
Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

_____________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

den 18 maj 2017, 09:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 09.50 – 10.15

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare §§ 30-36 Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄoH, Maud Höglander,
verksamhetschef IFO, §§ 30-36 Jenny Lundberg Lydka, utredare, §§ 30-32
Birgitta Larsson, MAS, §§ 30-36 Josefin Andersson, kommunikatör

Justerare Ulf Bergner (ordinarie) och Åsa Tallberg (ersättare)

Tid och plats för
justering

Tisdagen den 23 maj 2017, kl. 14.00
Ekhagens äldreboende, Hagvägen 1, Björnlunda

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 30 - 36

Ordförande Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare Ulf Bergner

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Vuxen- och omsorgsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2017-05-24
Datum för anslagets nedtagande: 2017-06-15
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 30 - 36
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§30 Delegationsordning - revidering 4 - 5

§31 POSOM-verksamheten i Gnesta kommun 6

§32 Riktlinjer HSE 7 - 8

§33 Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LS

9

§34 Redovisning av delegationsbeslut 10

§35 Anmälningsärenden 11

§36 Förvaltningschefen informerar

Ärende nr. 8 "Väcka talan i tingsrätten avseende
minderårig persons behov av särskild förordnad
vårdnadshavare" med § 29 har justerat i direkt
anslutnig till sammanträdet.

12
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum:2017-05-18

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Ulf Bergner (S) som ordinarie och Åsa Tallberg (V)
som ersättare att justera protokollet tisdagen den 23 maj 2017, kl 14.00, på
Ekhagens äldreboende, Hagvägen 1, Björnlunda.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att ärende "Väcka talan i tingsrätten avseende
mindreårig persons behov av särskild förordnad vårdnadshavare" läggs in
som ny punkt nr. 8 på dagordningen.

Nämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

~ Blå enheten, Ekhagen - Monica Petersson och Åsa Wedén

~ Familjecentral - Jenny Lundberg Lydka och Elin Lindelöw

~ Nya hälso- och sjukvårdslagen, Birgitta Larsson

~ Presentation av Josefin Andersson, kommunikatör
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-05-18
Ärendenummer: SN.2017.32

§ 30

Delegationsordning - revidering

Beslut

1. Delegationsordningen ändras enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Delegationsordningen påverkas av den genomförda
organisationsförändringen som trädde i kraft januari 2017.
Delegationsordningen behöver ändras för att arbetet inom förvaltningen
ska uppnå högre grad av kvalitet och rättssäkerhet

19.6 Beslut om bistånd i
form av korttidsvård,
avlastningsplats eller

växelvård.

4 kap. 1 § SoL Bih

ECAoB

19.10 Jämkning av avgift för

hemtjänst samt boende.
8 kap. 2 § SoL Avgiftshandläggare

ECAoB, VCÄFH

19.11 Beslut om nedskrivning
av eller befrielse från skuld
avseende debiterad avgift
inom äldre- och
handikappområdet.

4 kap. 2 § SoL FC,

ECAoB, VCÄFH

20.8 Köp av korttidsvistelse i
annan kommun eller annan
vårdgivare enligt riktlinjer.

7 § och 9 § 6.LSS Bih, ECAoB, VCÄFH

20.12 Beslut om boende i
bostad med särskild service,
för barn och ungdomar.

7 och 9 § 8. LSS Bih, ECAoB

20.13 Beslut om boende i
bostad med särskild service,
för vuxna

7 § och 9 § 9. LSS Bih, ECAoB

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-04-26

Tjänsteförslag

1. Delegationsordningen ändras enligt tjänsteskrivelsens förslag

Förslag till beslut på sammanträdet
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förvaltningschef

~ Verksamhetschefer VOF

~ Enhetschefer i VOF

~ Insidan Helen Ekeberg

5(12)



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-05-18
Ärendenummer: SN.2017.36

§ 31

POSOM-verksamheten i Gnesta kommun

Beslut

1. Godkänna de revideringar av ledningsgruppens sammansättning,
mottagningsplatser och tillgång till kök för arbetet i POSOM-
verksamheten.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har fastställt "Plan för central krisledning Gnesta
kommun" 2016-12-19. POSOM-verksamheten har därför också sett över
sina dokument. Förändringar i dokumenten rör ledningsgruppens
sammansättning, tillgång på mottagningsplats och tillgång på kök. För att
nå bra sökbarhet i diariet ersätts diarienumret från 2010 med SN 2017.36.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-04-27

