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Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2017-05-30
SN.2017.33

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning efter april 2017

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning

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. Efter februariuppföljningen har
objekt som avser utförande flyttats från Administration och bistånd till
Äldreomsorg. Nämndens budget är -183 098 tkr, avvikelsen efter april är +63 tkr

Prognos: Enligt budget

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde Helårs Avvikelse Prognos Prognos

Budget
Utfall -
budget Avvikelse Avvikelse

 2017 Jan-April April Februari

Nämndkostnader -30 10 0 0

Förvaltningsledning -5 744 1 395 1 600 1 100

Individ- och familjeomsorg -20 909 522 0 0

Äldreoms/funktionsneds/HSE -116 663 -1 086 -1 100 -1 100

Därav:

· Hemtjänst -4 494 7 0 0

· Äldreboende -46 363 43 0 0

· Boende LSS -15 287 -237 0 0

· Daglig verks. LSS -14 448 28 0 0
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· Assistans och service -39 -1 089 -1 100 -1 100

· Hälso- och sjukvård -18 543 131 0 0

· Övrigt -17 489 31 0 0

Administration o bistånd -39 752 -778 -500 0

Totalt -183 098 +63 0 0

Förvaltningen

Förvaltningen har en budget på -183 098 tkr. Avvikelsen efter april är +63 tkr
och förklaras under respektive enhet.

Förvaltningen är uppdelad på tre områden.

- Individ- och familjeomsorg

- Äldre, funktionsnedsatta och hälso- och sjukvård

- Administration och bistånd

Förvaltningsledning

Under enheten finns kostnader för förvaltningschefen och en ”pott” på 3 667 tkr
för oförutsedda händelser i verksamheterna. I prognosen efter april ligger en
positiv avvikelse på 1 600 tkr för att täcka den negativa avvikelsen under
assistans/service och administration/bistånd.

Prognos: 1 600 tkr

Individ och familjeomsorg (IFO)

Under verksamhetsområdet IFO finns kostnader för personal (ekonomi och
barn/familj). Här finns även kostnader för ekonomiskt bistånd, placeringar
HVB-, familje- och jourhem. Här redovisas även kostnaderna för
ensamkommande flyktingbarn.

I dagsläget visar verksamheten en avvikelse på +522 tkr. En tjänst som
administrativt stöd och några av de övriga vakanta platserna har tillsatts.
Rekrytering av verksamhetschef pågår eftersom nuvarande verksamhetschef går i
pension. Ekonomiskt bistånd har en avvikelse på +268 tkr.

Prognos: enligt budget

Äldreomsorg och omsorg om personer med
funktionsnedsättning

Totalt för verksamhetsområdet som har en budget på -116 663 tkr är avvikelsen
efter februari -1 086 tkr.

* Hemtjänst
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Avvikelsen för hemtjänst är +7 tkr, varav Gnesta hemtjänst -245 tkr och
Björnlunda hemtjänst +252 tkr. Här fortsätter arbetet för att få en bättre
planering, med bra grundbemanning och färre vikarier.

* Äldreboende

Avvikelsen för äldreboendena är +43 tkr, därav Ekhagen -36 tkr, Frustunagården
+165 tkr och Liljedalshemmet -86 tkr. Till Liljedalshemmet har stimulanspengar
för ökad bemanning tillförts. Just nu 11 brukare på kortvården som kräver extra
bemanning dag samt kväll. I budget finns ekonomi för 9 platser. Poolresurs på
1,5 åa har tillsatts för att bemanna korttidsfrånvaro på äldreboendena. Finansieras
av statsbidrag. Extra personal sätts in på kväll samt natt för svårt sjuk boende.
Status på boende styr bemanningen.

* Boende LSS

Enheten har en avvikelse på -237 tkr. LSS-boendena är Kullagatan, Ringvägen,
Regnbågen och Mårdstigen. Hög sjukfrånvaro hos personalen samt
dubbelbemanning för personal som går i pension, detta kommer plana ut under
året. Översyn av enheterna pågår.

