
Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

den 29 november 2018, 09:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 10.10 – 10.20

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Ann Malmström, förvaltningschef, Linda Bergström, verksamhetschef AoB, Mats
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Justerare Åsa Tallberg (ordinarie) och Lill Björk (ersättare)
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justering
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Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 77 - 86
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Justerare Åsa Tallberg
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

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 Lill Björk (C) som
ersättare att justera protokollet i direkt anslutning till sammanträdet, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ny tjänsteskrivelse har delats i ärende nr 1 "Ekonomisk uppföljning efter
oktober".

Nämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Presentation av Angelica Zunko Markström

Folkhälsa och våld i nära relationer, Lotta Brattberg



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-11-29
Ärendenummer: SN.2018.5

§ 77

Ekonomisk uppföljning - efter oktober

Beslut

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Nämndens verksamheter består av Nämndkostnader, Förvaltningsledning,
Äldreomsorg/Funktionsnedsättning/Hälso- och sjukvård, Individ- och
familjeomsorg samt Administration och bistånd. Nämndens budget är -192 120 tkr,
avvikelsen efter oktober är -14 400 tkr.

På helår prognostiseras ett underskott med -17,5 mkr som redovisas under
respektive enhet.
Prognos: -17 500 tkr

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde Helårs Avvikelse Prognos Prognos Prognos

  Budget
Utfall -
budget Avvikelse Avvikelse Avvikelse

  2018 Jan-okt Oktober Augusti Mars

Nämndkostnader -30 625 630 30 0

Förvaltningsledning -9 560 6 236 7 400 7 400 6 000

Individ- och familjeomsorg -24 111 -4 479 -6 000 -4 700 -2 500

Äldreoms/funktionsned/HSE -136 479 -15 917 -18 630 -15 500 -8 000

Därav:

· Hemtjänst -4 815 -2 871 -2 500 -1 700 -1 000

· Äldreboende -47 606 -1 399 -600 -1 800 0

· Boende LSS -15 360 -113 0 0 0

· Daglig verks. LSS -14 261 -1 270 -1 330 -1 700 0

· Assistans och
service -179 -547 -900 -300 0

· Hälso- och sjukvård -18 772 -1 830 -1 700 -1 000 0

· Övrigt -35 486 -7 888 -11 600 -9 000 -7 000

Administration o bistånd -21 940 -864 -900 -2 000 0

Totalt -192 120 -14 400 -17 500 -14 770 -4 500

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-11-20



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-11-29
Ärendenummer: SN.2018.111

§ 78

Samarbete mellan skola och socialtjänsten

Beslut
1. Nämnden godkänner överenskommelsen om samverkan fr.o.m 190101

mellan vuxen- och omsorgsförvaltningen och barn- och

utbildningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen kommit fram till en överenskommelse om samverkan
på uppdrag av vuxen- och omsorgsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden.

Samverkan i Gnesta är en modell för samarbete mellan skola, socialtjänst, polis
och fritid. Syftet med modellen är att uppmärksamma och förhindra att barn
och unga kommer i utanförskap. Genom att samordna resurser ska man
tillsammans agera snabbt, skapa gemensamma lösningar och på så sätt bryta
negativa mönster.

Syftet med överenskommelsen är att fördjupa kunskaperna hos medarbetarna
inom respektive förvaltning. Likaså ska överenskommelsen ge gemensamma
förebyggande insatser samt hur man genom ett utökat samarbete kan nå de
gemensamma målen för förvaltningarna. Målen avser att barn och unga ska ha
jämlika uppväxtvillkor. Vidare ska barn och unga ha en trygg uppväxt och en
bra skolgång i Gnesta kommun genom god samverkan mellan förvaltningarna.
De ska nå resultat som stärker individen och förbättrar möjligheterna till
utbildning och arbete nu och senare i livet. Målgruppen avser barn och unga 0-
21 år som är i behov av stöd i någon form.

