvaltningen,
vilket planar ut vid sommarsemester. I helårsprognos har hänsyn tagits till
semesterlöneskuld.
Nämndens verksamheter har registrerat årets andra helårsprognos per april,
det prognostiserade resultatet är 555 325 tkr i jämförelse med budgeterade
medel 554 652 tkr och detta ger då avvikelsen -673 tkr exklusive
intäktsfinansierade verksamheten ensamkommande som uppvisar ett
prognostiserat resultat med 1 214 tkr.
Inom förvaltningens enheter redovisas vid helårsprognos både negativa och
positiva avvikelser mot budgeterade medel, två av förvaltningens enheter
avviker negativt mot budgeterade medel det är R45 Utredning -2 177 tkr,
där är det främst HVB barn och unga – 2 628 tkr, jourhem -588 tkr som
påverkar den negativa avvikelsen, övriga öppna insatser barn och unga
påverkar prognosavvikelsen med +1 535 tkr.
Enheten R60 Hemtjänst avviker – 1 309 tkr och enheten R58 Hälso- och
sjukvård avviker positivt med 1 868 tkr, detta beror att enheten har sålt
kortidplaster och nattsjuksköterska till annan kommun.
Vid nämndsammanträdet redovisas och kommenteras bilaga 1 samt
nyckeltal.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse – bokslutsprognos per 2017-04-30, 2017-05-22
- Missiv - Ekonomi helårsprognos och budgetavvikelse per 2017-04-30,
2017-05-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Omsorgs- och socialnämndens beslut
April månads ekonomiska redovisning godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:145

Redovisning av verksamhetsplaner 2017 per enhet - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar sedan 2016 enhetsspecifika
verksamhetsplaner för omsorgs- och socialnämnden.
Sammanfattning
Enhetschefer för följande enheter redogör muntligt för nämnden om deras
respektive verksamhetsplaner:
- Planeringsenheten, Enhetschefer Rikke Lybeck-Rostov
- Hemtjänst, Enhetschefer Emma Rosén och Lilian Petersson
- Boende LSS (samt Villerkulla), Enhetschefer Jayne Fransson och Isabel
Eriksson
- Daglig verksamhet LSS, Enhetschef Mattias Jesmin
- Utredningsenheten, Enhetschef Malin Engström
Beslutsunderlag
- Verksamhetsplan 2017, Planeringsenheten, 2017-04-05
- Verksamhetsplan 2017, Hemtjänst, 2017-04-05
- Verksamhetsplan 2017, Boende LSS (samt Villerkulla), 2017-04-05
- Verksamhetsplan 2017, Daglig verksamhet LSS, 2017-04-05
- Verksamhetsplan 2017, Utredningsenheten, 2017-04-05
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar att nämnden beslutar att godkänna
redovisningen av de enhetsspecifika verksamhetsplanerna för
planeringsenheten, utredningsenheten samt enheterna hemtjänst, Boende
LSS och Daglig verksamhet LSS
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen av de enhetsspecifika verksamhetsplanerna för
planeringsenheten, utredningsenheten samt enheterna hemtjänst, Boende
LSS och Daglig verksamhet LSS godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten
Berörda enhetschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2015:2

Fyllnadsval av kontaktpolitiker efter Jonas Vargmyr (L)
Bakgrund
Jonas Vargmyr (L) avsade sig uppdraget som ersättare i omsorgs- och
socialnämnden i november 2016. Då Jonas även har uppdrag som
kontaktpolitiker så ska en ny ledamot eller ersättare även väljas till dessa
uppdrag.
Sammanfattning
Emma Pettersson (L) har valts som ny ersättare i omsorgs- och
socialnämnden efter Jonas Vargmyr (L).
Lolitha Rungård (L) har som gruppledare för L i omsorgs- och
socialnämnden inkommit till omsorgs- och socialförvaltningen med förslag
att Emma Pettersson (L) blir kontaktpolitiker för de enheter där Jonas
Vargmyr (L) tidigare var det.
Omsorgs- och socialförvaltningen föreslår därför detta.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag - osn 160927 §176 - Val av nya kontaktpolitiker efter
avsägelse från Jenny Egerborn, L samt Elin Ross, M, 2016-09-30
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Emma Pettersson (L) väljs till kontaktpolitiker för enheterna Daglig
verksamhet, Boende LSS och Personlig assistans
___
Beslutet skickas till:
Akten
Berörda enhetschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87
Kvalitetsbokslut 2016 - Godkännande av redovisning
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen har för första gången författat ett
kvalitetsberättelse 2016 års verksamhetsår.
Sammanfattning
Kvalitétsberättelsens innehåll redogörs för av förvaltningschef Pirjo Ohvo
och delas ut till nämndens ledamöter.
Beslutsunderlag
Kvalitetsberättelse 2016 – Omsorgs- och socialförvaltningen, 2017-05-29
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar på att nämnden har tagit del av
kvalitetsberättelsen och att den läggs till handlingarna
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Nämnden har tagit del av kvalitetsberättelse 2016 för omsorgs- och
socialförvaltningens verksamhet och den läggs till handlingarna
___
Beslutet 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 slutet sällskap
20.1 Anställning tillsvidare samt visstidsanställningar längre än 6 månader
21.3 Inköp och upphandling av inventarier, förbrukningsmateriel och
tjänster inom tilldelat ekonomiskt ansvarsområde
21.7 Nytecknande och uppsägning av hyresavtal eller arrendeavtal
Beslutsunderlag
- Missiv - Redovisning delegationsbeslut, maj 2017, 2017-05-17
- Förteckning delegationsbeslut, för perioden 2017-04-14 – 2017-05-17,
2017-05-17
Omsorgs- och socialnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:10, OSN/2017:15,
OSN/2017:53, OSN/2017:56, OSN/2017:57,
OSN/2017:58, OSN/2017:6

Kännedomsärenden
Beslutsunderlag
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och
redovisas för kännedom:
- Inspektionen för vård och omsorg - Beslut i ärende, Avslut av ärende Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid
Kungsvägens ungdomsboende i Mjölby kommun, Dnr 8.4.215846/2017-6, 2017-05-24
- Protokoll 2017-05-22, Förvaltningssamverkan, för kännedom till nämnd,
2017-05-22
- Riksdagens ombudsmän - Beslut från Justitieombudsmannen i ärende
3389-2016, gällande publicering av en sekretessbelagd uppgift på
kommunens webbplats, 2017-05-17
- Anmälan enligt Lex Maria gällande patient på Slomarps Demensboende,
2017-05-12
- Inspektionen för vård och omsorg - Meddelande angående tillsyn av ej
verkställt beslut enligt LSS, Dnr 8.8.1-288/2016, 2017-05-09
- Byggnads- och räddningsnämnden - Samrådshandlingar, Planprogram
för del av Fall-området, söder om järnvägen, Mantorp, BRN/2015:199,
2017-05-08
- Kommunfullmäktige – protokollsutdrag, KF §39 Revisionsplan 2017,
2017-05-03
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

