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Sammanträdesdatum:2018-03-22

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 Therese Alwert (S)
som ersättare att justera protokollet torsdagen den 29 mars 2018, kl 8.00, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Nämnden godkänner dagordningen.

Allmänhetens frågestund

Inga frågors ställs.

Information

Personligt ombud, Marie Karlsson och Marie-Louise Freden

Presentation av Kristofer Leander, enhetschef IFO
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Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Ärendenummer: KS.2017.389

§ 19

Medborgarförslag angående ensamkommande barn

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna svaret på medborgarförslaget.

Beslut

1. Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att ensamkommande barn och
unga som fyller 18 år under asylprocessen och som innan 18-årsdagen
anvisats till Gnesta kommun, ska ha möjlighet att bo kvar i Gnesta
kommun tills beslutet från Migrationsverket vunnit laga kraft. Den
unga måste i så fall själv ordna eget boende efter 18-årsdagen inom
Gnesta kommungräns.

2. Vuxen- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag ta fram
rutiner för att betala ut ett bidrag i form av inackorderingsbidrag med
maxbelopp om 2000 kr per månad och person.

3. Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att kriterierna för att tillhöra
målgruppen för inackorderingsbidrag för ensamkommande barn och
unga är:

-Personen ska vara anvisad till Gnesta kommun innan 18-årsdagen av
Migrationsverket och personen ska tidigare haft beslut om
boendeinsats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SOL) eller 11 § lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt att personen är i
fortsatt asylprocess.

- Personen ska studera på gymnasiet eller har en godkänd praktikplats.
CSNs (centrala studiestödsnämnden) regler gällande frånvaro gäller.

Sammanfattning av ärendet
Den 21 december 2017 inkom ett medborgarförslag som föreslår att Gnesta
kommun beslutar att alla ensamkommande barn som fyller 18 år eller får sin
ålder uppskriven av Migrationsverket ska fortsätta vara under kommunens
försorg med rätt till boende i kommunen till dess att beslutet i asylprocessen
vunnit laga kraft.

Asylsökande vuxna är generellt sett ett statligt ansvar och en utgångspunkt i de
fall där ungdomarna fyller 18 år under asylprocessen är att staten erbjuder
boende i ett anläggningsboende. Regeringen ger kommunerna ett tillfälligt
tillskott av medel till vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan
låta de ungdomar som vill bo kvar även efter att de blivit 18 år. Det är upp till
varje kommun att själv besluta hur det tillfälliga bidraget ska användas. Gnesta
kommun har fått cirka 1,5 miljoner kronor för 2017 och 2018.
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Dessa medel är incheckade för 2017 och 2018 utifrån nuvarande beslut utifrån
att medlen täcker de unga som fått fortsatt placering. Medlen täcker också den
unges kostnader tills sociala utskottet beslutat om att bifalla eller avslå ansökan
om fortsatt boende. Om detta varit ett avslag eller att ungdomen inte vill
ansöka om fortsatt boende så har ungdomen fått flytta till Migrationsverkets
anläggningsboende.

Om Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
beslut så innebär det att ungdomen efter sin 18-årsdag behöver hitta eget
boende i kommunen och har möjligheten att söka ett inackorderingsbidrag
upp till 2000 kronor. Gnesta kommun har inte ha möjligheten att stödja
ungdomarna att hitta eget boende i Gnesta kommun. Förvaltningen kan
tidigast ta emot ansökningar för inackorderingsbidrag för målgruppen den 14
maj 2018.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2 mars 2018

2. Medborgarförslaget

3. Protokoll från kommunfullmäktige

4. Förvaltningens sammanställning av ensamkommande barn och unga
som fyller 18 år under asylprocessen

Tjänsteförslag

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna svaret på medborgarförslaget.

Beslut

1. Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att ensamkommande barn och
unga som fyller 18 år under asylprocessen och som innan 18-årsdagen
anvisats till Gnesta kommun, ska ha möjlighet att bo kvar i Gnesta
kommun tills beslutet från Migrationsverket vunnit laga kraft. Den
unga måste i så fall själv ordna eget boende efter 18-årsdagen inom
Gnesta kommungräns.

2. Vuxen- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag ta fram
rutiner för att betala ut ett bidrag i form av inackorderingsbidrag med
maxbelopp om 2000 kr per månad och person.