Samverkan mellan förvaltningarna ska ske både genom förebyggande insatser
på gruppnivå och genom riktade insatser på individnivå. Samverkan kommer
också att bedrivas på strategisk övergripande förvaltningsnivå. Förvaltningarna
ska även samverka tillsammans och enskilt med polismyndighet och Landsting.
Utgångspunkten för samverkan ska vara att barnets bästa är i fokus.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-11-15

2. Dokumentet: Överenskommelse om samverkan mellan vuxen- och

omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen

Tjänsteförslag
1. Nämnden godkänner överenskommelsen om samverkan fr.o.m 190101

mellan vuxen- och omsorgsförvaltningen och barn- och

utbildningsförvaltningen.



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.

Sändlista:

~ Förvaltningschef Vuxen- och omsorgsförvaltningen

~ Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

~ Verksamhetschefer



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-11-29
Ärendenummer: SN.2018.79

§ 79

Bevarande- och gallringsplan

Beslut

1. Förslag till komplettering av bevarande- och gallringsplan för vuxen-
och omsorgsnämnden godkänns.

2. Från och med 1 januari 2019 byter dokumentet namn till bevarande-
och gallringsplan för socialnämnden, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om att nämnden byter namn.

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommuns arkiv utgör enligt arkivlagen en del av det nationella
kulturarvet, och de handlingar som bevaras ska tillgodose behovet av
information för kommunens egna verksamheter, för allmänheten och för
forskningen.

Enligt arkivlagen får dock allmänna handlingar gallras av nödvändighet
eftersom arkiven annars skulle svämma över av handlingar som inte är
intressanta att bevara. Det är därför tillåtet för vuxen- och omsorgsnämnden
att fatta beslut om att gallra de allmänna handlingar som inte anses uppfylla
något av kriterierna ovan, och där det inte finns specifika lagkrav om
bevarande. Dessa handlingar återfinns i en bevarande- och gallringsplan, som
revideras vid behov.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-10-29

2. Förslag till bevarande- och gallringsplan

Tjänsteförslag

1. Förslag till komplettering av bevarande- och gallringsplan för vuxen-
och omsorgsnämnden godkänns.

2. Från och med 1 januari 2019 byter dokumentet namn till bevarande-
och gallringsplan för socialnämnden, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om att nämnden byter namn.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista:

~ Arkivansvarig



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-11-29
Ärendenummer: SN.2018.1

§ 80

Delegationsordning

Beslut
1. Delegationsordning gällande från och med 2019-01-01 godkänns av

Vuxen- och omsorgsnämnden.

2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om nämndens

namnändring från vuxen- och omsorgsnämnden till socialnämnden

kommer dokumentet att heta Delegationsordning för socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Förändringar i organisationen inom Vuxen- och omsorgsförvaltningen
föranleder en förändring av delegationsordningen med kompletteringar, nya
lagrum och språkkorrigeringar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-11-15

2. Förslag till delegationsordning

Tjänsteförslag
1. Delegationsordning gällande från och med 2019-01-01 godkänns av

Vuxen- och omsorgsnämnden.

2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om nämndens
namnändring från vuxen- och omsorgsnämnden till socialnämnden
kommer dokumentet att heta Delegationsordning för socialnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår en redaktionell ändring på s. 4 under rubriken
Överklagandetid: att (entrén i kommunhuset) byts ut mot (digital anslagstavla
på kommunens hemsida).

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget
med den redaktionella ändringen.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Verksamhetschefer Vuxen- och omsorgsförvaltningen

~ Enhetschefer Vuxen- och omsorgsförvaltningen
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-11-29
Ärendenummer: KS.2018.265

§ 81

Motion - Fler alternativ till boende för äldre

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen avslås då de boendeformer som finns idag anses som
tillräckliga.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden mottog en motion från Centerpartiet gällande
att Gnesta kommun behöver fler alternativ till boende för äldre. Centerpartiet
vill att Gnesta kommun uppför olika boendeformer för äldre samt engagerar
privata aktörer. Vuxen- och omsorgsförvaltningen har utrett ärendet och
motionen avslås då de boendealternativen som finns idag anses som
tillräckliga. Vuxen- och omsorgsförvaltningen hänvisar till gällande lagrum som
fastställer att alla beslut gällande särskilt boende är individuellt behovsprövade.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse till vuxen- och omsorgsförvaltningen 2018-10-24

