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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

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

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

BRIS, Olle Pallin Cox
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Sammanträdesdatum: 2018-08-30
Ärendenummer: SN.2018.62

§ 52

Ianspråktagande av investeringsmedel 2018

Beslut

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel
Vuxen- och omsorgsnämnden 2018 får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

I Framtidsplanen 2018-2020 finns investeringar beslutade för Vuxen- och
omsorgsförvaltningen 2018. I tabell 1 nedan redovisas de investeringar som i
enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska skrivas fram till
respektive nämn och sedan vidare till kommunstyrelsen.

Då behovet av investeringar ändrats från de önskemål som lämnades i
Framtidsplan 2018-2020 önskar man omfördela, se nedan.

Den totala investeringssumman i Framtidsplanen för 2018 var 4 425 tkr, räknar
bort de investeringar som flyttas till 2019 så blir kvarvarande summa 1 975 tkr,
efter omfördelning landar investeringarna på 1 885 tkr för 2018.

Trots omprioritering så är summan 90 tkr lägre än i Framtidsplanen.

Enligt Framtidsplan 2018-2020

Ledning

Digitalisering i verksamheterna 200 tkr

Kontorsutrustning 150 tkr

Administration och Bistånd

Uppgradering av IT-system, införsel Timecare Pool 1000 tkr

Billyft - Förvaltningsservice 50 tkr

Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård

Kontorsutrustning - äldreboende 100 tkr

Nytt serviceboende, investering gemensamma
lägenheter och kontor

150 tkr

Larm - äldreboende och hemtjänst 75 tkr

Nytt äldreboende 2 450 tkr

Nytt porslin - äldreboende 250 tkr
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Ianspråktagande 2018

Ledning

Digitalisering i verksamheterna Utgår

Kontorsutrustning - gemensam 150 tkr

Administration och Bistånd

Uppgradering av IT-system

- Inventarier

- Utveckling planeringssystem TES

- Utveckling verksamhetssystem Treserva

260 tkr

200 tkr

540 tkr

Billyft - Förvaltningsservice Utgår

Ny, Alkolås 100 tkr

Ny, Kortläsare entrédörren 30 tkr

Ny, Bilbokningssystem 30 tkr

Ny, Nyckelskåp bilar 50 tkr

Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och
sjukvård

Kontorsutrustning - äldreboende Utgår

Nytt serviceboende, investering gemensamma
lägenheter och kontor

Framflyttas till 2019

Larm - äldreboende och hemtjänst 75 tkr

Nytt äldreboende Framflyttas till 2019

Nytt porslin - äldreboende 250 tkr

Individ- och familjeomsorg

Ny, Ombyggnad 35 tkr

Ny, Larm 165 tkr
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05-07

2. Ianspråktagande av investeringsmedel 2018

Tjänsteförslag

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel
Vuxen- och omsorgsnämnden 2018 får tas i anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Ann Malmström, Förvaltningschef

~ Sheila Gholipour, Redovisningsekonom/Controller

~ Malin Ohlsson, Ekonom
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Sammanträdesdatum: 2018-08-30
Ärendenummer: SN.2018.10

§ 53

Ansökan om bidrag, BRIS

Beslut

1. Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att delvis bevilja ansökan från
Bris region mitt om 10 988 kronor i ekonomiskt bidrag för
verksamhetsåret 2019 istället för det sökta bidraget om 24 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Bris är en barnrättsorganisation. Bris arbetar med att för ett bättre samhälle för
barn och för en bättre barndom. Bris vill stärka barnets rättigheter genom att
stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.

