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Plats och tid

Stadshuset, Kommunstyrelsesalen, klockan 09:30- 14:12
Ajournering 11:55 – 13:00

Beslutande

Anna Johansson (S), ordförande
Gunvor Gransö (KD)
Ulla Karlsson (M)
Iréne Karlsson (M)
Lars Stoltz (S) ersätter Claes Samuelsson (C)
Kristin Henrysson (M) ersätter Arne Gustavsson (S)
Jessica Miedl Ohlsson (SD)
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L)
Maria Josefsson (L) ersätter Anna Sommarström (S)

Övriga deltagande

Pirjo Ohvo, förvaltningschef
Christoffer Sjögren, sekreterare
Camilla Eriksson, chef ekonomi- och systemstöd §§ 2 - 16
Carolina Lagerqvist, lönekonsult § 1
Emelie Tångring, lönekonsult § 1
Morgan Lantz, säkerhetssamordnare § 2
Elin Pettersson, § 4
Tony Lidberg, verksamhetscontroller §§ 9 - 12

Utses att justera

Iréne Karlsson (M)

Justeringens
plats och tid

Omsorgs- och socialförvaltningen 2018-02-06 klockan 13:00

Justerade paragrafer

§ 1 - § 4, § 9 - § 16

Underskrifter
Sekreterare

Christoffer Sjögren
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§1

Utbildning i självservice för
förtroendevalda – Information

§2

Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR
– Information

§3

Slomarps vårdboende, drift och rutiner Information

§4

Rapporter - Information

§9

Synpunkter, kvartalsrapport, kvartal 4
2017 - Beslut om godkännande

§ 10

Ej verkställda beslut, kvartalsrapport,
kvartal 4 2017 - Beslut om godkännande

§ 11

Ekonomi, prognos, månadsrapporter
december 2017 - Godkännande av
redovisning

§ 12

Avgifter 2018 - Beslut om godkännande

§ 13

Sammanträdesdatum för omsorgs- och
socialnämnden i februari 2018 - Beslut om
ändring av datum

§ 14

Kurser och konferenser - Godkännande av
deltagande

§ 15

Delegationsbeslut - Godkännande av
redovisning

§ 16

Kännedomsärenden

Utdragsbestyrkande
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§1
Utbildning i självservice för förtroendevalda - Information
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämndens ledamöter och ersättare administrerar sedan
november 2017 sina egna ersättningsanspråk digitalt för förlorad
arbetsinkomst, arvoden och reseersättning när de utför sina
förtroendeuppdrag.
Omsorgs- och socialnämndens ledamöter har begärt att få en
kompletterande genomgång och introduktion av den digitala
administreringen.
Beslutsunderlag
Lönekonsult Carolina Lagerqvist och Emelie Tångring går igenom
administreringen av ersättningsanspråk och svarar på frågor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
har 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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§2
Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR - Information
Sammanfattning
Från och med den 25 maj 2018 gäller den Allmänna
dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer.
Mjölby kommun har tillsatt en projektgrupp som arbetar med anpassningen
av kommunens verksamheter till den nya lagstiftningen.
Beslutsunderlag
Projektledare Morgan Lantz presenterar bakgrund och sammanfattning om
vad den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) innebär samt vilka
ansvarsförhållanden som gäller för kommunens olika delar inklusive
omsorgs- och socialnämnden och dess förvaltning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
har 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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§3
Slomarps vårdboende, drift och rutiner - Information
Bakgrund
På grund av att en boende olyckligt avlidit vid Slomarps demensboende och
detta har rapporterats i media så gör omsorgs- och socialförvaltningen
bedömningen att flera uppgifter som åligger utföraren ej har utförts, bland
annat en Lex Sarah-anmälan. Av detta skäl har Norlandia Care AB kallats
till möte med förvaltningen och andra åtgärder har vidtagits.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Pirjo Ohvo redogör för bakgrund och nuläge i frågan för
omsorgs- och socialnämnden.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämnden
har 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/2017:82

Rapporter - Information
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och rapporter föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
- Handlingsplan – åtgärder till följd av Lex Sarah 2017-09-27, 201710-17
Muntliga rapporter lämnas av tjänstemän enligt följande:
-

Avrapportering av handlingsplaner utifrån Lex Sarah 2017-10-03 av
daglig handledare Elin Pettersson, Utredning Äldreomsorg
Information om kommande organisationsförändring på omsorgsoch socialförvaltningens ledningsstad av förvaltningschef Pirjo
Ohvo