* Daglig verksamhet LSS

Enheten har en avvikelse på +28 tkr. Här ligger kostnaderna för Åsbackas dagliga
verksamhet, Landshammarsgatan samt Sambavägen och Flammans bokcafé.
Enheten arbetar mycket med att tänka ekonomiskt. Socialpsykiatrin har påbörjat
ett samarbete med psykiatrin, och arbetar med att matcha schema utifrån
brukarens behov. Daglig verksamhet Åsbacka utökar med en grupp som kan
möte personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, det kommer ett
flertal nya arbetstagare in i verksamheten, med behov som är ”nya” i
verksamheten vilket ställer krav på kreativitet och kontinuitet hos personalen. Ett
spännande år!

Personalen görs delaktig och verksamheten följer den plan som är lagd.

* Assistans och service

Enheten har ansvar för ledsagarservice, avlösarservice, personlig assistans och
personer med LASS. Enheten har en avvikelse på -1 089 tkr, vilket beror på lägre
intäkter från Försäkringskassan, samt att nya brukare med personlig assistans har
tillkommit. Översyn av intäkter pågår.

* Hälso- och sjukvård

Enheten har en avvikelse på +131 tkr. Arbetet med att ha rätt bemanning och
göra rätt saker fortsätter. Översyn av vilka tjänster som hälso- och
sjukvårdsenheten köper från hemtjänsten pågår.

* Övrigt

Enheten har en avvikelse på +31 tkr. Avvikelsen för den tillförda utförandedelen
är -244 tkr, vilket beror på att nya ärenden har tillkommit.

Under övrigt ligger kostnader för verksamhetschefen, kurser och utbildningar
samt arbetskläder för hela verksamhetsområdet. Efter februariuppföljningen har
utförarärenden förts över från administration och bistånd.

Prognos: -1 100 tkr
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Administration och bistånd

Administration och bistånd är en ny enhet. Här ligger kostnader för enhetschef
och 26 personer som arbetar på enheten, förutom de personer som arbetar med
brukarna. Här finns även kostnader för färdtjänst, riksfärdtjänst,
bostadsanpassning, biståndshandläggare, våld i nära relationer,
förvaltningsservice, bilar, verksamhetssystem, personliga ombud, trygghetslarm,
anhörigstöd, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn, betalningsansvar till
Landstinget och seniordagar.

Enheten har en budget på 39 752 tkr och har en avvikelse på -778 tkr, vilket till
största delen beror på att kostnaderna för utförda uppdrag inom hemtjänsten är
högre än budgeterade.

Checklista för jämställdhet

Checklista för jämställdhet har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Ekonomiuppföljning görs efter februari, april, augusti och oktober månad i
enlighet med beslut i Framtidsplanen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse [2017 05 30]

Beslutet ska skickas till:
- Ekonomienheten

Ann Malmström

Förvaltningschef

Lena Lindberg

Ekonom
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Upprättad: 2017-06-08
Diarienummer: SN.2017.50

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Investeringsuppföljning 2017 - efter april

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Godkänner investeringsuppföljningen till och med april 2017.

Ärendebeskrivning

Nämnden följer upp investeringarna tre gånger per år, efter april, delårsrapporten
som omfattar tiden till och med augusti samt i samband med årsredovisningen.

Föreliggande ärende rör uppföljning av investeringar till och med april.

Förvaltningens synpunkter

Vuxen- och omsorgsförvaltningens budget för investeringar uppgår till 3,6 mkr
under 2017. Fram till och med april 2017 har 2,23 mkr upparbetats varav 134 tkr
har förbrukats under perioden jan-april.

Förvaltningens bedömning är att merparten av investeringarna kommer att föras
över till 2018 och ett förslag för ombudgetering kommer att arbetas fram.

Checklista för jämställdhet - relevansbedömning

Checklista för jämställdhet har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

2. Investeringar
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Beslutet ska skickas till:

 Ekonomienheten

Ann Malmström

Förvaltningschef



Investeringar  (Tkr)
Investerings-

budget 

Upparbetat per 

2016-12-31

Upparbetat per 

2017-04-30

Prognos per 

2017-12-31

Avslutas  

2017 Kommentarer

Sängar Frustunagården 105 64 0 64

Uppgradering av IT-system, Införsel Timecare Pool 1 617 1 508 0 1 617 X

Investeringar ej framskrivna under 2015 544 17 67 84 Eventuell budgetomdisponering borrmaskin

