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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

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

den 28 september 2017, 09:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

10.00 – 10.20

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare

§§ 51-58 Ann Malmström, förvaltningschef, §§ 51-58 Linda Bergström, chef
AoB, Maud Höglander, verksamhetschef IFO, §§ 51-58 Jenny Lundberg-Lydka,
utredare, §§ 51-58 Sophia Åhlin, verksamhetsutvecklare

Justerare

Therese Alwert (ordinarie) och Åsa Tallberg (ersättare)

Tid och plats för
justering

Torsdagen den 5 oktober 2017, kl. 12.00
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Marie Solter

Ordförande

Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare

Paragrafer: 51 - 58

Therese Alwert

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Vuxen- och omsorgsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2017-10-05
Datum för anslagets nedtagande: 2017-10-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret
Marie Solter, sekreterare

Paragrafer: 51 - 58

_____________________________________________________________________________________________________
Utdragsbestyrkande
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§ 46 - 50 "Väcka talan i tingsrätten avseende minderårig persons
behov av särskilt förordnad vårdnadshavare" är justerade i direkt
anslutning till sammanträdet.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:2017-09-28

Sammanträdets öppnande mm
Sammanträdets öppnande samt upprop
Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.
Val av justerare och tid för justering
Ordföranden föreslår Therese Alwert (S) som ordinarie och Åsa Tallberg
(V) som ersättare att justera protokollet torsdagen den 5 oktober 2017, kl
12.00, på kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.
Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.
Godkännande av dagordningen
Nämnden godkänner dagordningen.
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.
Information
Presentation av Sophia Åhlin, verksamhetsutvecklare
Information om droger, Per Lindberg, Gnesta områdespolis

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-28
Ärendenummer: SN.2017.65

§ 51

Verksamhetsberättelse 2016, ungdomsmottagningen
Beslut
1.

Information om ungdomsmottagningens verksamhetsberättelse för
2016 godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
På Gnesta ungdomsmottagning tjänstgjorde under 2016 två barnmorskor
anställda av Kvinnokliniken på Nyköpings lasarett och en kurator anställd
av Individ och Familjeomsorgen i Gnesta.
År 2016 fanns det i Gnesta 1102 ungdomar inom målgruppen för
mottagningen, vilket är något fler än tidigare år. En ökning bland de yngsta
som ännu inte har börjat besöka ungdomsmottagningen har skett medan
den högre åldersgruppen som i större utsträckning besöker
ungdomsmottagningen har minskat.
Besökare under året har varit 236 registrerade besök hos barnmorska och 9
besök hos kurator. Detta är färre än för 2015 (311 respektive 32). Att antal
besök har sjunkit på grund av demografin.
De flesta av mottagningens besök har handlat om
preventivmedelsrådgivning och/eller testning för STI (sexually transmitted
infections). Kuratorn har även haft ungdomar som har kommit för enstaka
eller flera samtal.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse

2.

Verksamhetsberättelse för Ungdomsmottagningen i Gnesta 2016

Tjänsteförslag
1.

Information om ungdomsmottagningens verksamhetsberättelse för
2016 godkänns och läggs till handlingarna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-28
Ärendenummer: SN.2017.63

§ 52

Sammanträdestider vuxen- och omsorgsnämnden 2018
Beslut
1.

2.

Vuxen- och omsorgsnämnden sammanträder följande datum under
2018:
Nämndsammanträden

Presidium (kl. 08.00)

18 januari

4 januari

15 februari

1 februari

22 mars

8 mars

24 maj

9 maj (onsdag)

30 augusti

16 augusti

27 september

13 september

25 oktober

11 oktober

29 november

15 november

Sammanträdena äger rum klockan 09.00 i lokalen
Frösjön/Lockvattnet, kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan
15, om inget annat beslutas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar
för vuxen- och omsorgsnämndens sammanträden för år 2018. Förslaget
bygger på en gemensam grundstruktur för alla nämnder. I 2018 års
sammanträdesplan för vuxen- och omsorgsnämnden är det åtta inplanerade
sammanträden.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-08-23

Tjänsteförslag
2.

Ordförandes signatur

Vuxen- och omsorgsnämnden sammanträder följande datum under
2018:

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Nämndsammanträden

Presidium (kl. 08.00)

18 januari

4 januari

15 februari

1 februari

22 mars

8 mars

24 maj

9 maj (onsdag)

30 augusti

16 augusti

27 september

13 september

25 oktober

11 oktober

29 november

15 november

Sammanträdena äger rum klockan 09.00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet,
kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, om inget annat besluta
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~
~

Ordförandes signatur

Hemsidan
Kanslienheten

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

7(14)

Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-28
Ärendenummer: SN.2017.2

§ 53

Riktlinjer HSE
Beslut
1.

Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer riktlinjerna
"Ansvarsfördelning vid egenvård" och "Riktlinje för
Brytpunktssamtal" och "Riktlinje vid Pandemi" och "Riktlinje för
läkemedel i akut och buffertförråd" och "Riktlinje för Nationell
patientöversikt (NPÖ)" och "Riktlinje för vård vid inkontinens"

Sammanfattning av ärendet
Ärendet omfattar sex olika riktlinjer. Den första är " Riktlinje för
ansvarsfördelning vid egenvård," den andra är "Riktlinje för brytsamtal",
den tredje är"Riktlinje vid pandemi", den fjärde är "Riktlinje för läkemedel i
akut och buffertförråd", den femte är Riktlinje för Nationell patientöversikt
(NPÖ) och den sjätte är " Riktlinje för vård vid inkontinens
Riktlinjerna 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 2017-09-15

2.

Riktlinje för ansvarsfördelning vid egenvård

3.

Riktlinje för brytpunktssamtal

4.

Riktlinje vid pandemi

5.

Riktlinje för läkemedel i akut och buffertförråd

6.

Riktlinje för Nationell patientöversikt (NPÖ)

7.

Riktlinje för vård vid inkontinens

Tjänsteförslag
1.

Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer riktlinjerna
"Ansvarsfördelning vid egenvård" och "Riktlinje för
Brytpunktssamtal" och "Riktlinje vid Pandemi" och "Riktlinje för
läkemedel i akut och buffertförråd" och "Riktlinje för Nationell
patientöversikt (NPÖ)" och "Riktlinje för vård vid inkontinens"

Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Bergner (S) föreslår en redaktionell ändring i "Riktlinje för
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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ansvarsfördelning vid egenvård" punkt 8 på sidan 4 saknas samt ett
förtydligande av punkt 9.
Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget med redaktionell ändring.
Beslutsgång
Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~
~

Ordförandes signatur

Birgitta Larsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Nina Överkvist, enhetschef HSE

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

9(14)

Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-28
Ärendenummer: SN.2017.55

§ 54

Riktlinjer för social dokumentation
Beslut
1.

Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinjer för social
dokumentation"

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjer för social dokumentation gäller för Vuxen- och
omsorgsförvaltningen och ingår som en del i förvaltningens
ledningssystem.
För verksamheten är social dokumentation ett viktigt arbetsverktyg för
planering och att upprätthålla kontinuitet i arbetet samt för statistik och
kvalitetssäkring. För den enskilde innebär social dokumentation
rättssäkerhet och trygghet.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-09-11

2.

Riktlinjer för social dokumentation

Tjänsteförslag
1.

Vuxen- och omsorgsnämnden fastställer "Riktlinjer för social
dokumentation"

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~

Ordförandes signatur

Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄFH

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-28
Ärendenummer: SN.2017.38

§ 55

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre
månader. Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och
ej verkställts på nytt inom tre månader.
Vuxen- och omsorgsnämnden har för andra kvartalet, april - juni 2017,
lämnat in följande redovisning till IVO.
Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för
äldreomsorgen samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.
För funktionstödsområdet finns ett icke verkställt beslut från första
kvartalet 2017 om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) som har ersatts med andra insatser. Ansökan har
återtagits.
Två icke verkställda beslut från fjärde kvartalet 2016 om bostad med
särskild service enligt LSS har också ersatts med andra insatser och ansökan
har återtagits.
Alla dessa tre ej verkställda beslut har återrapporterats till IVO som
avslutade då ansökan har återtagits.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-09-08

Tjänsteförslag
1.

Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-28
Ärendenummer: SN.2017.4

§ 56

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
1. Rapporteringen godkänns.
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 2017-06-01 - 2017-08-31

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-28
Ärendenummer: SN.2017.5

§ 57

Anmälningsärenden
Beslut
1.

Informationen godkänns.

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 sociala utskottet, 2017-06-15

~

Protokoll från sociala utskottet, 2017-06-21

~

Protokoll från sociala utskottet, 2017-07-20

~

Protokoll från sociala utskottet, 2017-08-10

~

Protokoll från sociala utskottet, 2017-08-24

~

Protokoll från sociala utskottet, 2017-09-05

~

Protokoll från sociala utskottet, 2017-09-07

~

Lokal samverkansöverenskommelse rörande specialiserad hälso- och
sjukvård i hemmet i Trosa och Gnesta, Närvård Sörmland

~

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska
funktionsnedsättningar, Närvård Sörmland

~

Samverkansriktlinjer; Gemensam individuell planer, SIP, mellan
hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola och skola samt
samordning av insatser för habilitering och rehabilitering i Sörmland,
Närvård Sörmland

~

Protokoll från gemensam patientnämnd, 2017-06-07

~

Protokoll från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,
2017-09-08

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-09-28
Ärendenummer: SN.2017.6

§ 58

Förvaltningschefen informerar
Beslut

Ordförandes signatur

1.

Informationen godkänns.

~

Reflektion efter sommaren

~

Svärdsklova, lägerverksamhet v. 27

~

SSIH - rapportering efter uppstart

~

RAR - ansökan

~

Kvalitetsråd, Sophia Åhlin

~

Ensamkommande, Maud Höglander

~

Framtidfullmakt, Jenny Lundberg Lydka

~

Säkerhet - pärmar färdigställda, Linda Bergström

~

Utveckling av anhörigstöd och samarbete med ideella
organisationer, Linda Bergström

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