Bris är ideell och verksamheten består av att erbjuda stöd till barn och unga via
telefon, chatt, e-post, forum och gruppverksamhet. Bris driver också en
vuxentelefon där vuxna kan få stöd i frågor som rör barn. Det tas inte ut
någon avgift för Bris-samtal. Vidare finns det även Bris-nätverk som är
uppbyggnad i fem regioner, där region Mitt är en av regionerna. Regionerna
ska stödja samverkansprocesser från olika professionella i samhället från den
ideella, privata och offentliga sektorn. Bris är en av Sveriges starkaste
barnrättsorganisation med det unika att de arbetar med barnen och för barnen.
De flesta samtal med Bris-kuratorerna sker via chatt ca 40 %, e-post ca 35 %
och via telefon ca 26 %. Bris arbetar för att utveckla olika tekniska lösningar
för att nå flera barn och unga som behöver stöd. Totalt under 2016
genomfördes ca 25 000 samtal/kontakter.

Bris region mitt ansöker om föreningsbidrag för tiden 2019-01-01 - 2019-12-31
med 24 000 kr. Bris region mitt ansöker om bidrag från flera kommuner i
Sörmland och kringliggande kommuner.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-03-14

2. Ansökan om föreningsbidrag inkommen 2018-01-22

Tjänsteförslag

1. Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att delvis bevilja ansökan från
Bris region mitt om 10 988 kronor i ekonomiskt bidrag för
verksamhetsåret 2019 istället för det sökta bidraget om 24 000 kronor.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Bris Region Mitt, Box 10147, 121 28 Stockholm-Globen

~ Verksamhetschef IFO
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Sammanträdesdatum: 2018-08-30
Ärendenummer: SN.2018.59

§ 54

Revidering förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV

Beslut

1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer ”Förfrågningsunderlag

hemtjänst enligt LOV – Gnesta kommun”

2. Förvaltningen får i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram en bilaga

gällande vite.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsförvaltningen har reviderat gällande förfrågningsunderlag
för valfrihet inom hemtjänsten enligt LOV.

Det nya förfrågningsunderlaget är uppdaterat för att stämma överens med
gällande nuvarande regelverk och riktlinjer för hemtjänstutförande.

Det nya förfrågningsunderlaget är även uppdaterat med aktuell mall för att
stämma överens med förvaltningens övriga dokument.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05-04

2. Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV – Gnesta kommun

Tjänsteförslag

1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer ”Förfrågningsunderlag

hemtjänst enligt LOV – Gnesta kommun”

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Sofie Lifvenhage (M) föreslår en redaktionell ändring i punkten 5.5
gällande ett förtydligande om vilket typ av utdrag ur belastningsregistret som
efterfrågas.

Ann-Sofie Lifvenhage (M) lämnar följande tilläggsförslag till ny beslutspunkt 2:
"Förvaltningen får i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram en bilaga
gällande vite"

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt
framskrivet förslag med redaktionell ändring samt Ann-Sofie Lifvenhages (M)
tilläggsförslag om ny beslutspunkt och finner att nämnden beslutar enligt
framskrivet förslag med redaktionell ändring och Ann-Sofie Lifvenhages (M)
tilläggsförslag om ny beslutspunkt.
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Sändlista:

~ Linda Bergström, verksamhetschef

~ Anne Ringdahl, verksamhetschef
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Sammanträdesdatum: 2018-08-30
Ärendenummer: KS.2018.156

§ 55

Motion - Låt Gnestas äldre själva få bestämma

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen avslås då alla beslut rörande särskild boende är individuellt
behovsprövade.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden mottog en motion från Liberalerna gällande att
alla som är över 85 år eller äldre och som önskar en plats på ett särskilt boende
alltid ska erbjudas detta. Vuxen- och omsorgsförvaltningen har utrett ärendet.
Hälso- och sjukvården och socialtjänstens äldreomsorg regleras i lagar och
riktlinjer som ställer den enskildes behov och omsorg i centrum. Den som har
störst behov av omfattande omsorg ska få företräde, i detta fall till särskilt
boende. Alla beslut gällande särskilt boende är individuellt behovsbeprövade av
biståndshandläggarna. Följaktligen kan en åldersgräns om 85 år inte ligga till
grund för ett erbjudande om särskilt boende även om individen önskar detta.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-06-29

2. Motion

Tjänsteförslag

1. Motionen avslås då alla beslut rörande särskild boende är individuellt
behovsprövade.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-08-30
Ärendenummer: KS.2018.201

§ 56

Motion - Bättre hälsa för seniorer på kommunens
äldreboende genom regelbunden träning/motion

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen avslås då den motion och hälsa som erbjuds idag anses som
tillräcklig.

