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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, klockan 09:30- 16:25
Ajournering klockan 12:00 – 13:00, 14:30 – 14:50

Beslutande

Anna Johansson (S), ordförande
Claes Samuelsson (C)
Arne Gustavsson (S)
Lars Stoltz (S) ersätter Tobias Rydell (S)
Gunvor Gransö (KD)
Ulla Karlsson (M)
Iréne Karlsson (M) §§ 74 – 81
Maria Josefsson (L) ersätter Iréne Karlsson (M) §§ 82 - 97
Jessica Miedl Ohlsson (SD)
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)

Ersättare

Maria Josefsson (L) §§ 74 – 81

Övriga deltagande

Pirjo Ohvo, förvaltningschef, Christoffer Sjögren, sekreterare, Camilla Eriksson,
chef för ekonomi- och systemstöd §§ 90 - 92, Caroline Strand, omsorgschef §§ 74
- 81, Anette Gunnarsdotter, verksamhetschef hälso- och sjukvård §§ 74 - 92,
Tony Lidberg, verksamhetscontroller §§ 90 - 92, Mattias Jesmin,
verksamhetschef LSS §§ 80 - 92, Ulrika Stålknapp, arbetsförmedlingschef § 75,
Per Engdahl, sektionschef arbetsförmedlingen § 75, Maria Wingmo, daglig
handledare §§ 82 - 84, Mirko Tolic, alkoholhandläggare Motala kommun §§ 77 79, Per-Olof Andersson, Socialchef Motala kommun § 80, Jayne Fransson,
enhetschef § 81, Isabel Eriksson, enhetschef § 81, Alexander Lappi, enhetschef §
81, Rikke Lybeck Rostov, enhetschef § 81, Eva DeVecchio, enhetschef § 81, Elin
Alm Rahm, utvecklingsledare § 88 - 89

Utses att justera

Ulla Karlsson (M)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2018-06-04 klockan 16:00

Justerade paragrafer

§74- § 77, § 80 - § 92, § 94 - §97

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Sjögren
Ordförande

Anna Johansson (S)
Justerande

Ulla Karlsson (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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anslaget tas ned
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Christoffer Sjögren
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

3.

Dagordning - Godkännande

4.

Statistik och läge inom arbetsmarknad – Information

5.

Jämlik hälsa, kartläggning av Mjölby kommuns arbete –
Information

6.

Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten,
Bistro Serrano - Beslut om ändrade ägarförhållanden

7.

Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten,
Restaurang Sunrise - Beslut om tillstånd

8.

Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten,
Mjölby Stadshotell - Beslut om tillstånd

9.

Verksamhetsberättelse alkoholsamverkan - Godkännande av
redovisning

10.

Verksamhetsplan 2018, Enheter LSS och HSL – Information

11.

Övervägande om umgängesinskränkning

12.

Beslut om umgängesinskränkning och hemlighållande av vistelseort

13

Beslut om umgängesinskränkning

14.

Rapporter - Information

15.

Medborgarundersökningen 2017 - Svar på remiss

16.

Lex Sarah-utredning, Utredningsenheten – Beslut

17.

Lex Sarah- utredning, Hemtjänstgrupper – Beslut

18.

Yttrande på begäran från IVO rörande ej verkställt beslut - Beslut
om yttrande

19.

Ekonomi, prognos, månadsrapporter april 2018 - Godkännande av
redovisning

20.

Effektiviseringsåtgärder ramunderskott - Godkännande av
handlingsplan

21.

Granskning av kommunens målstyrning 2017 - Svar på remiss

22.

Organisation kring GDPR och rollen som personuppgiftssamordnare
- Beslut

23.

Handlingsplan samverkan e-hälsa i Östergötland 2018-2019 - Svar
på remiss

24.

Kurser och konferenser - Beslut om deltagande
Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

25.

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning

26.

Kännedomsärenden

Utdragsbestyrkande

Sida

4 (32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Sida

5 (32)

§ 74
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) föreslår att punkten Rapporter på
dagordningen flyttas fram och blir ny punk 14 på dagordningen då
redovisande tjänsteman inte kan närvara förrän då. Med denna förändring
skulle dagordningen få följande ny ordning:
6.

Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten,
Bistro Serrano - Beslut om ändrade ägarförhållanden

7.

Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten,
Restaurang Sunrise - Beslut om tillstånd

8.

Stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten,
Mjölby Stadshotell - Beslut om tillstånd

9.

Verksamhetsberättelse alkoholsamverkan - Godkännande av
redovisning

10.

Verksamhetsplan 2018, Enheter LSS och HSL – Information

11.

Övervägande om umgängesinskränkning

12.

Beslut om umgängesinskränkning och hemlighållande av vistelseort

13

Beslut om umgängesinskränkning

14.

