
Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

_____________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

den 23 november 2017, 09:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 10.30 – 10.50

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Ann Malmström, förvaltningschef, Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄFH,
Linda Bergström, enhetschef AoB, Mats Engström, verksamhetschef IFO, § 72
Nina Överqvist, enhetschef HSE, Jenny Lundberg Lydka, utredare, Sophia
Åhlin, verksamhetsutvecklare, § 72 Birgitta Larsson, MAS, Josefin Andersson,
kommunikatör

Justerare Lill Björk (ordinarie) och Åsa Tallberg (ersättare)

Tid och plats för
justering

Torsdagen den 30 november 2017, kl. 08.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 66 - 72

Ordförande Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare Lill Björk

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Vuxen- och omsorgsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2017-11-30
Datum för anslagets nedtagande: 2017-12-22
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 66 - 72
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 66 Ekonomisk uppföljning 4 - 5

§ 67 Framtidsplan med internkontrollplan 6

§ 68 Återrapportering gällande kost och nutrition 7

§ 69 Rapport om hemtjänsten 8 - 9

§ 70 Redovisning av delegationsbeslut 10

§ 71 Anmälningsärenden 11

§ 72 Förvaltningschefen informerar

§ 65 "Fastställande av maxtaxeavgift för 2018" justerades i
direkt anslutning till sammanträdet.
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum:2017-11-23

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Lill Björk (C) som ordinarie och Åsa Tallberg (V)
som ersättare att justera protokollet torsdagen den 30 november 2017, kl
8.00, på kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Presentation av ny IFO-chef, Mats Engström
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-11-23
Ärendenummer: SN.2017.33

§ 66

Ekonomisk uppföljning

Beslut

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens verksamheter har organisationsanpassats fr.o.m. 1 januari 2017.
Verksamheterna består av Nämndkostnader, Förvaltningsledning,
Äldreomsorg/Funktionsnedsättning/Hälso- och sjukvård, Individ- och
familjeomsorg samt Administration och bistånd. Objekt som avser
utförande har flyttats från Administration och bistånd till Äldreomsorg,
funktionsnedsättning och hälso- och sjukvård. Nämndens budget är -
183 098 tkr, avvikelsen efter oktober är -8 658 tkr.

På helår prognostiseras ett underskott med cirka 4,5 mkr som redovisas
under respektive enhet.

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde Helårs Avvikelse Prognos Prognos Prognos

  Budget Utfall - budget Avvikelse Avvikelse Avvikelse

   2017 Jan-okt Oktober Augusti April

Nämndkostnader -30 24 20 30 0

Förvaltningsledning -5 744 3 039 2 710 2 900 1 100

Individ- och familjeomsorg -20 909 1 616 1 200 1 000 0

Äldreoms/funktionsneds/HS
E -116 858 -7 195 -6 000 -6 000 -1 100

Därav:

· Hemtjänst -4 494 -928 -700 0 0

· Äldreboende -46 363 -1 881 -900 -500 0

· Boende LSS -15 287 -731 -500 0 0

· Daglig verks. LSS -14 448 -26 0 0 0

· Assistans och
service -39 -3 479 -600 -1 800

-1 100

· Hälso- och
sjukvård -18 543 -1 155 -400 0 0

· Övrigt -17 684 -2 364 -2 900 -3 700 0

Administration o bistånd -39 557 -2 742 -2 500 -2 500 0

Totalt -183 098 -8 658 -4 570 -4 570 0
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-13

Tjänsteförslag

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ekonomienheten
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-11-23
Ärendenummer: SN.2017.78

§ 67

Framtidsplan med internkontrollplan

Beslut

1. Framtidsplanen för 2018 fastställs av nämnden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges mål är grunden för Vuxen- och omsorgsnämndens
mål och Vuxen- och omsorgsförvaltningens aktiviteter. Dessutom kommer
särskild uppmärksamhet att ägnas åt ett utvecklingsarbete inom områden
där resultat från undersökningar visar på en förbättringsmöjlighet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-15

2. Framtidsplan 2018-2020

3. Internkontrollplan

Tjänsteförslag

1. Framtidsplanen för 2018 fastställs av nämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår redaktionell ändring i framtidsplanen punkt 6.1 på
sidan 14. I kolumnen Budget 2018 ska det stå -10 160 på raden för
förvaltningsledning.

Ordföranden föreslår att nämnden bifaller det framskrivna förslaget med
redaktionell ändring.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Verksamhetschefer
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-11-23
Ärendenummer: SN.2017.83

§ 68

Återrapportering gällande kost och nutrition

Beslut

1. Nämnden godkänner rapporteringen och ger förvaltningen i
uppdrag att återkomma med rapportering på nämndsammanträdet i
januari.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden har önskat en återrapportering kring arbetet
gällande kost och nutrition för personer som är aktuella inom nämndens
ansvarsområde.

