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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Protokoll från sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden
Tid och plats för
sammanträde

den 26 oktober 2017, 09:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

10.25 – 10.40

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare

Justerare
Tid och plats för
justering

Ann Malmström, förvaltningschef, Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄoH,
Jenny Lundberg Lydka, utredare, Anita Johansson, kvalitetsutvecklare
Åsa Tallberg (ordinarie) och Ulf Bergner (ersättare)
Torsdagen den 2 november 2017, kl. 11.30
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Marie Solter

Ordförande

Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare

Paragrafer: 59 - 64

Åsa Tallberg

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Vuxen- och omsorgsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2017-11-02
Datum för anslagets nedtagande: 2017-11-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret
Marie Solter, sekreterare

Paragrafer: 59 - 64

_____________________________________________________________________________________________________
Utdragsbestyrkande

2(10)

Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum:2017-10-26

Innehållsförteckning

Ordförandes signatur

§ 59

Delårsrapport 2017

3

§ 60

Riktlinje för förebyggande och behandling av
undernäring

4-5

§ 61

Riktlinje vid händelser av hot och våld

6-7

§ 62

Anmälningsärenden

8

§ 63

Redovisning av delegationsbeslut

9

§ 64

Förvaltningschefen informerar

10

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

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 Ulf Bergner (S)
som ersättare att justera protokollet torsdagen den 2 november 2017, kl
11.30, 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 Gnesta ungdomsboende, Elin Insulander Hjelm, AnnSofie Karlsson och Mohamad Jafari

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-10-26
Ärendenummer: SN.2017.57
§ 59

Delårsrapport 2017
Beslut
1.

Delårsredovisning för perioden 1 januari-31 augusti 2017 godkänns.

2.

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att hantera det befarade
underskottet för 2017 enligt bifogad åtgärdsplan.

Sammanfattning av ärendet
Nämndens verksamheter har organisationsanpassats från och med 1 januari
2017. Nämndens budget är - 183 098 tkr. Avvikelse efter augusti är - 6 477
tkr. För hela året 2017 prognostiseras för närvarande med ett underskott på
-4 600 tkr.
Beslutsunderlag
1.
2.

Tjänsteskrivelse 2017-10-17
Delårsrapport

Tjänsteförslag
1.

Delårsredovisning för perioden 1 januari-31 augusti 2017 godkänns

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden lämnar följande förslag till ny beslutspunkt 2 "Nämnden ger
förvaltningen i uppdrag att hantera det befarade underskottet för 2017
enligt bifogad åtgärdsplan."
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller
enligt framskrivet förslag med ordförandens tilläggsförslag om ny
beslutspunkt och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag
med ordförandens tilläggsförslag om ny beslutspunkt.

Sändlista:
~ Ekonomienheten

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-26
Ärendenummer: SN.2017.79

§ 60

Riktlinje för förebyggande och behandling av undernäring
Beslut
1.

Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinje för
förebyggande åtgärder och behandling av undernäring".

2.

Nämnden vill att förvaltningen på nästa nämnd rapporterar om
vidtagna åtgärder för förbättrade kostförhållanden för äldre.

Sammanfattning av ärendet
Ett gott näringstillstånd är nödvändigt för god livskvalitet, för att förebygga
sjukdom och återvinna hälsa samt för att medicinsk behandling ska ha bästa
möjliga effekt. Rätt mat och näring är en viktig kvalitets- och
patientsäkerhetsfråga.
De verksamheter som omfattas av riktlinjen är hälso- och sjukvård,
hemtjänst, särskilda boendeformer enligt SoL samt bostad med särskild
service enligt LSS.
För att förebygga och behandla undernäring ska verksamheterna ta fram
lokala rutiner.
Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att riskbedömningar av
undernäring görs inom tre veckor från inskrivning i Senior Alert, därefter
minst två gånger per år och oftare vid försämrat hälsotillstånd.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-10-05

2.

Riktlinjer för förebyggande åtgärder och behandling av undernäring

Tjänsteförslag
1.

Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinje för
förebyggande åtgärder och behandling av undernäring".

Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Bergner (S) lämnar följande förslag till ny beslutspunkt 2 "Nämnden vill
att förvaltningen på nästa nämnd rapporterar om vidtagna åtgärder för
förbättrade kostförhållanden för äldre."
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller
enligt framskrivet förslag med Ulf Bergners (S) tilläggsförslag om ny
beslutspunkt och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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med Ulf Bergners (S) tilläggsförslag om ny beslutspunkt.

Sändlista:
~ Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄFH
~ Nina Överkvist, enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-26
Ärendenummer: SN.2017.80

§ 61

Riktlinje vid händelser av hot och våld
Beslut
1.

Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinje vid händelser av
hot och våld".

Sammanfattning av ärendet
Medarbetare i Vuxen- och omsorgsförvaltningen ska ha en säker och trygg
arbetsmiljö. Utgångspunkten är att förebygga att hot och våldssituationer
uppstår men också att rapportera, utreda och följa upp när en händelse
inträffat. Alla chefer och medarbetare ska känna till hur man förebygger hot
och våldssituationer och vad man gör om någon ändå blivit utsatt.
När det gäller hot och våldssituationer har arbetsgivaren ansvar för att
förebygga, motverka och hantera uppkomna händelser. Arbetet ingår i det
systematiska arbetsmiljöarbetet där genomförda riskbedömningar är
grunden.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-10-05

2.

Riktlinje vid händelser av hot och våld

Tjänsteförslag
1.

Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinje vid händelser av
hot och våld".

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Åsa Tallberg (V) bifaller framskrivet förslag.
Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄFH
~ Linda Bergström, EC AoB
~ Maud Höglander, VC IFO

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-26
Ärendenummer: SN.2017.5

§ 62

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.

Ordförandes signatur

~

Protokoll från pensionärs- och omsorgsrådet 2017-09-20

~

Protokoll från sociala utskottet 2017-09-21

~

Protokoll från sociala utskottet 2017-10-05

~

Kvalitet i särskilt boende, Sveriges Kommuner och Landsting

~

Protokoll från gemensam patientnämnd 2017-09-18

~

Delårsrapport, gemensam patientnämnd

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-26
Ärendenummer: SN.2017.4

§ 63

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.
~

Ordförandes signatur

Förteckning över anställningar 2017-09-01 - 2017-09-30

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-10-26
Ärendenummer: SN.2017.6

§ 64

Förvaltningschefen informerar
Beslut

Ordförandes signatur

1.

Nämnden godkänner informationen.

~

Seniordagen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