2. Motion - Fler alternativ till boende för äldre

Tjänsteförslag

1. Motionen avslås då de boendeformer som finns idag anses som
tillräckliga.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Centerpartiet i Gnesta
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-11-29
Ärendenummer: SN.2018.97

§ 82

Sammanträdestider 2019

Beslut

1. Vuxen- och omsorgsnämnden sammanträder följande datum under
2019:

Nämndsammanträden Presidium (kl. 08.00)

13 februari 30 januari

20 mars 6 mars

22 maj 15 maj

12 juni 29 maj

4 september 21 augusti

2 oktober 18 september

13 november 30 oktober

11 december 28 november

2. Sammanträdena äger rum klockan 09.00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet,
kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, om inget annat beslutas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
vuxen- och omsorgsnämndens sammanträden för år 2019. Förslaget bygger på
en gemensam grundstruktur för alla nämnder. I 2019 års sammanträdesplan
för vuxen- och omsorgsnämnden är det åtta inplanerade sammanträden.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-11-12

Tjänsteförslag

1. Vuxen- och omsorgsnämnden sammanträder följande datum under
2019:

Nämndsammanträden Presidium (kl. 08.00)

13 februari 30 januari

20 mars 6 mars



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

22 maj 15 maj

12 juni 29 maj

4 september 21 augusti

2 oktober 18 september

13 november 30 oktober

11 december 28 november

2. Sammanträdena äger rum klockan 09.00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet,
kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, om inget annat beslutas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kanslienheten

~ Hemsidan



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-11-29
Ärendenummer: SN.2018.108

§ 83

Val av ledamöter till sociala utskottet

Beslut

1. Välja blivande socialnämndens presidium Ingrid Jerneborg Glimne (M),
ordförande, Harke Steenbergen (S), vice ordförande och Mari Klasson
(C), 2:e vice ordförande till ledamöter i sociala utskottet.

2. Välja Ann-Sofie Lifvenhage (M) till ersättare i sociala utskottet.

3. Välja Åsa Tallberg (-) 2019-01-01 till och med 2019-04-30. Därefter
utses ny ersättare.

Sammanfattning av ärendet

Enligt arbetsordning för styrelse och nämnder ska vuxen- och
omsorgsnämnden välja ett utskott som i första hand skall handlägga
individärende. Antalet ledamöter och ersättare bestäms av nämnden.

Ledamöter och ersättare tillträder den 1 januari 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Till ledamöter föreslås blivande socialnämndens presidium Ingrid Jerneborg
Glimne (M), ordförande, Harke Steenbergen (S), vice ordförande samt Mari
Klasson (C), 2:e vice ordförande och som ersättare föreslås Åsa Tallberg (-)
t.o.m. 2019-04-30 och Ann-Sofie Lifvenhage (M).

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-11-29
Ärendenummer: SN.2018.2

§ 84

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
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 digitala
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 2018-09-19 – 2018-11-21

~ Förteckning över anställningar 2018-09-01 -2018-10-31



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-11-29
Ärendenummer: SN.2018.3

§ 85

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 2018-10-03

~ Protokoll från sociala utskottet 2018-10-25

~ Protokoll från sociala utskottet 2018-11-15



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-11-29
Ärendenummer: SN.2018.4

§ 86

Förvaltningschefen informerar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

~ Administration och bistånd (AoB)

Rekrytering

~ IFO

Socialjouren

Familjecentralen

Nya IFO - Stöd och vägledning

Samverkan VON och BoUN

Stödboende

Placeringar

Personalsituationen

~ Ordföranden tackar avgående ledamöter och önskar nämnden och
tjänstemän God Jul och Gott Nytt År
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