3. Vuxen- och omsorgsnämnden beslutar att kriterierna för att tillhöra
målgruppen för inackorderingsbidrag för ensamkommande barn och
unga är:

-Personen ska vara anvisad till Gnesta kommun innan 18-årsdagen av
Migrationsverket och personen ska tidigare haft beslut om
boendeinsats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SOL) eller 11 § lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt att personen är i
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fortsatt asylprocess.

- Personen ska studera på gymnasiet eller har en godkänd praktikplats.
CSNs (centrala studiestödsnämnden) regler gällande frånvaro gäller.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lill Björk (C), Bengt Landin (MP) och Åsa Tallberg (V) bifaller framskrivet
förslag.

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen

~ Förvaltningschef för Vuxen- och omsorgsförvaltningen

~ Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen
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Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Ärendenummer: SN.2018.26

§ 20

Ekonomiska medel till vuxen- och omsorgsnämnden för
ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under
asylprocess

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Vuxen- och omsorgsnämnden kompenseras av kommunstyrelsen för
kostnader för inackorderingsbidrag med 400 tkr för 2018 och 400 tkr
för 2019.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden begär kompensation med 400 tkr för 2018 och
400 tkr för 2019 för tillkommande kostnader för inackorderingsbidrag för
ensamkommande barn och unga som fyller 18 år under asylprocessen och som
innan 18-årsdagen anvisats till Gnesta kommun.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse den 6 mars 2018

2. Tjänsteskrivelse 2 mars 2018 om ensamkommande barn, KS.2017.389

3. Förvaltningens sammanställning av ensamkommande barn och unga
som fyller 18 år under asylprocessen

Tjänsteförslag

1. Vuxen- och omsorgsnämnden kompenseras av kommunstyrelsen för
kostnader för inackorderingsbidrag med 400 tkr för 2018 och 400 tkr
för 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Förvaltningschef för vuxen- och omsorgsförvaltningen

~ Verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen
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Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Ärendenummer: SN.2018.28

§ 21

Omdisponering av medel mellan verksamhetsområden i
budget 2017 - 2018

Beslut

1. Godkänner omdisponering av medel mellan verksamhetsområden i
budget 2017-2018 enligt tabell nedan.

Förslag till ny budget efter omdisponeringar:

Vso
Beslutad
budget 2018

Förslag ny
budget 2018

Nämndkostnader -30 -30

Förvaltningsledning VOF -10 160 -9 560

Individ- och familjeomsorg -24 048 -24 111

Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso-
och sjukvård -117 330 -136 479

Administration- och bistånd -40 552 -21 940

Total -192 120 -192 120

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämndens budget är fördelad på fyra
verksamhetsområden. Som ett led i anpassningen av organisationen har en
medarbetare flyttat från Individ- och familjeomsorgen (IFO) till
Administration och bistånd (AoB). Budget för ny enhetschef till IFO finns hos
förvaltningschef och efter rekrytering med tillträde i mars behöver budgeten
flyttas till IFO.

Förvaltningen vill även att budgeten för hemtjänst flyttas från AoB till
verksamhetschef för område Äldre, funktionsstöd och hälso- och sjukvård
(ÄFH). Anledningen är att det blir möjligt att kunna följa hemtjänstpengen
från beslut till verkställighet. Förvaltningen anser att ÄFH har större
möjligheter att följa upp tiden och ekonomin och vid behov sätta in åtgärder
om kostnaderna ökar om budgeten finns hos verksamhetschef ÄFH.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-003-12
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Tjänsteförslag

1. Godkänner omdisponering av medel mellan verksamhetsområden i
budget 2017 enligt tabell nedan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Ärendenummer: SN.2018.18

§ 22

Patientsäkerhetsberättelsen

Beslut

1. Vuxen- och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen
för 2017.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL) 2010:659 ska en patientsäkerhetsberättelse
upprättas senast första mars varje år.

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits metodiskt. Brister som har upptäckts har
åtgärdats med hjälp av förbättrad organisation, utbildning och ett utökat
samarbete med andra yrkeskategorier. Patienternas säkerhet har ökat genom
personalkontinuitet vad gäller legitimerad personal.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-02-28

2. Patientsäkerhetsberättelse för Vuxen- och omsorgsförvaltningen 2017

Tjänsteförslag

1. Vuxen- och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen
för 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lill Björk (C) bifaller framskrivet förslag.