Rapporter - Information

Övriga punkter 1- 5 samt 15 - 26 föreslås förbli i enlighet med utskickat
förslag till dagordning.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till dagordningen med
föreslagna ändringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74 fortsättning
Beslut
1. Dagordningen godkänns i enlighet med föreslagna förändringar
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75
Statistik och läge inom arbetsmarknad - Information
Sammanfattning
Ulrika Stålknapp, arbetsförmedlingschef och Per Engdahl, sektionschef på
arbetsförmedlingen redovisar statistik för Mjölby kommun fram till april
2018.
Beslutsunderlag
- Arbetsförmedlingens statistik för Mjölby per april 2018, 2018-05-30
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
tagit del av informationen.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 76

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Sida

8 (32)

Dnr OSN/2017:118

Jämlik hälsa, kartläggning av Mjölby kommuns arbete - Information
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen mottog en remiss från kommunstyrelsens
förvaltning 2017-12-04 rörande Östgötakommissionen för folkhälsas
slutrapport.
Kommunstyrelsens förvaltning begärde svar senast den 5 mars 2018.
Omsorgs- och socialförvaltningen anmälde ärendet till beredning inför
omsorgs- och socialnämnden i februari men ärendet drogs tillbaka då
beredningen inte ansåg att frågan bör gå upp för beslut i nämnd utan är av
tjänstemanna-karaktär. Ett uppdrag till förvaltningen gavs att svara på
remissen genom den medskickade blanketten.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har svarat på den remiss via blankett i
enlighet med det uppdrag som omsorgs- och socialnämndens
ärendeberedning givit förvaltningen. Svaren i den ifyllda blanketten
redovisas för omsorgs- och socialnämnden.
Beslutsunderlag
- Inskickat svar rörande Östgötakomissionens rekommendationer för
jämlik hälsa, 2018-05-22
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
tagit del av informationen.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av informationen
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:125

Betydande förändring av ägarförhållande, Bistro Serrano - Beslut om
lämplighet
Bakgrund
2018-02-27 inkom anmälan om betydande ägarförändring för Mjölby
Kvarterskrog AB, 559082-1590, som har stadigvarande serverings-tillstånd
på Bistro Serrano, Kungsvägen 51, 595 41 Mjölby. Av anmälan framgår att
Mohamed-Yacine Abou El Mikias, 850203-[Sekretess], och Otmane El
Omari Allali, 820901-[Sekretess], har köpt 100 % av aktierna i Mjölby
Kvarterskrog AB. Samma dag öppnades ett tillsynsärende utifrån 9 kap. 11
§ AL och påbörjades en utredning om nya ägarnas lämplighet.
Sammanfattning
Av utredningen framkommer inga omständigheter som talar emot att
Mohamed-Yacin Abou El Mikias och Otmane El Omari Allali ska bedömas
som lämpliga utifrån personliga, ekonomiska och övriga omständigheter.
Det innebär att lämplighet kvarstår efter förändrade ägarförhållanden och
ingen åtgärd är således påkallad i förhållande till gällande
serveringstillstånd.
Alkohollagens krav bedöms vara uppfyllda. Av den anledningen föreslås
Omsorgs- och socialnämnden godkänna de nya ägarnas lämplighet för
serveringstillstånd.
Beslutsunderlag
- Missiv - Betydande förändring av ägarförhållande - Bistro Serrano,
2018-05-22
- Utredning – Betydande förändring av ägarförhållande – Bistro
Serrano, 2018-05-21
Beslut
1. Lämplighet kvarstår efter förändrade ägarförhållanden för Mjölby
Kvarterskrog AB, 559082-1590, som har stadigvarande
serveringstillstånd på Bistro Serrano, Kungsvägen 51, 595 41
Mjölby. Beslutet fattas med stöd av 8 kap. 12 § alkohollagen.
___
Beslutet skickas till:
Mjölby Kvarterskrog AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 80

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Sida

10 (32)