Sängar/möbler - äldreboende 230 222 0 222 X

KS Inventarier 50 15 67 82 X

Kontorsutrustning - daglig verksamhet 25 63 0 63 X

Digital utrustning 100 0 0 0 Eventuell budgetomdisponering 

Kontorsutrustning - äldreboende 50 0 0 0 Eventuell budgetomdisponering

Digitalisering i verksamheterna - gemensam verksamhet 100 0 0 0 Eventuell budgetomdisponering 

Nytt serviceboende, investering gemensamma lägenheter och kontor 150 0 0 0 Eventuell budgetomdisponering

Kontorsutrustning - gemensam verksamhet 175 0 0 0 Eventuell budgetomdisponering

Fordonspark - daglig verksamhet 100 0 0 0 Eventuell budgetomdisponering adm. och bistånd

Larm - äldreboende och hemtjänst 50 0 0 50 X

Kontorsutrustning och sängar i äldreboenden 280 0 0 0

Summa investeringar 3 576 1 889 134 2 182

SKATTEKOLLEKTIVET
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Upprättad: 2017-05-22
Diarienummer: SN.2017.32

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Delegationsordning

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Delegationsordningen ändras i kaptitel 25.1 och 25.2 så att handläggare
beslutar som högst en kostnad på 40 tkr per ärende och Sociala utskottet alla
kostnader över 40 tkr per ärende.

Sammanfattning

Handläggare av bostadsanpassningsbidrag kan härmed självständigt endast besluta
om bostadsanpassningsbidrag om högst 40 tkr. Högre kostnader beslutas av
Sociala utskottet (SU).

Läsanvisning till ärendet

Skrivning i delegationsordningen som markerats med röd och överstruken text
ändras. Det betyder att texten utgår. Ersättningstext är svart text. Helt ny text i
grönt och understruket.

25. Bostadsanpassningsbidrag

Ärende Lagrum Delegat

25.1 Beslut i ärenden om
bostadsanpassningsbidrag om
högst 2 prisbasbelopp 40tkr per
ärende

Handläggare av
bostadsanpassningsbidrag

25.2 Beslut i ärenden om
bostadsanpassningsbidrag över 2
prisbasbelopp 40 tkr per ärende

SU
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Ekonomiska konsekvenser

Ändringen i delegationsordningen ökar nämndens kontroll över
bostadsanpassningskostnaderna.

Checklista för jämställdhet - relevansbedömning

Ärendet får inga konsekvenser vad gäller jämställdhet. Ärendet handlar om
delegationsordningen.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Ändring i delegationsordningen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-05-22

Beslutet ska skickas till:

 Bostadsanpassningshandläggare, ekonomienheten

 Utredare VoF

Ann Malmström Jenny Lundberg-Lydka

Förvaltningschef Handläggare
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Upprättad: 2017-05-23
Diarienummer: SN.2016.78

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Kostpolicy

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Det tidigare framlagda förslaget från Barn och utbildningsförvaltningen som
nämnden har haft på remiss avslås.

2. Vuxen- och omsorgsnämnden antar den med Barn och utbildningsnämnden
gemensamt framtagna kostpolicyn.

Sammanfattning

Kostpolicyn är framtaget i samverkan mellan Barn och utbildningsnämnden
(kostenheten) och Vuxen- och omsorgsnämnden. Kostpolicyn är
kommungemensam. En grund finns i Livsmedelsverkets, Skolverkets och
Socialstyrelsens råd, rekommendationer och riktlinjer. Policyn utgör ett stöd för
dem som påverkar produktionen av mat till kommunens olika verksamheter, såväl
barn som äldre, personal och förtroendevalda. Riktlinjer och rutiner tas fram av
respektive nämnd och verksamheter.

Ärendebeskrivning

Kostpolicyn är ett kommungemensamt dokument. Dokumentet är framtaget i
samverkan mellan kostenheten, Barn och utbildningsnämnden och Vuxen- och
omsorgsnämnden.Policyn ska fungera som ett stödjande verktyg för alla som
påverkar produktionen av mat. Kostpolicyn ska säkerställa att matgäster i alla
åldrar erbjuds måltider i en trevlig miljö, lagade av bra råvaror och av kompetent
personal. Kostpolicyn riktar sig till både till personal och anhöriga.

Innehållet

Kostpolicyn innehåller övergripande inriktningar vad gäller måltidsmiljön,
råvarornas beskaffenhet, personalens kompetens och matgästernas
påverkansmöjlighet. Till grund finns Livsmedelsverkets, Skolverkets och
Socialstyrelsens råd, rekommendationer och riktlinjer.