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ann Malmström

~ Birgitta Larsson
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Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Ärendenummer: SN.2017.90

§ 23

Årsredovisning 2017

Beslut

1. Årsredovisning för 2017 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämndens arbete redovisas utifrån den av fullmäktige
beslutade budgeten för 2017. Totalt redovisas ett underskott med 2 803 tkr.

Två nya verksamhetschefer har anställts. Förvaltningen har gjort en anpassning
av organisationen utan att utöka budget och Administration och bistånd är en
ny del av organisationen. Verksamheterna har arbetat både med måluppfyllelse
och med kvalitet, rättssäkerhet, patientsäkerhet, måluppfyllelse och med
särskilda insatser som på sikt ska medverka till en god ekonomi och en
attraktiv arbetsplats.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-03-08

2. Årsredovisning 2017

Tjänsteförslag

1. Årsredovisning för 2017 godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.
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Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Ärendenummer: SN.2017.100

§ 24

Remiss - Kunskapsstöd med rekommendationer om
behandling vid spelmissbruk och spelberoende

Beslut

1. Vuxen- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt
eget.

Sammanfattning av ärendet

Från den 1 januari 2018 är spelmissbruk att likställa med missbruk av alkohol
eller droger och därmed är alla landsting, regioner och kommuner enligt lag
skyldiga att erbjuda hjälp och stöd till de som behöver. Lagändringen innebär
att socialtjänsten aktivt skall arbeta för att förebygga och motverka missbruk av
spel om pengar bland barn, vuxna och unga.

Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöd med nationella rekommendationer
till hälso- och sjukvården och socialtjänsten, och har den 21 december 2017
remitterat frågor angående dessa till kommunerna. Socialstyrelsen begär svar
senast den 31 mars.

Socialstyrelsen önskar få svar på nedanstående frågor:

· Ger kunskapsstödet ett bra stöd till hälso- och sjukvården och
socialtjänsten i samband med att identifiera, uppmärksamma och
utreda spelproblem?

· Ger kunskapsstödet ett stöd till hälso- och sjukvården och
socialtjänsten om behandling vid spelmissbruk och spelberoende?

· Ger kunskapsstödet ett stöd till hälso- och sjukvården och
socialtjänsten om behandling vid spelmissbruk och spelberoende och
en samtidig samsjuklighet (substansmissbruk eller annat beroende och
annan psykiatrisk sjukdom)?

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse

2. Remiss: Behandling av spelmissbruk och spelberoende

3. Kunskapsstöd: Behandling av spelmissbruk och spelberoende

4. Remissvar: Behandling av spelmissbruk och spelberoende

Tjänsteförslag

1. Vuxen- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt
eget.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Remiss-behandling-av-spelmissbruk-
ochspelberoende@socialstyrelsen.se

~ Karin Pramlid, Vuxen- och omsorgsförvaltningen
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Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Ärendenummer: SN.2018.23

§ 25

Riktlinje för handläggning av dödsboärenden

Beslut

1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinje för handläggning av
dödsboärenden".

Sammanfattning av ärendet

För att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i arbetet inom socialtjänsten ska
det finnas riktlinjer. Denna riktlinje är utformad för medarbetare inom
socialtjänsten som arbetar med handläggning av dödsboärenden.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse, 2018-03-01

2. Riktlinje för handläggning av dödsboärenden

Tjänsteförslag

1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinje för handläggning av
dödsboärenden".

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Mats Engström, verksamhetschef

~ Karin Pramlid, utredare
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Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Ärendenummer: SN.2018.22

§ 26

Riktlinje för ekonomiskt bistånd

Beslut

1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinje för ekonomiskt
bistånd".

Sammanfattning av ärendet

För att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i arbetet inom socialtjänsten ska
det finnas riktlinjer. Denna riktlinje är utformad för medarbetare inom
socialtjänsten som arbetar med ekonomiskt bistånd.

Alla kontakter med personer som söker stöd eller råd från socialtjänsten ska
bygga på respekt för människors lika värde, den enskilda människans värdighet
och individens självbestämmande och integritet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse, 2018-03-01

2. Riktlinje ekonomiskt bistånd

Tjänsteförslag

1. Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinje för ekonomiskt
bistånd".

