
Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Protokoll från sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Tid och plats för
sammanträde

den 27 september 2018 09:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering 10.00 – 10.20

Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare Ann Malmström, förvaltningschef, Mats Engström, verksamhetschef IFO, §§64-70
Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄFH, §§ 64-70 Linda Bergström verksamhetschef
AoB, §§ 64-69 Ida Claesson, utredare, §§ 64-69 Julia Sundberg, utredare

Justerare Yvonne Norling Blomgren (ordinarie) och Rebecka Sahlman (ersättare)

Tid och plats för
justering

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

Underskrifter

Sekreterare Marie Solter Paragrafer: 64 - 70

Ordförande Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare Yvonne Norling Blomgren

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Vuxen- och omsorgsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2018-09-27
Datum för anslagets nedtagande: 2018-10-19
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret

Marie Solter Paragrafer: 64 - 70



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum:2018-09-27

Innehållsförteckning

§ 64 Revisionsrapport: Översiktlig granskning av
nämndernas ansvarsutövande

4

§ 65 Riktlinjer HSE 2018 5

§ 66 Bevarande- och gallringsplan 6 - 7

§ 67 Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS - kvartal 2

8

§ 68 Redovisning av delegationsbeslut 9

§ 69 Anmälningsärenden 10

§ 70 Förvaltningschefen informerar 11

§ 63 "Yttrande enligt 4 kap 10 § 1 st i
Föräldrabalken gällande adoption" finns i separat
protokoll.



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 Yvonne Norlin Blomgren (S) som ordinarie och
Rebecka Sahlman (M) som ersättare att justera protokollet i direkt anslutning
till sammanträdet, på kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Ordföranden föreslår att ärende nr 2 "Bevarande- och gallringsplan" och
ärende nr 3 "Riktlinjer HSE" byter plats i dagordningen.

Nämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs.

Information

Presentation av Ida Claesson, utredare och Julia Sundberg, utredare

Kost, Sara Jervfors



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-09-27
Ärendenummer: SN.2018.56

§ 64

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av nämndernas
ansvarsutövande

Beslut

1. Vuxen- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens svar på PwC:s
Revisionsrapport: Översiktlig granskning av nämndernas
ansvarsutövande.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun har PwC
granskat huruvida vuxen- och omsorgsnämnden bedriver en ändamålsenlig
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande verksamhet med tillräcklig
intern kontroll. PwC redovisar iakttagelser och bedömningar i sin rapport och
önskar svar från vuxen- och omsorgsnämnden senast 28 september 2018. Den
sammanfattande bedömningen är att vuxen- och omsorgsnämnden utövar en i
allt väsentlig tillfredsställande kontroll över sin verksamhet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-09-07

2. PwC:s Revisionsrapport: Översiktlig granskning av nämndernas
ansvarsutövande

Tjänsteförslag

1. Vuxen- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens svar på PwC:s
Revisionsrapport: Översiktlig granskning av nämndernas
ansvarsutövande.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Gnesta kommuns revisorer, ordförande Sune Åkerlind och vice
ordförande Björn Svallfors



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-09-27
Ärendenummer: SN.2018.7

§ 65

Riktlinjer HSE 2018

Beslut

1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinjen för anmälan enligt
lex Maria".

Sammanfattning av ärendet

Ärendet omfattar en riktlinje. Det är "Riktlinje för anmälan enligt lex Maria".
Riktlinjen ska vara ett stöd för anställda inom vuxen- och
omsorgsförvaltningen i utförandet av hälso- och sjukvårdsuppgifter på ett
kvalitativt och rättssäkert sätt.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-08-15

2. Riktlinje för anmälan enligt lex Maria

Tjänsteförslag

1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinjen för anmälan enligt
lex Maria".

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår redaktionell ändring under punkten 2.3 i riktlinjen.

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget
med redaktionell ändring.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Birgitta Larsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

~ Nina Överkvist, enhetschef HSE



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-09-27
Ärendenummer: SN.2018.79

§ 66

Bevarande- och gallringsplan

Beslut

1. Förslag till bevarande- och gallringsplan för vuxen- och
omsorgsnämnden fastställs.

2. Upphäva nu gällande bevarande och gallringsplan för vuxen- och
omsorgsnämnden d.v. Socialnämnden.

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 2018-07-30

2. Förslag till bevarande- och gallringsplan

Tjänsteförslag

1. Förslag till bevarande- och gallringsplan för vuxen- och
omsorgsnämnden fastställs.

2. Upphäva nu gällande bevarande och gallringsplan för vuxen- och
omsorgsnämnden d.v. Socialnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista:

~ Arkivansvarig



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-09-27
Ärendenummer: SN.2018.60

§ 67

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS - kvartal 2

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Inom LSS finns fortfarande de 3 beslut som gäller
sommarvistelse/sommarläger för barn ej verkställda. Desamma som
rapporterades i förra rapporten av ej verkställda beslut. Lägervistelsen kommer
att ske i juli månad. Denna rapport avser april, maj och juni. Två personer har
inte erhållit sökt kontaktperson. Arbete med att hitta lämpliga kontaktpersoner
fortgår.

Inom SoL finns inga ej verkställda beslut.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-09-12

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

1. Kommunstyrelsen

2. Kommunfullmäktige



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-09-27
Ärendenummer: SN.2018.2

§ 68

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 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 2018-08-22 – 2018-09-18

~ Förteckning över anställningar 2018-08-01 - 2018-08-31



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-09-27
Ärendenummer: SN.2018.3

§ 69

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 2018-08-23

~ Protokoll från sociala utskottet 2018-09-06

~ Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
(NSV) 2018-09-14



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-09-27
Ärendenummer: SN.2018.4

§ 70

Förvaltningschefen informerar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

~ Familjecentral

~ Ekonomi samt information från verksamheterna, Ann Malmström,
Mats Engström, Anne Ringdahl, Linda Bergström

~ Undersköteskeutbildning
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