Dnr OSN/2017:45

Verksamhetsberättelse alkoholsamverkan - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Mjölby kommun ingick 2016 i samverkan rörande alkoholhandläggning
tillsammans med Motala, Vadstena, Boxholm, Ödeshög och Finspångs
kommuner.
Redovisning av 2017 års verksamhet genom verksamhetsberättelse och
resultat delges härmed nämnden samt förslag på budget för verksamheten
under 2019.
Sammanfattning
Under året har samverkan skett kontinuerligt med Länsstyrelsen, ca ett möte
per månad. Vidare pågår kontinuerlig samverkan med Arbetsförmedlingen,
Skatteverket och Kronofogden för västra Östergötland. Huvudmålet med
detta samarbete är att stoppa felaktiga utbetalningar av bidrag.
Samverkansträff har hållits med miljö o hälsa eftersom vi upplever ett
behov av varandras kunskap samt delge information om krögare och krogar
. Syftet är att få en bättre helhetsbild. Detta gäller i första hand Motala och
Mjölby.
Under 2017 har vi och Polisen (västra Östergötland) haft fyra tillfällen för
kvälls- och nattillsyn. I Finspång kommun har vi haft ett tillfälle för kvällsoch nattillsyn med polisen.
Alkohandläggarna har deltagit på ett krögarmöte i Mjölby, Boxholm och
Ödeshög och ett krögarmöte i Finspång. I Motala har vi närvarat på fem
krögarmöten.
ANDT-träff har vi deltagit på i samtliga kommuner vid ett tillfälle under
året.
I Motala kommun har Kontrollköp på tobak och folköl gjorts i december
2017. Detta är något som kan anordnas i samarbetskommunerna men då
måste det finnas någon som svarar för rekrytering och anställning av
ungdomar. Ungdomarna måste vara fylla 18 år för att få medverka.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80 fortsättning
Vi har sammankallat till fyra kommungemensamma möten under 2017.
Utbildning i ansvarsfull alkoholservering för krögare och serveringspersonal
i kommunerna har genomförts vid ett tillfälle. .
Under året har alkoholhandläggarna vi besökt åtta serveringsställen i Motala
kommun, sju i Vadstena, fyra i Finspång och tre i Mjölby kommun för
diskussion kring exempelvis lokalen, köksutrustning osv. I övrigt vad gäller
tillsyn se bilaga 1
Beslutsunderlag
- Missiv - Verksamhetsberättelse 2017 samt budget 2019 för
kommungemensam handläggning av alkoholärenden, 2018-05-22
- Verksamhetsberättelse kommungemensam alkoholsamverkan 2017,
2018-03-29
- Bilaga 1 till verksamhetsberättelse kommungemensam
alkoholsamverkan 2017, 2018-03-29
- Samverkansbudget alkoholhandläggare 2019, 2018-03-29
Beslut
1. Motala kommuns redovisning av verksamhetsberättelse för 2017
godkänns
2. Samverkansbudget för 2019 godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:80

Verksamhetsplan 2018, Enheter LSS och HSL - Information
Bakgrund
Mjölby kommuns vision år 2025 är en ledstjärna för omsorgs- och
socialnämndens arbete med att förbättra och utveckla nämndens samtliga
verksamhetsområden för kommuninnevånare i alla åldrar och olika
livssituationer. Kommunens mål utgör underlaget för nämndens åtaganden.
Omsorgs- och socialnämnden ansvarar för den kommunala hemsjukvården,
individ- och familjeomsorg, stöd och service för personer med
funktionsnedsättningar, äldreomsorg samt arbetsmarknadsenheten och
integration, i Mjölby kommun.
Omsorgs- och socialförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan på
förvaltningsnivå, vilken beslutades i omsorgs- och socialnämnden 2018-0327. Av bifogad handling framkommer konkretisering av den övergripande
verksamhetsplanen från förvaltningens enheter.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningens enheter har upprättat verksamhetsplaner
för verksamhetsåret 2018 utifrån beslutad verksamhetsplan på
förvaltningsnivå.
Beslutsunderlag
- Missiv - Missiv - Verksamhetsplaner 2018 - enheter LSS,
Planeringsenheten, HSL och Dacke korttidsplatser, 2018-05-18
- Verksamhetsplan 2018 – Enhet Daglig verksamhet 2018, 2018-0509
- Verksamhetsplan 2018 – Enhet LSS-gruppboende 2018, 2018-01-02
- Verksamhetsplan 2018 – Villerkulla 2018, 2018-02-02
- Verksamhetsplan 2018 – Planeringsenheten 2018, 2018-01-20
- Verksamhetsplan 2018 – HSL-enheten 2018, 2018-04-27
- Verksamhetsplan 2018 – Dacke korttidsplatser, 2018-04-27
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner föreslagna
verksamhetsplaner för 2018
___
Beslutet skickas till:
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:67