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Mats Engström, verksamhetschef

~ Karin Pramlid, utredare
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Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Ärendenummer: SN.2018.20

§ 27

Uppdrag utveckling av anhörigstöd och Träffpunkten

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL, 5 kap 10§) är socialnämnder skyldiga att erbjuda
stöd till närstående som vårdar personer som är långvarigt sjuka, äldre eller har
en funktionsnedsättning. Med detta utvecklingsarbete kommer Gnesta
kommun att kunna erbjuda bättre stöd till sina medborgare.

Gnesta står nu i begrepp att utveckla sitt anhörigstöd för att bättre nå ut till de
olika anhöriggrupper som finns. Stödet ska ges som direkt stöd till anhöriga.
Stödet ska kännetecknas av individualisering, flexibilitet och kvalitet.

Olika åtgärder för att stödja anhöriga har tagits fram. Åtgärderna avser både
lokaler, strukturer och förslag på innehåll och medaktörer. Uppföljning av
arbetet är inplanerat att ske regelbundet under processen.
Exempel på utökat och förbättrat stöd är:

· Stöd till fler målgrupper

· Utbildning - bättre bemötande av anhöriga

· Information

· Stöd och aktiviteter

· Coachning

· Anhörigvärdar på VoFs alla enheter (på sikt)

· Förmedla kontakter föreningar och enskilda

Utveckla uppsökande verksamhet, samverkan med frivilligorganisationer och
kyrkan är också planerade åtgärder.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-03-05

Tjänsteförslag

1. Nämnden godkänner informationen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Ärendenummer: SN.2018.21

§ 28

Uppdrag ideella föreningar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

I Vuxen- och omsorgsförvaltningens uppdrag för 2017 ingick att kartlägga
behov och resurser för att utveckla frivilligverksamheten.

Under arbetet med att ta fram handlingsplanen har synpunkter hämtats från
det kommunala pensionärs- och omsorgsrådet (POR), SPF Seniorerna,
Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Handikappförbunden (HSO).
Frivilligsamordnaren har även inhämtat synpunkter från enhetschefer inom
Gnesta kommun, från andra kommuner som bedriver utvecklingsarbete inom
frivilligverksamheten samt genom studiebesök.

Efter kartläggning av kommunens frivilliginsatser avser förvaltningen att bistå i
att organisera och effektivisera frivillig-verksamheten. En struktur för hur
samverkan mellan kommun, ideell sektor och andra aktörer kan ske har tagits
fram.

Exempel på önskemål om aktiviteter som framkommit i utredningen är att
utveckla väntjänst, samtalsgrupper, studiecirklar, sms-skola och individuella
aktiviteter även för de som inte vill vara i sociala sammanhang.

Meningen är att skapa en ideell förening med styrelse och stadgar och
medlemmar. Föreningen ska fungera som en förmedling mellan de som vill
arbeta som frivilliga och de som vill ta emot frivilliga insatser. Medlemmarna
kan leda aktiviteter både i ordinärt och särskilt boende och på olika
mötesplatser. Föreningen är ansvarig för att rekrytera medlemmar och dessa
behöver inte vara anslutna till någon annan förening.

I den kommunala fastigheten kallad Powerhuset, belägen på Dagagatan 22 i
Gnesta, kommer både PRO (Pensionärernas Riksorganisation) och SPF
Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbud) att bedriva sina verksamheter
framöver. Kommunens arbete med frivilligorganisationen anhörigstöd
kommer också att finnas på plats i huset.

Med Powerhuset som gemensam plattform finns stora möjligheter till
utveckling, engagemang, mer sysselsättning och fler möten mellan människor.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 5 mars 2018



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteförslag

1. Nämnden godkänner informationen.

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

Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Ärendenummer: SN.2018.2

§ 29

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 2018-02-08 – 2018-03-13

~ Förteckning över anställningar 2018-02-01 - 2018-02-28



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Ärendenummer: SN.2018.3

§ 30

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 2018-02-15

~ Protokoll från sociala utskottet 2018-03-08

~ Protokoll från pensionärs- och omsorgsrådet 2018-02-16



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-03-22
Ärendenummer: SN.2018.4

§ 31

Förvaltningschefen informerar

Beslut

1. Nämnden godkänner informationen.

~ Powerhuset

~ Information från IFO

o Gnesta ungdomsboende

o Råd & Stödmottagning öppnar 3 april

o Samverkan med Vuxen Utbildning och Arbetsmarknad (VUA)

o Samverkan med BoU

o Socialjouren Sörmland beräknas starta okt/nov

o Familjecentral - arbetet pågår

o POSOM - översyn pågår
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