Riktlinjer
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De olika verksamhetsområdena Barn- och utbildningsnämnden och Vuxen- och
omsorgsnämnden gör var och en sina egna riktlinjer och rutiner som en följd av
kostpolicyn.

Förvaltningens synpunkter

Kostpolicyn har varit på remiss till Vuxen- och omsorgsförvaltningen. För att
fylla den önskvärda funktionen har kostpolicyn arbetats om och föreliggande
policy är mer att betrakta som en genomarbetad version. Barn och
utbildningsnämnden har tagit ställning till samma kostpolicy och beslutat att anta
densamma.

Ekonomiska konsekvenser

Policyns inriktning verkställs inom givna ekonomiska ramar.

Checklista för jämställdhet - relevansbedömning

Ärendet får ingen inverkan på jämställdheten då det utgör en policy som inte kan
vara till men för en viss grupp.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Kostpolicyn är viktig för uppfyllandet av nämndens mål "Brukare har bra
mathållning och måltider i en trevlig miljö". Kostpolicyn överensstämmer med
Kommunfullmäktiges mål om "Minskad natur- och klimatpåverkan" samt "En
trygg vård och omsorg av hög kvalitet".

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-05-23

2. Kostpolicy för Gnesta kommun

Ann Malmström Jenny Lundberg-Lydka

Förvaltningschef Handläggare
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Kostpolicy
För skola, förskola och äldreomsorg
i Gnesta kommun



Inledning
Det växande Gnesta med omväxlande tätorter och odlingslandskap värnar om den 
biologiska mångfalden. Kommunen vill i sina verksamheters matkonsumtion med-
verka till att produktionen av vår mat skyddar jorden
till framtida generationers nytta och välbefinnande.

Ambitionen är att med måltiden som medel
också bidra till en god folkhälsa. Vällagad
mat och tilltalande måltider i en inbjudande 
miljö är viktigt för Gnestabor i alla åldrar. 

Genom måltiderna ska alla få möjlighet
att inhämta energi och näring från en
vällagad, varierad och näringsriktig kost. 

En bra kost skapar förutsättningar för
hälsosamma och hållbara matvanor för
medborgarna i Gnesta kommun, genom
hela livet. 



Kostpolicyn är ett kommungemensamt dokument och berör all produktion
av måltider för verksamheter inom kommunens ansvar. 

Policyn kvalitetssäkrar måltidsverksamheten
och bidrar till en hållbar utveckling. 
Den stöder och är ett verktyg för
förtroendevalda och verksamheter 
för att säkerställa att matgäster 
erbjuds måltider i en trevlig
miljö, lagade på bra råvaror av 
kompetent personal. 

Det är viktigt att riktlinjer för
måltiden inom de olika verksam-
hetsområdena fastställs och följs
upp i respektive förvaltning och
nämnd. 

Mat och måltider ska bygga på förnuftiga val för
hälsa och miljö inom de ekonomiska ramar som ges inom kommunens budget.

Varför en kostpolicy?



Kostpolicyn riktar sig till alla dem som på något sätt tar del av kommunens måltider, 
eller arbetar med att framställa måltiderna. Den angår även anhöriga såsom föräldrar 
till barn inom förskola och skola samt anhöriga till personer inom 
äldreomsorg eller funktionsstöd.

Vem riktar sig kostpolicyn till?

Kostpolicyns karaktär
Kostpolicyn anger en bestämd viljeinriktning. Policyn är 
inte det enda dokumentet avseende måltider utan kom-
pletteras med riktlinjer och rutiner som är anpassade för 
varje verksamhetsområde. Kostpolicyn utgör en av fler 
grunder för upphandlingar och
inköp avseende livsmedel.

Uppföljning
Vid varje ny mandatperiod utvär-
deras kostpolicyn och eventuell 
revidering sker.



Övergripande för mat och måltider

Måltiderna, är så långt det är möjligt, tillagade från
grunden och så nära serveringstillfället som möjligt.

Måltidsmiljön är utformad så att den är häl-
sofrämjande avseende ljud, ljus, luftkvalitet          

      och inredning.