Övervägande om umgängesinskränkning
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämndens socialutskott beslutade 2015-05-07 att med
stöd av 6 § LVU omedelbart omhänderta [Sekretess] och hennes syskon. De
placeras samma dag och beslut tas om umgängesinskränkning och
hemlighållande av vistelseort. 2015-06-03 görs ansökan om beredande av
vård enligt 2 § LVU, vilket förvaltningsrätten bifaller 2015-06-17.
Hemlighållande av vistelseort upphävdes 2015-09-12.
Sammanfattning
Pappa är inte längre vårdnadshavare och [Sekretess] har haft umgänge vid
tre tillfällen under 2016. [Sekretess] och hennes mamma har haft umgänge
ungefär två gånger per månad.
Då det framkommit att mamma [Sekretess] har ordnat med ett pass till
[Sekretess], men inte vill berätta vilka planer hon har, eller om och i så fall
när de ska resa, finns en stor oro över att [Sekretess] planerar att ta med
[Sekretess] utomlands.
Bedömning
Sammantaget görs bedömningen att det finns skäl för att återigen begränsa
umgänget och att begränsningen ska innebära att [Sekretess] träffar sin
mamma och [Sekretess]. Begränsningen ska gälla till dess att passet är
inlämnat till socialtjänsten för att förhindra att [Sekretess] lämnar landet.
Beslutsunderlag
- Missiv - Övervägande om umgängesinskränkning gällande
[Sekretess], 2018-05-23
- Utredning om övervägande av beslut om umgängesinskränkning
gällande [Sekretess], 2018-05-18.
Beslut
1. Enligt 14 § LVU begränsas umgänget avseende kontakt mellan
[Sekretess], och vårdnadshavare [Sekretess], enligt ovanstående
bedömning.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Vårdnadshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:67

Beslut om umgängesinskränkning och hemlighållande av vistelseort
Bakgrund
[Sekretess] omhändertas omedelbart med stöd av 6 § LVU, 2016-12-02,
vilket verkställs 2016-12-06. [Sekretess] placeras utanför hemmet, vilket
föräldrarna inte samtycker till, varvid kriterierna för vård enligt 2 § LVU är
uppfyllda. Beslut fattas om umgängesinskränkning 2016-12-21. [Sekretess]
har under hösten 2017 fått skyddade personuppgifter via Skatteverket, detta
för att det i dagsläget är oklart hur pappa [Sekretess] skulle reagera om han
eller mamma [Sekretess] fick kännedom om var [Sekretess] befinner sig.
Sammanfattning
[Sekretess] har inget umgänge med [Sekretess] i dagsläget. Hon har
umgänge med [Sekretess] en gång i månaden tillsammans med
umgängesstöd samt familjehemmet, vilket fungerar bra. Samarbetet mellan
[Sekretess] och familjehemmet fungerar bra och målet är att de i sommar
ska kunna sköta umgänget själva.
Bedömning
Ansvarig handläggare har överenskommit med [Sekretess] om att umgänge
ska ske en gång i månaden i två timmar. I sommar ska [Sekretess] och
familjehemmet själva planera umgänget och utredare tillsammans med dem
ska så småningom utöka umgängen utifrån [Sekretess] behov.
I dagsläget gynnar det inte [Sekretess] att träffa sin pappa utifrån hans
agerande under umgänge. Planeringen är dock att [Sekretess] inom en snar
framtid ska ha ett Skype-samtal med [Sekretess] som ett första steg i att
påbörja deras umgänge.
Vidare görs bedömningen att hemlighållande av vistelseort kan upphävas
gentemot mamman, då hon inte utgör något hot för [Sekretess] placering
samt att [Sekretess] och [Sekretess] inge har någon kontakt.
Beslutsunderlag
- Missiv - Beslut om umgängesinskränkning och hemlighållande av
vistelseort gällande [Sekretess], 2018-05-23
- Utredning inför beslut om umgängesinskränkning och
hemlighållande av vistelseort gällande [Sekretess], 2018-05-22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 83 fortsättning
Beslut
1. Med stöd av 14 § andra stycket 1. LVU beslutas om
umgängesinskränkning mellan [Sekretess], och hennes pappa
[Sekretess], enligt ovanstående bedömning.
2. Med stöd av 14 § andra stycket 2. LVU beslutas att inte röja
[Sekretess] vistelseort för pappa [Sekretess].
3. Med stöd av 14 § andra stycket 2. LVU upphävs beslut att inte röja
[Sekretess] vistelseort för mamma [Sekretess].
___
Beslutet skickas till:
Akten
Vårdnadshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:67

Beslut om umgängesinskränkning
Bakgrund
[Sekretess] omhändertogs omedelbart enligt 6 § LVU [Sekretess], 2013-1007. Han har sedan dess beretts vård enligt 2 § LVU och är placerad i
familjehem. 2014-05-04 beslutades om umgängesinskränkning enligt 14 §
LVU.
Sammanfattning
[Sekretess] föräldrar har i början av året kommit överens om att [Sekretess]
ska ha enskild vårdnad om [Sekretess] men att [Sekretess] ska ha rätt till full
insyn kring [Sekretess] vård. [Sekretess] har i januari ansökt om att vården
enligt LVU ska upphöra men socialutskottet fattade beslut om att den ska
fortgå.
[Sekretess] står fast vid att hon vill att umgänget utökas från två timmar
varannan månad till fyra timmar varje vecka och att umgänget ska ske i
hennes hem.
Bedömning
I och med att det inte finns någon planering att [Sekretess] ska återvända till
sina föräldrar [Sekretess], bedöms det att han inte är i behov av mer
umgänge än det han har idag. Det innebär en gång i månaden för
[Sekretess], varannan gång per förälder, två timmar per tillfälle.
Beslutsunderlag
- Missiv - Beslut om umgängesinskränkning gällande [Sekretess],
2018-05-23
- Utredning om umgängesunskräkning gällande [Sekretess], 2018-0522
Beslut
1. Med stöd av 14 § andra stycket 1. LVU beslutas om
umgängesinskränkning mellan [Sekretess] och hans mamma
[Sekretess].
___
Beslutet skickas till:
Akten
Vårdnadshavare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Sida
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§ 85
Rapporter - Information
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och rapporter föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Muntliga rapporter lämnas av tjänstemän enligt följande:
- Nuläge process byggnation av LSS-bostäder, Mattias Jesmin
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningen av rapporten
godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Redovisningen av rapporten godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 86