Sammanfattning av ärendet

Göran Ehrenhorn (SD) inkom med en motion den 28 maj 2018 där vuxen-
och omsorgsförvaltningen ombads utreda och ta fram förslag på hur träning
och motion för seniorer på äldreboenden i Gnesta kommun kan ökas.
Bakgrunden till motionen från Göran Ehrenhorn, Sverigedemokraterna,
grundar sig i den allmänna faktan att fysisk aktivitet har positiva effekter på
hälsa, välbefinnande och livskvalité. Vuxen- och omsorgsförvaltningen
bedömer att den träning och motion som idag erbjuds bedöms som tillräcklig.
Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för sjukgymnastik i rehabiliterande syfte
med mål att skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande
i samhällslivet. På vuxen- och omsorgsförvaltningen bedrivs
vardagsrehabilitering samtidigt som aktivitetssamordnarna varje dag har olika
aktiviteter som patienter kan delta i.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-06-29

2. Motion

Tjänsteförslag

1. Motionen avslås då den motion och hälsa som erbjuds idag anses som
tillräcklig.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2018-08-30
Ärendenummer: SN.2018.84

§ 57

Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättning till
kommunen för placerade barn

Beslut

1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinjer för handläggning
av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn".

Sammanfattning av ärendet

I dessa riktlinjer slås det fast att när ett barn eller ungdom under 18 år
dygnetruntplaceras genom kommunen ska en regelmässig utredning om
föräldrarnas försörjningsförmåga göras och ett beslut om ersättningsbelopp
fattas för vardera föräldern. Föräldrarna ska, så snart det står klart att det kan
bli aktuellt med en insats i form av dygnetruntplacering av barnet, informeras
om sin ersättningsskyldighet för vården och om vilka konsekvenser det i övrigt
innebär för deras ekonomi.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-07-26

2. Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättning till kommunen för
placerade barn

Tjänsteförslag

1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinjer för handläggning
av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn".

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Mats Engström, verksamhetschef IFO

~ Kommunikatör VOF
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Sammanträdesdatum: 2018-08-30
Ärendenummer: SN.2018.85

§ 58

Riktlinje för placeringsvård och kontaktverksamhet

Beslut

1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinje för placeringsvård
och kontaktverksamhet".

Sammanfattning av ärendet

För att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i arbetet inom socialtjänsten ska
det finnas riktlinjer. Vuxen- och omsorgsnämnden fattar beslut om riktlinjer.
Riktlinjerna ska fungera som ett stöd för handläggare. Riktlinjerna ska vägleda
vid utredning och beslut, säkerställa att beslut fattas enligt samma
bedömningsgrunder och garantera likställighet och rättssäkerhet i Gnesta
kommun. Denna riktlinje gäller handläggning av ärenden gällande barn och
unga som är placerade på dygnsvård eller har kontaktstöd inom ramen för
SoL, LVU och barn- och unga som har kontaktvårdsinsatser i Gnesta
kommun. Riktlinjerna inskränker inte den enskildes rätt att alltid få sin ansökan
individuellt prövad enligt socialtjänstlagen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-07-26

2. Riktlinjer för placeringsvård och kontaktverksamhet

Tjänsteförslag
1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinje för placeringsvård

och kontaktverksamhet".

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Mats Engström, verksamhetschef IFO

~ Kommunikatör VOF
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Sammanträdesdatum: 2018-08-30
Ärendenummer: SN.2018.86

§ 59

Riktlinjer för handläggning av familjerättsärenden

Beslut

1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinjer för handläggning
av familjerättsärenden".