Kommunen satsar på att öka andelen ekologiskt,
miljövänligt konventionellt, när- och lokalt odlade

      och producerade livsmedel inom givna ekonomiska
      ramar.

Inköp av råvaror och livsmedel är, så långt det är 
möjligt, säsongsanpassade och distribuerade          

      med hänsyn till miljön.

Kommunen arbetar aktivt för att minimera
eventuellt matsvinn och matavfall.

Tillagning, miljö och råvaror:



Verksamheterna präglas av ett högt kvalitets- och utveck-
lingstänkande.

Möjlighet att påverka mat och måltid ges.

Personal som arbetar med måltiderna ska ha relevant 
utbildning och ska fortlöpande få kompetensut-          

       veckling inom sitt område.

Olika kompetenser och professioner samverkar och 
samarbetar för att alla matgäster ska uppleva      

      positiva måltider och känna matglädje.

Måltiderna är näringsberäknade och upp-
fyller Livsmedelsverkets, Skolverkets och

      Socialstyrelsens råd, rekommendationer        
      och riktlinjer.
  

Kompetensutveckling, påverkan och näringsberäkning: 



   Vällagad mat och tilltalande     
   måltider i en inbjudande 
   miljö är viktigt för  
   Gnestabor i alla   
   åldrar.

     Måltiderna, är så långt det   
     är möjligt, tillagade från 

grunden och så nära
 serveringstillfället 

som möjligt.

   Alla matgäster ska uppleva  
   positiva måltider och känna  
   matglädje.   

   Mat och måltider ska bygga  
   på förnuftiga val för hälsa
   och  miljö.



www.gnesta.se
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Upprättad: 2017-06-08
Diarienummer: SN.2017.49

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Konsekvenser av ny Hälso- och sjukvårdslag (HSL)

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. I funktionsbeskrivningen för verksamhetschef enligt HSL ska tilläggas att
regeringen eller den myndighet som regeringen beslutar om kommer att
meddela föreskrifter om ansvar och uppgifter för funktionen.

2. I funktionsbeskrivningen för Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska tilläggas
att regeringen eller den myndighet som regeringen beslutar om kommer att
meddela föreskrifter om ansvar och uppgifter för funktionen.

Sammanfattning

En ny Hälso- och sjukvårdslag trädde i kraft den 1 april 2017. Lagen har en ny
struktur med 5 olika avdelningar. Ändringen i lagen medför att
funktionsbeskrivningarna för verksamhetschef enligt HSL och för medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS)enligt samma lag behöver få tillägget, regeringen eller
den myndighet som regeringen utser kommer att meddela föreskrifter om ansvar och uppgifter för
funktionerna.

Ärendebeskrivning

En ny Hälso- och sjukvårdslag trädde i kraft den 1 april 2017. För att tydliggöra
huvudmännens och vårdgivares skilda ansvar har lagen fått en ny struktur. Lagen
består av fem avdelningar.

I. Inledande bestämmelser

II. Bestämmelser för all hälso- och sjukvård

III. Bestämmelser om landstingets ansvar som huvudman

IV. Bestämmelser om kommunens ansvar som huvudman

V. Övriga bestämmelser för huvudmännen

Både vad gäller verksamhetschef enligt HSL och funktionen MAS har en
skrivning införts som säger att regeringen eller den myndighet som regeringen
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utser tar fram föreskrifter om ansvar och uppgifter för verksamhetschef
respektive MAS.

Förvaltningens synpunkter

Funktionsbeskrivning för verksamhetschef enligt HSL och funktionsbeskrivning
för MAS antogs av Vuxen- och omsorgsnämnden 2016-11-28. Nämnden behöver
nu besluta om tillägg i funktionsbeskrivingarna.

I funktionsbeskrivningen för verksamhetschef enligt HSL ska tilläggas att
regeringen eller den myndighet som regeringen beslutar om kommer att meddela
föreskrifter om ansvar och uppgifter för funktionen verksamhetschef enligt HSL.
I funktionsbeskrivningen för MAS är tillägget detsamma. Förklaringen är att det
är brukligt att Socialstyrelsen med flera myndigheter utfärdar regler till
verksamheter som ett förtydligande om hur lagen ska följas.

Ekonomiska konsekvenser

Det finns inga ekonomiska konsekvenser i ärendet.

Juridiska konsekvenser

Tillämpning av ny lagstiftning.