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Sida
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Dnr OSN/2018:51

Medborgarundersökningen 2017 - Svar på remiss
Bakgrund
Kommunstyrelsen begär svar på remiss avseende 2017 års
medborgarundersökning, dnr KS/2017:205.
Medborgarundersökningen genomförs vartannat år av SCB på uppdrag av
Mjölby kommun.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har sammanställt svar i mall för
handlingsplan på uppdrag av kommunstyrelsens förvaltning.
Beslutsunderlag
- Missiv - Remissvar avseende medborgarundersökningen år 2017,
2018-05-11
- Remiss avseende medborgarundersökning år 2017, 2018-04-03
- Presentation av resultatet från medborgarundersökningen på måloch resultatdagen 2018, 2018-04-03
- Mjölby öppna svar webbenkät 2018-03-05, 2018-04-03
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom förslaget till yttrande
och tillställer detta till kommunstyrelsen som nämndens svar
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 87

Sammanträdesdatum

2018-05-29
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19 (32)

Dnr OSN/2017:120

Lex Sarah-utredning, Socialpsykiatrin - Beslut
Sammanfattning
Den enskilde har beslut om ledsagning enligt LSS sedan våren 2016. Den
enskildes far utförde insatsen på uppdrag av socialpsykiatrin under knappt
ett år fram till december 2017.
Den 4 december 2017 får biståndshandläggaren kännedom om att den
enskildes far är straffad för övergrepp. Biståndshandläggaren upptäcker då
att man inte gjort registerutdrag på fadern som arbetat som ledsagare till den
enskilde.
Utifrån lagen har verksamheten inte gjort fel när de låtit bli att kontrollera
registerutdrag. Utredningen visar dock på brister i kunskap och att
gemensamma arbetsprocesser saknas för att ta in registerutdrag. Utredaren
bedömer inte händelsen som en påtaglig risk för ett allvarligt
missförhållande.
Beslutsunderlag
- Missiv - Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 §
SoL och 24 b § LSS), Socialpsykiatrin, 2018-05-03
- Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och 24
b § LSS), Socialpsykiatrin, 2018-01-24
- Rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS) till
närmaste chef, Socialpsykiatrin, 2017-12-07, 2017-12-07
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
bedömer händelsen som en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande
och att den därför ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Sida
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§ 87 fortsättning
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden bedömer händelsen som en påtaglig
risk för ett allvarligt missförhållande och att den därför ska anmälas
till Inspektionen för vård och omsorg.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Enhetschef
Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 88

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Sida
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Dnr OSN/2018:20

Lex Sarah- utredning, Hemtjänstgrupper - Beslut
Sammanfattning
Under ett medarbetarsamtal framkommer att personal går in hos brukare
med nyckel och använder deras toalett då brukaren ej är hemma. Detta har
pågått under flertalet år.
Utredning visar att det finns tydliga rutiner som rör alla delar i arbetet. Att
gå in till brukare som ej är hemma får inte ske utan ska enbart göras om det
finns en oro att något hänt brukaren. Detta handlar om att personal inte följt
de rutiner som finns.
Direkta åtgärder som genomförts av enhetschef är att samla all personal och
försökt utröna vad som hänt och omfattningen. Samtlig personal har blivit
uppdaterade om vilka rutiner som gäller angående att använda nyckel hem
till brukare. På sikt planeras att diskutera värdegrund och etik samt vikten
av att ta del av befintliga rutiner som styr arbetet.
All personal har varit föremål för arbetsdisciplinära åtgärder.
Beslutsunderlag
- Missiv - Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 §
SoL och 24 b § LSS), Hemtjänstgrupper, 2018-04-17
- Utredning av rapportering enligt Lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och 24
b § LSS), Hemtjänstgrupper, 2018-04-04
- Rapportering enligt lex Sarah (14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS) till
närmaste chef, Hemtjänstgrupper, 2018-02-01
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden bedömer att händelsen inte inneburit
en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Enhetschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 89