2. POSOM-verksamheten Gnesta kommun

3. Plan för POSOM ledningsgrupp och stödpersoner Gnesta
kommun

Tjänsteförslag

1. Godkänna de revideringar av ledningsgruppens sammansättning,
mottagningsplatser och tillgång till kök för arbetet i POSOM-
verksamheten

Förslag till beslut på sammanträdet

Ulf Bergner (S) föreslår att man i dokumentet "POSOM-verksamheten
Gnesta kommun" gör tillägg att Röda Korset och Svenska Kyrkan ska
finnas med i texten under rubriken Stödgrupper samt i det
organisationsschema som finns på s. 4.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med
Ulf Bergners (S) tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar enligt
framskrivet förslag med Ulf Bergners (S) tilläggsförslag.

Sändlista:

~ Verksamhetschef IFO

6(12)



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-05-18
Ärendenummer: SN.2017.2

§ 32

Riktlinjer HSE

Beslut

1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer riktlinjerna "Markering i
journal rörande intolerans och allvarlig överkänslighet mot
läkemedel mm" och "Vård av självmordsnära personer vid
självmordstankar, vid självmordsförsök och självmord" och "
Ordination av urinkateter " inom den kommunala hälso- och
sjukvården.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet omfattar tre olika riktlinjer. Den första är "Riktlinje för markering
i journal rörande intolerans och allvarlig överkänslighet mot läkemedel
mm," den andra är "Riktlinje för vård av självmordsnära personer vid
självmordstankar, vid självmordsförsök och självmord", den tredje är
"Riktlinje för ordination av urinkateter.

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-04-03

2. Riktlinje för markering i journal rörande intolerans och allvarlig
överkänslighet mot läkemedel mm

3. Riktlinje för vård av självmordsnära personer vid självmordstankar,
vid självmordsförsök och självmord

4. Riktlinje för ordination av urinkateter.

Tjänsteförslag

1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer riktlinjerna "Markering i
journal rörande intolerans och allvarlig överkänslighet mot
läkemedel mm" och "Vård av självmordsnära personer vid
självmordstankar, vid självmordsförsök och självmord" och "
Ordination av urinkateter " inom den kommunala hälso- och
sjukvården.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Birgitta Larsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

~ Nina Överkvist, enhetschef HSE
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-05-18
Ärendenummer: SN.2017.38

§ 33

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LS

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre
månader. Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och
ej verkställts på nytt inom tre månader.

Vuxen- och omsorgsnämnden har för första kvartalet, januari - mars 2017,
lämnat in följande redovisning till IVO.

Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för
äldreomsorgen samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.

Ett beslut enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS) 9 § 4 om kontaktperson är ej verkställt på grund av att det för
tillfället saknas lämplig personal till uppdraget.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-04-25

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

9(12)



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-05-18
Ärendenummer: SN.2017.4

§ 34

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 2017-04-06). 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 2017-03-29 - 2017-05-10

~ Förteckning över anställningar 2017-03-01 - 2017-04-30
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-05-18
Ärendenummer: SN.2017.5

§ 35

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 2017-04-04

~ Protokoll från Sociala utskottet 2017-04-06

~ Protokoll från Sociala utskottet 2017-04-20

~ Protokoll från Sociala utskottet 2017-05-04

~ Revisionsskrivelse: Kompetensförsörjning och bemanning vid
sjukfrånvaro, PwC

~ Överenskommelse hemsjukvård asylsökande, Närvård i Sörmland

~ Nattfastemätning i Sörmland 2016, Närvård i Sörmland

~ Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
2017-04-07
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-05-18
Ärendenummer: SN.2017.6

§ 36

Förvaltningschefen informerar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

~ Seniordagen 4 oktober, Ingrid Jerneborg Glimne

~ Rekrytering av ny verksamhetschef för IFO pågår
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UPPROPS- OCH OMRÖSNINGSLISTA	Datum:    2017-05-18	
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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

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tallberg Åsa, 2:e v ordf	V

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Norling Yvonne, Led	S
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		Bergner Ulf, Led	S

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Lifvenhage Ann-Sofie, Led	M
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		Sahlman Rebecka, Led	M

		

		X
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		Björk Lill, Led	C
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		Landin Bengt, Led	MP

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Smedberg Sami, Ers	Ersättare    S
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		Vakant	Ersättare    S
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		Pettersson Astor, Ers	Ersättare    M

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Bell Anita, Ers	Ersättare    M

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Klasson Mari, Ers	Ersättare    C
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   S =S-M-V-C-L-MP

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

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

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

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

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