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att redovisningen av rapporterna
godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Redovisningen av rapporterna godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:17

Synpunkter, kvartalsrapport, kvartal 4 2017 - Beslut om godkännande
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 2017 har det kommit in 9 synpunkter, vilket är att
jämföra med 7 synpunkter för samma period 2016. För redovisning av
samtliga synpunkter, se bilaga 1.
Under det fjärde kvartalet är övervägande stor del av synpunkterna inom
området utförande (56 %). De flesta av dessa synpunkter handlar om
hemtjänst och berör alla olika saker. En av dessa synpunkter berör
utförandet av inköp av livsmedel vilket är en upphandlad tjänst som utförs
av en privat entreprenör. Inom styrning och organisation är två av tre
synpunkter direkt relaterade till enskilda beslut och har ingen egentlig
betydelse för verksamheten i stort då dessa inte kritiserar någon generell
aspekt av förvaltningens organisering.
Beslutsunderlag
- Missiv - Kvartalsrapport Sammanställning av inkomna synpunkter
efter kvartal 4 2017, 2018-01-1
- Tjänsteskrivelse - Kvartalsrapport - Sammanställning av inkomna
synpunkter efter kvartal 4 2017, 2018-01-1
- Bilaga – Sammanställning av synpunkter efter kvartal 4 2017, 201801-10
Förslag till beslut på sammanträdet
2:e vice ordföranden Iréne Karlsson (M) lägger ett tilläggsyrkande på att
omsorgs- och socialförvaltningen får i uppdrag att till nästa sammanträde
återredovisa bakgrunden till synpunkterna från kvartal 1 och kvartal 4 under
området ”HSL”, om att kommunen inte följer lagen vid beslut om rullstol
till enskild samt att insatsen Trygg hemgång inte har fungerat.
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar på att Norlandia Care AB kallas till
omsorgs- och socialnämndens sammanträde den 28 februari 2018 för att
redogöra för arbetet med synpunkt lämnad under tredje kvartalet, om hur en
boende lämnat byggnaden flera gånger. Omsorgs- och socialnämnden vill
också ha en redogörelse för hur Norlandia Care AB arbetar med avvikelser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt
sitt eget och Iréne Karlssons (M) tilläggsförslag respektive.
Beslut
1. Omsorgs- och socialnämnden godkänner rapporten
2. Rapporten läggs till handlingarna
3. Norlandia Care AB kallas till omsorgs- och socialnämndens
sammanträde den 28 februari 2018 för att redogöra för arbetet med
synpunkt lämnad under tredje kvartalet, om hur en boende lämnat
byggnaden flera gånger. Omsorgs- och socialnämnden vill också ha
en redogörelse för hur Norlandia Care AB arbetar med avvikelser.
4. Omsorgs- och socialförvaltningen får i uppdrag att till nästa
sammanträde återredovisa bakgrunden till synpunkterna från kvartal
1 och kvartal 4 under området ”HSL”, om att kommunen inte följer
lagen vid beslut om rullstol till enskild samt att insatsen Trygg
hemgång inte har fungerat.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Norlandia Care AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2017:48

Ej verkställda beslut, kvartalsrapport, kvartal 4 2017 - Beslut om
godkännande
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar kvartalsvis Ej verkställda beslut
för omsorgs- och socialnämnden inom verksamheten, och rapporterar sedan
detta vidare till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar kvartalsrapport för
kvartal 4, 2017.
För kvartal 4 finns 23 ej verkställda beslut; tre inom IFO, två inom ÄO samt
18 inom OF LSS. Tre utav dessa har verkställts under perioden.
Beslutsunderlag
- Missiv - Kvartalsrapport - Ej verkställda beslut kvartal 4 2017,
2018-01-24
- Rapport - Ej verkställda beslut 2017, kvartal 4, 2018-01-24
Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. Redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2017 godkänns
2. Rapporten tillställs kommunfullmäktige
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2016:61