Under året har ett omfattande förbättringsarbete genomförts med Senior
Alert, kvalitetsråd, extra nattfastemätning samt samarbete med köken och
kostenheten.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-08

2. Rapport

Tjänsteförslag

1. Nämnden godkänner rapporteringen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ulf Bergner (S) föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
återkomma med en rapportering på nämndsammanträdet i januari.

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget med Ulf Bergners (S) tillägg om rapportering på
nämndsammanträdet i januari.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-11-23
Ärendenummer: SN.2017.84

§ 69

Rapport om hemtjänsten

Beslut

1. Nämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning av ärendet

Under september och oktober 2017 genomfördes en brukarundersökning
för att se hur kvaliteten upplevdes av hemtjänst och hemsjukvård i
kommunens egen regi.

Undersökningen bestod av en enkät med 13 frågor.
Urvalet bestod av 48 personer, som har mer än 30 timmar hemtjänst i
månaden men färre än 100 timmar hemtjänst och hemsjukvård i månaden
och som inte har en sedan tidigare känd demensproblematik.
37 svar kom in, varav 15 från personliga intervjuer genomförda av
förvaltningens kvalitetscontroller och förvaltningens
verksamhetsutvecklare.

Sammantaget visar undersökningen ett gott resultat, då 90 % av de
svarande upplever att de alltid eller oftast blir bemötta på ett bra sätt av
hemtjänstens personal. 91,7 % svarar att de är mycket eller ganska nöjda
med hemtjänsten sammantaget.
11 personer uppger att de på något sätt att hemtjänstens personal betett sig
olämpligt och/eller kränkande.

För de områden som togs upp i enkäten gällande hemsjukvården finns det
utrymme för förbättring.
18 personer har inte kontaktuppgifter till sin patientansvarige sjuksköterska.
Sju personer har gått genom sin medicinlista tillsammans med sin
patientansvarige sjuksköterska och enbart en person har gjort en vårdplan
tillsammans med sin patientansvarige sjuksköterska.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-06

2. Rapport om upplevelse av hemtjänsten och hemsjukvården i
Gnesta 2017

Tjänsteförslag

1. Nämnden godkänner rapporten.
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

9(12)



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-11-23
Ärendenummer: SN.2017.4

§ 70

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 2017-06-15). 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 anställningar 2017-10-01 – 2017-10-31
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-11-23
Ärendenummer: SN.2017.5

§ 71

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 2017-10-19

~ Protokoll från Sociala utskottet 2017-11-02
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-11-23
Ärendenummer: SN.2017.6

§ 72

Förvaltningschefen informerar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

~ Information om rutiner för läkemedel, Nina Överqvist och Birgitta
Larsson

~ Intervju hemtjänst/hemsjukvård, Nina Överqvist, Birgitta Larsson

~ Nattfastemätning, Birgitta Larsson, Sophia Åhlin

~ Info från IFO, Mats Engström

~ Information från AoB, Linda Bergström

~ Kommunikation/information, Josefin Andersson

12(12)


	Protokoll från sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden
	Innehållsförteckning
	Sammanträdets öppnande mm
	Ekonomisk uppföljning
	Framtidsplan med internkontrollplan
	Återrapportering gällande kost och nutrition
	Rapport om hemtjänsten
	Redovisning av delegationsbeslut
	Anmälningsärenden
	Förvaltningschefen informerar


UPPROPS- OCH OMRÖSNINGSLISTA	Datum:    2017-11-23	


Sida 1











NÄRVARANDE JA	NEJ


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE	ÄRENDE NR


ÄRENDE NR



JA

NEJ

AVSTÅR

JA

NEJ

AVSTÅR





		Jerneborg Glimne Ingrid, Ordf	M

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Alwert Therese, 1:e v ordf	S

		

		X

		 Sami Smedberg

		

		

		

		

		

		



		Tallberg Åsa, 2:e v ordf	V

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Norling Yvonne, Led	S

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Bergner Ulf, Led	S

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Lifvenhage Ann-Sofie, Led	M

		X

		

		 

		

		

		

		

		

		



		Sahlman Rebecka, Led	M

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Björk Lill, Led	C

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Landin Bengt, Led	MP

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Smedberg Sami, Ers	Ersättare    S

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Figaro Leif	Ersättare    S

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Pettersson Astor, Ers	Ersättare    M

		

		X

		

		

		

		

		

		

		



		Bell Anita, Ers	Ersättare    M

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Klasson Mari, Ers	Ersättare    C

		

		X

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





   S =S-M-V-C-L-MP

   M =M-S-L-C-V-MP
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   L =L-C-V-M-S-MP

   MP =MP-V-S-L-C-M