Sammanträdesdatum

2018-05-29
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Dnr OSN/2018:50

Yttrande på begäran från IVO rörande ej verkställt beslut - Beslut om
yttrande
Bakgrund
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om
utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten, enligt 28 a § lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som
gäller ej verkställt beslut.
Ärendet avser [Sekretess] med beviljat bistånd, bostad med särskild service
för vuxna eller annan särskild anpassad bostad enligt 9 § 9 LSS. Biståndet
beslutades den 16 augusti 2016.
IVO har den 29 mars 2018 inkommit med begäran om yttrande och
handlingar i frågan och begär svar senast den 3 maj 2018.
Omsorgs- och socialförvaltningen begärde den 11 april om anstånd att svara
senare och fick svarstiden förlängt samma dag till den 4 juni 2018.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har författat ett förslag till yttrande som
besvarar IVO:s frågor.
Yttrandet berör bakgrund och en sammanfattad bild av förvaltningens syn
på omständigheterna i ärendet samt förtydligande och svar på specifikt
begärda uppgifter i ärendet.
Beslutsunderlag
- Missiv - Yttrande avseende ärende Dnr 8.8.1-15006/2017 om ej
verkställt beslut om bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskilt anpassad bostad, 2018-05-22
- Yttrande avseende ärende Dnr 8.8.1-15006/2017 om ej verkställt
beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt
anpassad bostad, 2018-05-11
- Bilaga 1 till yttrande avseende ärende Dnr 8.8.1-15007/2017 om ej
verkställt beslut om bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskilt anpassad bostad, 2018-05-11
- E-post, Svar på begäran om anstånd för svar på begäran om yttrande
och handlingar avseende ärende Dnr 8.8.1-150062017, 2018-04-11
- Begäran om anstånd för svar på begäran om yttrande och handlingar
avseende ärende Dnr 8.8.1-150062017, 2018-04-11
- Begäran om yttrande och handlingar, IVO Dnr 8.8.1-15006/2017,
[Sekretess], 2018-03-29
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Sida
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§ 89 fortsättning
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner omsorgs- och
socialförvaltningens förslag till yttrande och tillställer inspektionen
för vård och omsorg, IVO, detta senast den 2 juni 2018
___
Beslutet skickas till:
Akten
Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 90

Sammanträdesdatum

2018-05-29
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Dnr OSN/2017:33

Ekonomi, prognos, månadsrapporter april 2018 - Godkännande av
redovisning
Bakgrund
Förvaltningen har träffat alla budgetansvariga och helårsprognos per april är
registrerad i ekonomisystemet.
Efter april prognostiserar förvaltningen ett helårsresultat för den
skattefinansierade delen med 587 364 tkr, vilket ger ett prognos- tiserat
underskott mot den tilldelade budgetramen med -15 174 tkr.
Förvaltningen redovisar åtgärdsplan.
För den intäktsfinansierade delen prognostiserar förvaltningen ett underskott
med – 10 218 tkr. Åtgärder pågår för att anpassa verksamheten
ensamkommande barn till nuvarande migrationsverkets ersättningsnivåer.
Underskottet justeras med medel från tilläggsbudget.
Sammanfattning
För årets fyra första månader redovisar omsorgs-och socialnämnden
underskott jämförelse med den planerade budgeten. Den största negativa
avvikelsen mot budgetram är inom externt köpt vård, hemtjänst samt
personlig assistans.
Den intäktsfinansierade delen prognostiserar en negativ avvikelse med – 10
218kr. Verksamheten ensamkommande barn ställs om för att anpassas efter
migrationsverkets ersättningar.
Beslutsunderlag
- Missiv - Bokslutsprognos per april 2018, 2018-05-11
- Tjänsteskrivelse – Bokslutsprognos per 2018-04-30,
2018-05-11
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner april månads ekonomiska
redovisning
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 91