Ekonomi, prognos, månadsrapporter december 2017 - Godkännande
av redovisning
Bakgrund
Månadens resultat för omsorgs- och socialnämnden redovisas varje månad
på nämndens sammanträde. I december görs ett årsbokslut, vilket
presenteras på nämnden i februari. Decembers resultat utfall är preliminärt, i
och med att redovisning fortfarande sker på 2017 från kommunstyrelsens
förvaltning.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämndens preliminära resultatutfall per december
redovisar 562 362 tkr i jämförelse med budgeterade medel 562 015 tkr,
vilket ger en avvikelse med – 347 tkr.
Det preliminära resultatet är fördelad på skattefinansierad verksamhet med
en positiv avvikelse mot budgeterade medel med 2 976tkr och
intäktsfinansierad verksamhet, ensamkommande barn och nyanlända
flyktingar, med en negativ avvikelse mot budgeterade medel med - 3 323tkr.
Förvaltningen redovisar kostnader för välfärdsteknologi i det ackumulerade
resultatet medan medel för dessa finns avsatta i årets investeringsbudget. En
reglering mellan driftsbudget och investeringsbudget kommer att göras vid
årets slut med 1 000 tkr. Detta påverkar förvaltningens resultat positivt.
Beslutsunderlag
- Missiv - Ekonomi -månadsuppföljning per december 2017,
2018-01-18
- Tjänsteskrivelse – Budgetuppföljning per 2017-12-31, 2018-01-19
- Tjänsteskrivelse – Budgetuppföljning per enhet 2017-12-31,
2018-01-19
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
December månads ekonomiska redovisning godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:8

Avgifter 2018 - Beslut om godkännande
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade § 70/2002 att Omsorgs- och socialnämnden
har rätt att göra framtida indexuppräkningar av taxan i enlighet med den
procentuella förändringen av prisbasbeloppet.
Kommunens möjligheter att ta ut avgifter regleras i socialtjänstlagen 8 kap 5
§ 6.
Regeringen har, enligt förordning om prisbasbelopp, beslutat om en höjning
av 2017 års prisbasbelopp 44 800 till 45 500 kronor år 2018.
Detta innebär att förslag för 2018 års maxtaxa blir 2 044 kr/månad, dvs.
baserat på en tolftedel av basbeloppet 45 500 multiplicerat med 0,5392.
Staten fastställer årligen belopp för normala levnadsomkostnader, så kallat
förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet är det belopp kund ska behålla av sina
inkomster innan avgift kan fastställas. Det består av boendekostnad och ett
minimibelopp.
Minimibeloppet för 2018 är 5 136 kronor per månad för ensamstående
(135,46% av en tolftedel av basbeloppet 45 500 kr) och 4 340 kronor per
månad vardera för sammanlevande makar eller sambor.
Sammanfattning
2018 års maxtaxa är 2 044 kr/månad, dvs. baserat på en tolftedel av
basbeloppet 45 500 multiplicerat med 0,5392.
Minimibeloppet för 2018 är 5 136 kronor per månad för ensamstående
(135,46% av en tolftedel av basbeloppet 45 500 kr) och 4 340 kronor per
månad vardera för sammanlevande makar eller sambor.
Beslutsunderlag
- Missiv - Beräkning av avgifter inom äldre- och
funktionshinderomsorgen år 2018, 2018-01-18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
1. 2018 års omsorgsavgifter bibehålls i 2017 års avgiftsnivå
2. Maxtaxan och det schabloniserade minimibeloppet för ensamstående
och sammanboende justeras enligt socialstyrelsens beräkningar för
2018
3. Förändringen börjar gälla från och med 1 mars 2018
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2015:146

Sammanträdesdatum för omsorgs- och socialnämnden i februari 2018 Beslut om ändring av datum
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden fattade beslut om sammanträdesdatum och –
tider för verksamhetsåret 2018 den 21 november 2017. Datum för
sammanträde i februari fastställdes då till den 27 februari efter framskrivet
förslag från förvaltningen, som i samråd med övriga förvaltningar i
kommunen samordnat planering av mötesdatum och sammanträdesrum.
Sammanfattning
Efter påpekande från kommunstyrelsens förvaltning har det
uppmärksammats att det den 27 februari är mål- och resultatdag, då
samtliga nämnders presidier har obligatorisk närvaro. Av detta skäl finner
förvaltningen det nödvändigt att föreslå en ändring av mötesdatumet i
februari för att möjliggöra presidiets närvaro på mål- och resultatdagen den
27:e februari.
Förslaget från förvaltningen är att flytta datumet till onsdagen den 28
februari då det inte begränsar ledamöter och ersättares tid att läsa in sig på
handlingarna till mötet samt påverkar således inte heller övriga beredning
av ärenden inför nämndens sammanträde.
Beslutsunderlag
- Missiv - Ändring av sammanträdesdatum för omsorgs- och
socialnämnden i februari 2018, 2018-01-04
- Protokollsutdrag, KS § 213 Mötestider 2018, 2017-11-27
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sammanträdesdatum för omsorgs- och socialnämnden i februari ändras från
tisdagen den 27 februari till onsdagen den 28 februari
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:13