Checklista för jämställdhet - relevansbedömning

Ärendet gäller ny lagstiftning.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

2. Utredning, Förändringar utifrån ny Hälso- och sjukvårdslag (HSL) 2017-05-08

3. Funktionsbeskrivning för verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen

4. Funktionsbeskrivning Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Ann Malmström Birgitta Larsson

Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS)
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Upprättad: 2017-
05-08

Förändringar utifrån nya hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
från 2017-04-01

En sammanställning över hur den nya lagen påverkar förvaltningens arbete.

För att tydliggöra huvudmännens och vårdgivarnas skilda ansvar har lagen fått
en ny struktur. Lagen består av fem avdelningar.

I inledande bestämmelser

II bestämmelser för all hälso- och sjukvård

III bestämmelser om landstingets ansvar som huvudman

IV bestämmelser om kommunens ansvar som huvudman

V övriga bestämmelser för huvudmännen

Förändringar som berör vuxen – och omsorgsnämnden

Gällande verksamhetschef enligt HSL så har några av bestämmelserna utgått
och det är regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer som tar
fram föreskrifter om ansvar och uppgifter för verksamhetschefen.

Gällande medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har begreppet lagts in i den
nya lagen, däremot har bestämmelser om det särskilda ansvaret som åligger
MAS lyfts bort i den nya lagen. I stället har det införts ett bemyndigande för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela
föreskrifter om ansvar och uppgifter för MAS.

Gällande läkemedel får man enligt nya lagen besluta på lokal nivå var
läkemedelsförråd ska finnas.

Det behövs nya nämndbeslut för MAS och verksamhetschefs
funktionsbeskrivningar där den nya lagen ska ersätta den gamla.

Förändringar i avdelning II

4 kap. 2 och 3 § finns bl.a. de grundläggande bestämmelserna om den som
ansvarar för verksamheten (verksamhetschefen). Några av bestämmelserna som
rör verksamhetschefens ansvar och uppgifter har utgått och istället förts
över till annan normgivningsnivå (förordning och föreskrift).

I den nya lagen finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer, att meddela föreskrifter om ansvar och uppgifter för
verksamhetschefen.

mailto:gnesta.kommun@gnesta.se
http://www.gnesta.se/
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8 kap. 7 § påpekas landstingets skyldighet att vid behov av habilitering,
rehabilitering eller hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, upprätta
en individuell plan i samverkan med patienten, förtydligats samt uttrycket ”den
enskilde” ersatts med ”patienten”.

Förändringar i avdelning III

8 kap. 9 § regleras landstingets skyldighet att tillhandahålla förbrukningsartiklar.
Delvis nytt i den nya paragrafen är att den personkrets som bestämmelsen gäller
har utökats till att, förutom dem som är bosatta i landstinget, omfatta även
personer som är kvarskrivna enligt 16 § i folkbokföringslagen.

Det har införts ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter. Skälet till det är vilka slags
förbrukningsartiklar som landstinget ska erbjuda fortsättningsvis ska framgå på
lägre normgivningsnivå än lag.

Förändringar i avdelning IV

11 kap. 3 § är delvis ny rörande kommunens planeringsansvar och
samverkansansvar, den har utökats till att gälla samtliga vårdgivare oavsett
driftsform. Syftet är att lagstiftningsmässigt likställa vårdgivare under offentlig
ledning med andra vårdgivare.

11 kap. 4 § innehåller bestämmelser som rör de s.k. medicinskt ansvariga
sjuksköterskorna i kommunen. Paragrafen har förtydligats genom att själva
termen medicinskt ansvarig sjuksköterska har förts in i lagtexten.
Bestämmelser om det särskilda ansvar som åligger medicinskt ansvarig
sjuksköterska har lyfts bort i den nya lagen samt i vissa fall fysioterapeuter
och arbetsterapeuters ansvar. Istället har det införts ett bemyndigande för
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela
föreskrifter om ansvar och uppgifter.

12 kap. 4 § den tidigare bestämmelsen att läkemedelsförråden ska vara
placerade vid det särskilda boendet har inte förts över till den nya lagen.
Regeringen har bedömt att frågan om placering av läkemedelsförrådet avgörs
bäst på det lokala planet.