Sammanfattning av ärendet

För att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i arbetet inom socialtjänsten ska
det finnas riktlinjer. Denna riktlinje är utformad för medarbetare inom vuxen-
och omsorgsförvaltningen som arbetar med ärende gällande familjerätt.
Riktlinjerna ska vägleda vid utredning och beslut, säkerställa att beslut fattas
enligt samma bedömningsgrunder och garantera likställighet och rättssäkerhet i
Gnesta kommun. Riktlinjerna inskränker inte den enskildes rätt att alltid få sin
ansökan individuellt prövad enligt SoL.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-07-26

2. Riktlinjer för handläggning av familjerättsärenden

Tjänsteförslag
1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinjer för handläggning

av familjerättsärenden".

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Mats Engström, verksamhetschef IFO

~ Kommunikatör VOF
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Sammanträdesdatum: 2018-08-30
Ärendenummer: SN.2018.2

§ 60

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

1. Nämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning

Vuxen- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
tjänsteman enligt av vuxen- och omsorgsnämnden antagen
delegationsordning (antaget 2018-01-18). 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 2018-05-16 – 2018-08-21

~ Förteckning över anställningar 2018-05-01 - 2018-07-31
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Sammanträdesdatum: 2018-08-30
Ärendenummer: SN.2018.3

§ 61

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 2018-05-17

~ Protokoll från sociala utskottet 2018-06-05

~ Protokoll från sociala utskottet 2018-06-21

~ Protokoll från sociala utskottet 2018-07-13

~ Protokoll från Gemensam patientnämnd 2018-05-31

~ Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
(NSV) 2018-06-01

~ Länsstyrelsen Södermanlands län, Föräldraskapsstöd, kartläggning i
Sörmland

~ Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), SN.2018.61
"Tillsyn över verksamheter som bedrivs enligt LSS"

IVO bedömer att nämnden har vidtagit adekvata åtgärder och avslutar ärendet.



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-08-30
Ärendenummer: SN.2018.4

§ 62

Förvaltningschefen informerar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

~ Information från verksamheterna efter sommaren, Ann Malmström,
Linda Bergström och Mats Engström

~ Information om kostenheten, Ann Malmström


	Protokoll från sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden
	Innehållsförteckning
	Sammanträdets öppnande mm
	Ianspråktagande av investeringsmedel 2018
	Ansökan om bidrag, BRIS
	Revidering förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV
	Motion - Låt Gnestas äldre själva få bestämma
	Motion - Bättre hälsa för seniorer på kommunensäldreboende genom regelbunden träning/motion
	Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättning tillkommunen för placerade barn
	Riktlinje för placeringsvård och kontaktverksamhet
	Riktlinjer för handläggning av familjerättsärenden
	Redovisning av delegationsbeslut
	Anmälningsärenden
	Förvaltningschefen informerar


UPPROPS- OCH OMRÖSTNINGSLISTA	Datum: 2018-08-30


Sida 1











NÄRVARANDE JA	NEJ


TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE	ÄRENDE NR


ÄRENDE NR



JA

NEJ

AVSTÅR

JA

NEJ

AVSTÅR





		Ingrid Jerneborg Glimne, Ordf	M

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Therese Alwert, 1:e v ordf	S

		X 

		

		

		

		

		

		

		

		



		Åsa Tallberg, 2:e v ordf	V

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Yvonne Norling Blomgren, Led 	S

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Ulf Bergner, Led	S

		

		X

		 Sami Smedberg

		

		

		

		

		

		



		Ann-Sofie Lifvenhage, Led	M

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Rebecca Sahlman, Led	M

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Lill Björk, Led	C

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Bengt Landin, Led	MP

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Sami Smedberg, Ers	Ersättare    S

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Astor Pettersson, Ers	Ersättare    M

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Leif Figaro, Ers	Ersättare    S

		X

		

		

		

		

		

		

		

		



		Anita Bell, Ers	Ersättare    M

		

		X

		

		

		

		

		

		

		



		Mari Klasson, Ers	Ersättare    C

		X

		X §51

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





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

   M =M-S-L-C-V-MPX

   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