Kurser och konferenser - Godkännande av deltagande
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16, §
153, ska varje nämnd besluta om deltagande i kurser och konferenser.
Beslutsunderlag
- Inbjudan till temadagen Ett annat perspektiv, Motala Convention
Centre, 2018-04-20, 2018-01-24
- Inbjudan till processmöte om utvecklingssatsning
nätverksperspektiv, Norrgårdens utbildningscentrum, 2018-03-20,
2018-01-09
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Anna Johansson (S) föreslår att omsorgs- och socialnämndens
samtliga ledamöter och ersättare godkänns deltagande vid Temadagen Ett
annat perspektiv, Motala Convention Centre, 2018-04-20 samt Processmöte
om utvecklingssatsning nätverksperspektiv, Norrgårdens
utbildningscentrum, 2018-03-20
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
Omsorgs- och socialnämndens samtliga ledamöter och ersättare godkänns
deltagande vid Temadagen Ett annat perspektiv, Motala Convention Centre,
2018-04-20 samt Processmöte om utvecklingssatsning nätverksperspektiv,
Norrgårdens utbildningscentrum, 2018-03-20
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2018:5

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
1.1 – 14.18 Beslut enligt Delegationsordning för omsorgs- och
socialnämnden
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 och arrendeavtal
Beslutsunderlag
- Missiv - Redovisning av delegationsbeslut, januari 2018,
2018-01-24
- Delegationsbeslut IFO, Äldre och LSS, december 2017, 2018-01-09
- Förteckning delegationsbeslut, för perioden
2017-12-08 – 2018-01-24, 2018-01-24
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr OSN/2015:36, OSN/2016:106, OSN/2017:101,
OSN/2017:133, OSN/2017:78, OSN/2018:10, OSN/2018:11

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

-

-

-

-

-

-

Justerandes sign

Motala kommun, Underrättelse om beslut med tillhörande
handlingar i Tillsynsärende gällande Serveringstillstånd på
Restarang Bambu Thai, 2017-12-19
Den nya välfärden, PM 2 Slutlig bedömning i ärende KKO 17-012,
Konkurrenskommissionen, 2018-01-03
Kommunens revisorer, remiss - Revisionsgranskning av ordinarie
ledamöters närvaro vid nämndens sammanträden 2017Redogörelse
av ordinarie ledamöters närvaro vid omsorgs- och socialnämndens
sammanträden helåret 2017, 2018-01-17, 2018-01-10
Svar på remiss rörande redogörelse av ordinarie ledamöters närvaro
vid nämndens sammanträden 2017, 2018-01-17
Svar på vädjan från Lars Engström angående asylsökande som blir
18 år, 2018-01-04
Vädjan från medborgare angående asylsökande som blir 18 år, Lars
Engström, 2018-01-03
IVO - Svar på begäran om yttrande och handlingar avseende
anmälan från anhörig gällande vården och omsorgen på Sta Ingrids
demensboende, Dnr 8.5-38475 2017, 2017-12-01
IVO - Begäran om yttrande och handlingar med anledning av en
anmälan som rör S:ta Ingrids väg, Solveig Levin. IVO Dnr 8.538475/2017-1, 2017-10-25
IVO - Beslut avseende verskamhetstillsyn inom särskilt boende för
personer med demenssjukdom i Skänninge utifrån anmälan från
anhörig, Dnr 8.5-38475/2017-3, 2017-12-20
IVO - Meddelande om tillvägagångssätt vid kommande inspektion
på Kolonigatan St:a Ingrids väg den 15 februari 2018, Inspektionen
för vård och omsorg, Dnr 8.5-44837/2017-2, 2018-01-18
IVO - Meddelande om inspektion inom verksamheten Hemsjukvård
mars - april 2018, Inspektionen för vård och omsorg, Dnr 8.5-2370
2018-1, 2018-01-18
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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.
Beslut
Omsorgs- och socialnämnden har tagit del av kännedomsärendena
___
Beslut skickas till:
Akten

Justerandes sign
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