12 kap. 6 § har det införts ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om vilka
förbrukningsartiklar som landsting och kommuner är skyldiga att tillhandahålla
gällande inkontinensskydd.

mailto:gnesta.kommun@gnesta.se
http://www.gnesta.se/
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Funktionsbeskrivning för verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
Verksamhetschef

- Ansvarar för att det finns fastställda och dokumenterade rutiner för det systematiska
kvalitetsarbetet

- Ansvarar för att det finns mål formulerade för verksamheten och att dessa uppnås
- Ansvarar för att uppföljning och analys av verksamheten görs så att åtgärder kan vidtas för att

förbättra vården
- Ansvarar för att MAS riktlinjer är kända och efterlevs i den dagliga verksamheten

Lagstiftning

- Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763)
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt

kvalitetsarbete(SOSFS 2011:9)
- Patientsäkerhetslagen(2010:659)
- Förordning (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården

God och säker vård

- Ansvarar för att verksamheten tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet
samt främjar kostnadseffektivitet

- Ansvarar för den löpande verksamheten och ser till att den fungerar på ett
tillfredsställande sätt samt svarar mot kraven som MAS/ kan ställa
utifrån att den enskilde skall tillförsäkras en god och säker vård

- Ansvarar för att MAS har tillgång till de resurser som krävs för att
kunna fullgöra sina uppgifter

Kvalitetssystem

- Ansvarar för att det finns (inom ramen för vårdgivarens ledningssystem) fastställda och
dokumenterade rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt
skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten

- Ansvarar för att det finns mål formulerade för verksamheten och för att dessa nås
- Ansvarar för att uppföljning och analys görs av verksamheten, så att åtgärder kan

vidtas för att förbättra vården

Risk- och avvikelsehantering inklusive Lex Maria

- Ansvarar för att MAS rutiner är kända och för att risk- och
avvikelsehantering efterföljs

- Ansvara för att MAS underrättas om risker och avvikelser
- Se till att avvikelser följs upp i kvalitetsarbetet
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Personalens kompetens

- Ansvarar för att det inom de ekonomiska ramarna finns den personal som
behövs för att ge en god och säker vård

- Ansvarar för att personalens kompetens upprätthålls genom
vidareutbildningsinsatser och kompetensutveckling samt att personalen ges nödvändig
introduktion

Informationsöverföring och samverkan

- Ansvarar för att samordning och samverkan med andra enheter, internt och
externt, fungerar på ett tillfredsställande sätt

- Ansvarar för att MAS riktlinjer är kända och efterlevs

Dokumentation

- Ansvarar för att verksamheten planeras så att tid avsätts för nödvändig dokumentation

Läkemedelshantering

- Ansvarar för att personalen har erforderlig kompetens inom
läkemedelsområdet

- Ansvara för att avvikelser gällande läkemedelshanteringen rapporteras till
MAS
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Funktionsbeskrivning medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 2016-11-28  VON 
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Funktionsbeskrivning Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
 

Verksamhet:  
MAS är centralt placerad och är en resurs för förvaltningschef, verksamhetschef och Vuxen- och 
omsorgsförvaltningen i hälso- och sjukvårdsfrågor. MAS har inte längre ett direkt uppdrag från Staten 
när det gäller kvalitetsfrågor i vården (hälso- och sjukvårdslagen 24 §).  Gnesta kommun har 
valt att inom det verksamhetsområde som kommunen ansvarar över skall finnas MAS som svarar för:  
 

1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det 

2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för 
patienterna 

3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, 
om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att 
drabbas av allvarlig skada eller sjukdom   

   
HSL Riktlinjer: 
Ett grundläggande ansvar för MAS är att tillse att det finns direktiv och instruktioner som borgar för 
en god patientsäkerhet i vården och att dessa direktiv och instruktioner vid behov uppdateras.  
MAS ansvarar även för kontroll av att direktiven och instruktionerna efterlevs. 
     

Controller:   
Ansvarar för kvalitetsarbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården i form av tillsyner, 
uppföljningar, avvikelsehantering och lex Maria utredningar. MAS:ens kvalitetsarbete är en del av 
förvaltningens kvalitetsarbete. 
   
Tillfälliga uppdrag:  
Tar emot olika tillfälliga uppdrag av förvaltningschefen. 
 