Sammanträdesdatum

2018-05-29
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Dnr OSN/2017:33

Effektiviseringsåtgärder ramunderskott - Godkännande av
handlingsplan
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden gav 2018-04-24 omsorgs- och
socialförvaltningen i uppdrag att till nästkommande sammanträde presentera
effektiviseringsåtgärder för att komma tillbaka i ram.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen har tagit fram en tjänsteskrivelse som
beskriver nuläge och alternativa framtida lösningar för att komma tillbaka
inom budgeterad ram för verksamheten.
Beslutsunderlag
- Missiv - Åtgärdsplan 2018 – Omsorgs- och socialförvaltningen,
2018-05-28
- Tjänsteskrivelse - Åtgärdsplan med förslag på effektiviseringar för
att komma i ram 2018, 2018-05-14
- Protokollsutdrag, OSN §49 Ekonomi, prognos, månadsrapporter
mars 2018 - Godkännande av redovisning, 2018-04-26
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
godkänner åtgärdsplanen med föreslagna förändringar enligt skriftlig
protokollsanteckning.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Ulla Karlsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner föreslagen åtgärdsplan med
föreslagna ändringar i enlighet med protokollsanteckningen
2. Omsorgs- och socialnämnden ger omsorgs- och socialförvaltningen i
uppdrag att återkomma till nämnden med en tidssatt handlingsplan
för implementering av välfärdstekniken
3. Omsorgs- och socialnämnden ger omsorgs- och socialförvaltningen i
uppdrag att återkomma med förslag till beslut i frågorna som rör tak
för hemtjänsttimmar och platsöversynen på våra vårdboenden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Sida
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§ 91 fortsättning
4. Omsorgs- och socialnämnden ger omsorgs- och socialförvaltningen i
uppdrag att se över och vid behov revidera riktlinjerna för
korttidsverksamheten på Villerkulla.
5. Omsorgs- och socialnämnden ger omsorgs- och socialförvaltningen i
uppdrag att ta fram en planering och strategi för hur vi långsiktigt
ska hantera de ej verkställda boendebeslut (LSS) som finns samt en
prognos på hur många fler LSS-boenden vi behöver för att få balans
i verkställandet av tagna biståndsbeslut
6. Omsorgs- och socialnämnden ger omsorgs- och socialförvaltningen i
uppdrag att se över och ta fram förslag på nya riktlinjer för beslut
enligt LSS och SoL inom stöd och service för personer med
funktionsnedsättning samt äldreomsorg
7. Omsorgs- och socialnämnden ger omsorgs- och socialförvaltningen i
uppdrag att göra en översyn av den kommunala
öppenvårdsverksamheten, såväl råd- stöd och behandling som
beroendemottagning och MiniMaria
8. Omsorgs- och socialnämnden ger omsorgs- och socialförvaltningen i
uppdrag att göra en översyn av antalet trygghetsvärdar på respektive
boende med förslag på hur dessa ska bemannas och hur
anpassningar av bemanningen ska ske vid förändring av de boendes
behov av aktiviteter
9. Samtliga uppdrag ska redovisas för omsorgs- och socialnämnden
senast i oktober 2018
Protokollsanteckning
Majoriteten lämnar en gemensam protokollsanteckning som bifogas
protokollet.
Protokollsanteckningen anger tillägg och ändringar till förvaltningens
åtgärdsplan.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 92

Sammanträdesdatum

2018-05-29
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Dnr OSN/2018:56

Granskning av kommunens målstyrning 2017 - Svar på remiss
Bakgrund
PWC revison har enligt uppdrag från de förtroendevalda revisorerna i
Mjölby kommun granskat om nämnderna har en tillräcklig styrning för att
fullmäktiges mål ska uppnås.
Sammanfattning
I granskningen konstateras en tillfredställande styrning, uppföljning och
kontroll till vissa delar men även brister i kommunstyrelsens ansvar att leda
och samordna planering och uppföljning av verksamheterna.
Omsorgsnämnden bedöms ej till fullo säkerställa att det finns en otydlighet i
uppföljningen av åtagandena som nämnden beslutat om. Med anledning av
detta ska omsorgs-och socialnämnden ge förslag till åtgärder i svar till
kommunstyrelsen som sammanställer alla nämnders svar i en skrivelse till
PWC.
Beslutsunderlag
- Missiv - Svar till granskning av kommunens målstyrning, 2018-0518
- Svar - Granskning av kommunens målstyrning, 2018-05-11
- Framflyttat slutdatum för remiss om granskning av kommunens
målstyrning 2017, 2018-04-18
- Begäran om anstånd för svar på remiss om revisorernas granskning
av kommunens målstyrning 2017, 2018-04-11
- Remiss - Granskning av kommunens målstyrning, 2018-04-06
- Granskning av kommunens målstyrning 2017, 2018-04-06
- Nämndernas målstyrning och måluppfyllelse, PwC
Revisionsrapport, mars 2018, 2018-04-06
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner förslaget till svar och
tillställer detta till kommunstyrelsen
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 93

