
Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

den 15 februari 2018, 09:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering –

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Ann Malmström, förvaltningschef

Justerare Therese Alwert (ordinarie) och Åsa Tallberg (ersättare)

Tid och plats för
justering

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 12 - 18

Ordförande Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare Therese Alwert

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Vuxen- och omsorgsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2018-02-15
Datum för anslagets nedtagande: 2018-03-09
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 12 - 18
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Förvaltningschefen informerar

Yttrande enligt 4 kap första paragrafen föräldrabalken gällande
adoption, mål nr Ä 29-18

9

§§ 10-11 gäller ärenden med sekretess och finns i ett separat protokoll.



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum:2018-02-15

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Therese Alwert (S) som ordinarie och Åsa Tallberg (V)
som ersättare att justera protokollet i direkt anslutning till sammanträdet, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Information från Brottsofferjouren utgår



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-15
Ärendenummer: SN.2018.7

§ 12

Riktlinjer HSE 2018

Beslut

1. Vuxen - och omsorgsnämnden fastställer riktlinjerna "riktlinje för
utlämnande av patients hälso- och sjukvårdsjournal", "riktlinje för
granskning av kvalitet och säkerhet inom kommunens hälso- och
sjukvård" och "riktlinje för samtycke till registrering i
kvalitetsregister".

Sammanfattning av ärendet

Ärendet omfattar 3 riktlinjer. Den första är "riktlinje för utlämnande av
patients hälso- och sjukvårdsjournal". Den andra är "riktlinje för granskning
av kvalitet och säkerhet inom kommunens hälso- och sjukvård". Den tredje
är "riktlinje för samtycke till registrering i kvalitetsregister".

Riktlinjerna ska vara ett stöd för legitimerad personal anställda inom
Vuxen- och omsorgsförvaltningen i utförandet av hälso- och
sjukvårdsuppgifter på ett kvalitativt och rättssäkert sätt.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-01-30

2. Riktlinje för utlämnande av patients hälso- och sjukvårdsjournal.

3. Riktlinje för granskning av kvalitet och säkerhet inom kommunens
hälso- och sjukvård.

4. Riktlinje för samtycke till registrering i kvalitetsregister.

Tjänsteförslag

1. Vuxen - och omsorgsnämnden fastställer riktlinjerna "riktlinje för
utlämnande av patients hälso- och sjukvårdsjournal", "riktlinje för
granskning av kvalitet och säkerhet inom kommunens hälso- och
sjukvård" och "riktlinje för samtycke till registrering i
kvalitetsregister".

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista:

~ Birgitta Larsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

~ Nina Överkvist, enhetschef
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-15
Ärendenummer: SN.2018.11

§ 13

Plan för folkhälsa

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att tillsätta en tjänst på 50% för att driva
folkhälsoarbete. Tjänsten blir placerad i Vuxen- och omsorgsnämndens regi
inom ramen för Administration och bistånd och arbetar gentemot
kommunstyrelsen. I tjänsten ingår omvärldsbevakning, och att ansvara för att
analysera, informera och agera gällande mottagen statistik. Ett första uppdrag
är att tillsammans med övriga förvaltningar inventera vad som görs inom de
elva delområden som utgör nationella mål för folkhälsopolitiken.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-01-30

2. Plan för folkhälsa för Gnesta kommun 2018-2019

Tjänsteförslag

1. Nämnden godkänner informationen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-15
Ärendenummer: SN.2017.77

§ 14

Ekonomiskt bidrag till Brottsofferjouren 2018

Beslut

1. Nämnden beviljar Brottsofferjouren Östra Sörmland 10 988 kronor i
ekonomiskt bidrag för år 2018.

Sammanfattning av ärendet

Brottsofferjouren Östra Sörmland ansöker om föreningsbidrag för tiden
2018-01-01 - 2020-12-31 med två kronor per invånare och år.
Brottsofferjouren Östra Sörmland ansöker även i Nyköping, Trosa och
Oxelösund kommuner.

Brottsofferjouren är ideell och verksamheten består av stödpersoner samt en
nationell stödlinje. Stödpersonerna kan bl.a. hjälpa till med samtalsstöd,
myndighetskontakter, information och vägledning i rättsprocesser.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-01-31

2. Ansökan om föreningsbidrag inkommen 2017-09-28

Tjänsteförslag

1. Nämnden beviljar Brottsofferjouren Östra Sörmland 10 988 kronor i
ekonomiskt bidrag för år 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Brottsofferjouren Östra Sörmland, Gästabudsvägen 6, 611 31
Nyköping

~ Verksamhetschef IFO
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-15
Ärendenummer: SN.2018.2

§ 15

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Nämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
tjänsteman enligt av vuxen- och omsorgsnämnden antagen
delegationsordning (antaget 2016-09-08). Dessa beslut skall redovisas till
vuxen- och omsorgsnämnden. Redovisningen innebär inte att vuxen- och
omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot
står det vuxen- och omsorgsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos
kommunledningskontoret. Tiden för överklagande av beslut som fattats
med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att vuxen- och
omsorgsnämndens protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på
kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där
tiden börjar löpa från det datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom
uppgift om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa
ärenden och då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa
uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2018-01-10 – 2018-02-07

~ Förteckning över anställning 2018-01-01 - 2018-01-31
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-15
Ärendenummer: SN.2018.3

§ 16

Anmälningsärenden

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som
vuxen- och omsorgsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för
vuxen- och omsorgsnämnden, utgör anmälningsärenden.
Anmälningsärendena i sin helhet finns tillgängliga hos kanslienheten samt
hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll från Sociala utskottet 2018-01-18

~ Protokoll från Sociala utskottet 2018-02-01

~ Verksamhetsberättelse 2017 samt statistik, Barnahus, Nyköping

~ Verksamhetsberättelse 2017, Gnesta Ungdomsmottagning

~ Överenskommelse mellan staten och SKl om stöd till
jämställdhetsarbete och kvinnofridsarbete på lokal och regional nivå
2018-2020, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-15
Ärendenummer: SN.2018.4

§ 17

Förvaltningschefen informerar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

~ Familjecentral

~ Powerhuset

~ Information från IFO om råd- och stödmottagning och
uppsökande verksamhet
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-15
Ärendenummer: SN.2018.13

§ 18

Yttrande enligt 4 kap 10 § första stycket föräldrabalken
gällande adoption, mål nr Ä 29-18

Beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens yttrande till Nyköpings tingsrätt.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande lagstiftning ska vuxen- och omsorgsnämnden besluta i vissa
adoptionsärenden.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-02-14

2. Ärendeblad/Yttrande

Tjänsteförslag

1. Nämnden godkänner förvaltningens yttrande till Nyköpings tingsrätt.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ IFO

~ Tingsrätten i Nyköping
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