Information:   
Informerar enhetschefer om direktiv och instruktioner, avvikelserapportering och liknande och deltar 
vid efterfrågan från enhetschef på enheternas APT för information. 
   
Samverkan:   
Har egna möten med hälso- och sjukvårdsenheten –  gärna i anslutning till APT. MAS samverkar med 
enhetscheferna och övriga yrkesgrupper inom förvaltningen och har ett nära samarbete med 
enhetschefen för HSE. 
  
MAS deltar i MAS nätverket i Sörmland, nationella MAS-nätverket och är pandemiansvarig i 
förvaltningen. 
 
Utveckling:  
Driver utvecklingsfrågor inom förvaltningens hälso- och sjukvård bland annat genom systematiska 
riskanalyser och tillsyner. 
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-06-08
SN.2017.4

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Vuxen- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman
enligt av vuxen- och omsorgsnämnden antagen delegationsordning (antaget
2017-05-18). 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 2017-05-11 – 2017-06-07

~ Förteckning över anställningar 2017-05-01 – 2017-05-31
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Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade

mellan 2017-05-01 – 2017-05-31
Vårdbiträde
Organisation: Björnlunda hemtjänst
Tillsvidare, From: 2017-05-21
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen

Handledare
Organisation: Gnesta ungdomsboende
Tillsvidare, From: 2017-08-14
Utfärdat av: Elin Insulander Hjelm, Enhetchef

Sjuksköterska
Organisation: Hälso och sjukvård
Tillsvidare, From: 2017-09-04
Utfärdat av: Nina Överkvist, Chef

Arbetsterapeut
Organisation: Hälso och sjukvård
Tillsvidare, From: 2017-09-04
Utfärdat av: Nina Överkvist, Chef

Sjuksköterska
Organisation: Hälso och sjukvård
Tillsvidare, From: 2017-08-28
Utfärdat av: Nina Överkvist, Chef

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan
2017-05-01 – 2017-05-31
Vårdbiträde
Organisation: Gnesta hemtjänst
Vikariat, 2017-06-05 - 2017-12-24,
Utfärdat av: Tapinder Josan, chef
Handledare
Organisation: Gnesta ungdomsboende
Provanställning, 2017-05-08 - 2017-08-31,
Utfärdat av: Elin Insulander Hjelm, Enhetchef

Vårdbiträde
Organisation: Frustuna
Vikariat, 2017-06-12 - 2017-09-24,
Utfärdat av: Anders Hallinder, Chef
Vårdbiträde
Organisation: Ekhagen
Allm visstidsanställning, 2017-06-19 - 2017-09-10
Utfärdat av: Monica Petersson, Enhetschef Ekhagen
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Upprättad:
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Vuxen- och
omsorgsnämnden

Anmälningsärenden

Sammanfattning

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 2017-05-18

~ Protokoll från Sociala utskottet 2017-06-01

~ Protokoll från Pensionärs- och omsorgsrådet 2017-05-23

~ Protokoll från NSV 2017-04-19

~ Protokoll från RAR 2017-03-28

~ Information från FoU i Sörmland

~ Närvård i Sörmland, Lokal samverkansöverenskommelse rörande
socialiserad hälso- och sjukvård i hemmet i Trosa och Gnesta, 2017-03-
14

~ SKL (Sveriges kommuner och Landsting) - Kvalitet i särskilt boende


	Föredragningslistan
	    1.1 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter april
	    2.1 Tjänsteskrivelse VON - Investeringsuppföljningar 2017 - efter april
	    2.2 Investeringar
	    3.1 Tjänsteskrivelse VON 2017-06-15 - Delegationsordning - Revidering
	    4.1 Tjänsteskrivelse VON - Kostpolicy
	    4.2 Kostpolicy
	    5.1 Tjänsteskrivelse VON - Konsekvenser av ny Hälso- och sjukvårdslag (HSL)	

	    5.2 Utredning
	    5.3 Funktionsbeskrivning verksamhetschef
	    5.4 Funktionsbeskrivning Medicinskt ansvarig sjuksköterska
	    6.1 Delegationsbeslut ärendeblad VON 2017-06-15
	    6.2 Förteckning delegationsbeslut 2017-05-11 - 2017-06-07
	    6.3 Förteckning över anställningar 2017-05-01 - 2017-05-31
	    7.1 Anmälningsärenden VON 2017-06-15