Sammanträdesdatum

2018-05-29
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Dnr OSN/2017:99

Organisation kring GDPR och rollen som personuppgiftssamordnare –
Beslut
Bakgrund
I varje förvaltning finns idag ett s k personuppgiftsombud enligt
personuppgiftslagen (PuL). Ombuden arbetar på uppdrag av respektive
nämnd/styrelse med syfte att säkra att personuppgifter behandlas på ett
korrekt sätt enligt gällande lag.
När dataskyddsförordningen, GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018 och
ersätter personuppgiftslagen så ersätts även personuppgiftsombuden av ett
så kallat dataskyddsombud. Dataskyddsombudets roll skiljer sig från det
tidigare personuppgiftsombudets på det viset att dataskyddsombudet har en
mer revisorsliknande funktion. Personuppgiftsombuden stod närmare den
dagliga verksamheten. Konkret innebär det att personuppgiftsombudens
formella roll på respektive förvaltning upphör att gälla. Kommunstyrelsens
förvaltning har utsett ett dataskyddsombud som lyder under
kommunstyrelsen och som är ansvarigt dataskyddsombud för samtliga
nämnder. Nämnderna ska utse minst en personuppgiftssamordnare.
Sammanfattning
Omsorgs och socialnämnden ska utse minst en personuppgifts-samordnare.
Dennes uppgift är att stötta verksamheterna i ett aktivt arbete för att följa
dataskyddsförordningen. Personuppgiftssamordnarens arbete är en
samordnande central stödfunktion för förvaltningen. Personuppgiftsansvarig
d v s nämnden bär det fulla ansvaret för verksamhetens
personuppgiftsbehandlingar.
Nämndens verksamhet är komplex, omfattande och lyder under olika
lagstiftningar. Bedömningen är att en personuppgiftssamordnare inte
överblickar alla verksamhetsdelar och dess personuppgiftshantering, varför
vi föreslår nämnden att utse en central funktion som
personuppgiftssamordnare som har en samordnande funktion som stödjer
verksamhet och nämnd.
Beslutsunderlag
- Missiv - Organisering med anledning av ny dataskyddsförordning,
GDPR, 2018-05-22
- Personuppgiftssamordnare omsorgs och socialförvaltningen, 201805-22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-29

§ 93 fortsättning
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden utser förvaltningssekreterare
Christoffer Sjögren till personuppgiftssamordnare
__
Beslutet skickas till:
Akten
Dataskyddsombud

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

§ 95

Sammanträdesdatum
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Dnr OSN/2018:5

Delegationsbeslut - Godkännande av redovisning
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 7 kap §§ 5-7 kan en del beslut delegeras till
anställda inom förvaltningen.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån
gällande delegationsordning.
Sammanfattning redovisade punkter
1.1 – 14.18 Beslut enligt Delegationsordning för omsorgs- och
socialnämnden
20.1 Anställning tillsvidare samt visstidsanställningar längre än 6 månader
21. 7 Nytecknande och uppsägning av hyresavtal och arrendeavtal
Beslutsunderlag
- Missiv - Redovisning av delegationsbeslut, maj 2018, 2018-05-22
- Förteckning delegationsbeslut, för perioden 2018-04-13 – 2018-0522, 2018-05-22
- Delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, april 2018, 2018-05-09
Beslut
1. Redovisningen av delegationsbesluten godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgs- och socialnämnden
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Dnr OSN/2015:40, OSN/2016:130,
OSN/2017:129, OSN/2017:33, OSN/2017:99,
OSN/2018:11, OSN/2018:26

Kännedomsärenden
Beslutsunderlag
Följande handlingar har inkommit till omsorgs- och socialnämnden och
redovisas för kännedom:
-

-

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag KF §45 Revisionsplan
Mjölby 2018 – information, 2018-04-24
Revisonsplan Mjölby 2018, 2018-05-04
Kommunstyrelsen, protokollsutdrag KS §80 Samverkansavtal
mellan Mjölby kommun och Region Östergötland gällande
hälsokommunikatörer, 2018-04-25
Kommunfullmäktige, protokollsutdrag KF §43 Tilläggsbudget 2018,
2018-04-24
Inspektionen för vård och omsorg, Beslut efter inspektion av
Hemsjukvården, IVO Dnr 8.5-2370/2018, 2018-05-21
Kontrollrapport - Extra offentlig kontroll av livsmedelsanläggning,
Boken avdelningskök, Miljökontoret 2017:1671, 2018-05-17
Kommunfullmäktige, protokollsutdrag KF §2 Riktlinjer för
arbetsmiljö, 2018-02-06
Kommunstyrelsen, protokollsutdrag KS §280 Riktlinjer för
arbetsmiljö, 2018-12-06
Riktlinjer för arbetsmiljö, 2017-12-06
Datainspektionen, Mottagningsbekräftelse av anmält
dataskyddsombud, 2018-05-11
Hela människan Ria, Statistik över verksamheten 2016, 2017-02-03
Hela människan Ria, Minnesanteckningar från dialogmöte mellan
Hela människan Ria och Mjölby kommun 2018-02-06, 2018-02-20
Hela människan Ria, Nyhetsbrev Hela människan Ria, 2018-01-04
Hela människan Ria, Statistik över verksamheten 2017, 2018-02-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningen av
kännedomsärendena godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Sida

32 (32)

§ 96 fortsättning
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av kännedomsärendena
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

