
Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

_____________________________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

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

Ajournering 10.05 – 10.20

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Ann Malmström, förvaltningschef, Linda Bergström, enhetschef AoB, Anne
Ringdahl, verksamhetschef ÄoH, Anita Johansson, kvalitetsutvecklare

Justerare Ann-Sofie Lifvenhage (ordinarie)

Tid och plats för
justering

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 37 - 45

Ordförande Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare Ann-Sofie Lifvenhage

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Vuxen- och omsorgsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2017-06-15
Datum för anslagets nedtagande: 2017-07-07
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Marie Solter, sekreterare Paragrafer: 37 - 45
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 37 Ekonomisk uppföljning - efter april 4 - 5

§ 38 Investeringsuppföljning 2017 - efter april 6

§ 39 Delegationsordning - Revidering 7

§ 40 Kostpolicy 7 - 8

§ 41 Konsekvenser av ny Hälso- och sjukvårdslag (HSL) 9 - 10

§ 42 Redovisning av delegationsbeslut 11

§ 43 Anmälningsärenden 12

§ 44

§ 45

Förvaltningschefen informerar

Yttrande enligt 4 kap 10 § 1 st i Föräldrabalken gällande
adoption

13

14
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum:2017-06-15

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdets öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Ann-Sofie Lifvenhage (M) att justera protokollet i
direkt anslutning till sammanträdet, på kommunledningskontoret, Västra
Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Daglig verksamhet och socialpsykiatri, Pernilla Karlsson

Hälso- och sjukvårdsenheten, Nina Överkvist
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-06-15
Ärendenummer: SN.2017.33

§ 37

Ekonomisk uppföljning - efter april

Beslut

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet

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

· 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
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-05-30

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
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-06-15
Ärendenummer: SN.2017.50

§ 38

Investeringsuppföljning 2017 - efter april

Beslut

1. Godkänner investeringsuppföljningen till och med april 2017.

Sammanfattning av ärendet

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.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-06-08

2. Investeringar

Tjänsteförslag

1. Godkänner investeringsuppföljningen till och med april 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ekonomienheten
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-06-15
Ärendenummer: SN.2017.32

§ 39

Delegationsordning - Revidering

Beslut

1. Delegationsordningen ändras i kapitel 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 av ärendet

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-05-22

Tjänsteförslag

1. Delegationsordningen ändras i kapitel 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.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Bostadsanpassningshandläggare, ekonomienheten

~ Utredare, VoF
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-06-15
Ärendenummer: SN.2016.78

§ 40

Kostpolicy

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta den för vuxen- och omsorgsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden gemensamt framtagna Kostpolicyn för Gnesta
kommun.

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-05-23

2. Kostpolicy för Gnesta kommun

Tjänsteförslag

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.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att beslutspunkt 2 ändras till att lyda "Anta den för
vuxen- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden
gemensamt framtagna Kostpolicyn för Gnesta kommun." och att det är ett
förslag till beslut i kommunfullmäktige.
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller
enligt framskrivet förslag med ordförandens ändringsförslag och finner att
nämnden beslutar enligt framskrivet förslag med ordförandens
ändringsförslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-06-15
Ärendenummer: SN.2017.49

§ 41

Konsekvenser av ny Hälso- och sjukvårdslag (HSL)

Beslut

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 av ärendet

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.

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)

Tjänsteförslag

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.
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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.
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-06-15
Ärendenummer: SN.2017.4

§ 42

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 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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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-06-15
Ärendenummer: SN.2017.5

§ 43

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 2017-05-18

~ 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
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-06-15
Ärendenummer: SN.2017.6

§ 44

Förvaltningschefen informerar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

~ Regnbågen kommer att ha lägervistelse på Svärdsklova / Anne
Ringdahl

~ Föreläsningar för personal under maj: "Annorlunda vägar skapar
förutsättningar för att mötas" och "Bemötande vid svåra
beteenden" / Anne Ringdahl

~ Kartläggning av risk för undernäring / Anne Ringdahl

~ Uppdrag om säkerhet / Linda Bergström

~ Uppdrag om utveckling av Träffpunkt och anhörigstöd / Linda
Bergström

~ Att arbeta förebyggande / Ann Malmström

~ Folkhälsa / Ann Malmström
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-06-15
Ärendenummer: SN.2017.52

§ 45

Yttrande enligt 4 kap 10 § 1 st i Föräldrabalken gällande
adoption

Beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens yttrande till Malmö tingsrätt.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande lagstiftning ska vuxen- och omsorgsnämnden besluta i vissa
adoptionsärenden.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

2. Ärendeblad

Tjänsteförslag

1. Nämnden godkänner förvaltningens yttrande till Malmö tingsrätt

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ IFO
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