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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

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

den 23 februari 2017, 09:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

9.50 – 10.00

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare

Justerare
Tid och plats för
justering

Ann Malmström, förvaltningschef, Maud Höglander, verksamhetschef IFO,
Linda Bergström enhetschef AoB, Jenny Lundberg Lydka, utredare, § 12 Lena
Lindberg, ekonom
Bengt Landin (ordinarie)
Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Marie Solter

Ordförande

Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare

Paragrafer: 12 - 16

Bengt Landin

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Vuxen- och omsorgsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2017-02-23
Datum för anslagets nedtagande: 2017-03-17
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret
Marie Solter, sekreterare

Paragrafer: 12 - 16

_____________________________________________________________________________________________________
Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum:2017-02-23

Innehållsförteckning

Ordförandes signatur

§ 12

Årsredovisning 2016

§ 13

Överenskommelse om samverkan för trygg och
effektiv utskrivning

§ 14

Anmälningsärenden

7

§ 15

Redovisning av delegationsbeslut

8

§ 16

Förvaltningschefen informerar

9

Justerarens signatur

4

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdets öppnande mm
Sammanträdets öppnande samt upprop
Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.
Val av justerare och tid för justering
Ordföranden föreslår Bengt Landin (MP) som ordinarie 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
Information om RAR/Finsam, Ingrid Jerneborg Glimne

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-02-23
Ärendenummer: SN.2017.1

§ 12

Årsredovisning 2016
Beslut
1.

Årsredovisning för Vuxen- och omsorgsnämnden godkännes.

Sammanfattning av ärendet
Vuxen- och omsorgsnämndens arbete redovisas utifrån den av fullmäktige
beslutade budgeten för 2016. Totalt redovisas ett överskott på 3 348 tkr.
Ny förvaltningschef och nya enhetschefer har anställts. Verksamheterna
har arbetat för måluppfyllelse och kvalitet.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2107-02-08

2.

Årsberättelse 2016

Tjänsteförslag
1.

Årsredovisning för Vuxen- och omsorgsnämnden godkännes.

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: 2017-02-23
Ärendenummer: SN.2017.11

§ 13

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv
utskrivning
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Godkänna förslag på överenskommelse mellan Landstinget
Sörmland och Gnesta kommun om samverkan för trygg och
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Sammanfattning av ärendet
"Trygg och effektiv utskrivning" kommer att gälla från och med 2018-0101. Det innebär att patienter kommer att skrivas ut från slutenvård till
kommunerna och öppenvården efter tre dagar där det är möjligt. Avtalet
för kommunernas betalningsansvar förändras. Två begrepp används.
Utskrivningsklar som är en läkarbedömning och hemgångsklar där även
fyra andra kriterier ska vara uppfyllda, allt för att säkra tryggheten i
patientens hemgång. För Gnestas del finns det redan pågående arbetssätt
inom hemtjänst med "Trygg hemgång" samt det av Landstinget startade
Specialiserad sjukvård i hemmet och mobilt äldreteam vilket ger goda
förutsättningar för att tidigare utskrivning ska kunna fungera.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-02-06

2.

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv
utskrivning.

Tjänsteförslag
1.

Godkänna förslag på överenskommelse mellan Landstinget
Sörmland och Gnesta kommun om samverkan för trygg och
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

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

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

~

Landstinget Sörmland, NSV

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-02-23
Ärendenummer: SN.2017.5

§ 14

Anmälningsärenden
Beslut
1.

Nämnden godkänner informationen.

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.

Ordförandes signatur

~

Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen § 12/17 "Affärsvillkor,
produkter och priser för resande med Gnestapendeln"

~

Meddelande från Sveriges Kommuner och Landsting
"Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa
2025"

~

Protokoll Sociala utskottet 2017-01-26

~

Protokoll Sociala utskottet 2017-02-09

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-02-23
Ärendenummer: SN.2017.4

§ 15

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 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 delegationsbeslut 2017-01-19 – 2017-02-15

~

Förteckning över anställningar 2016-10-01 – 2017-01-31

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-02-23
Ärendenummer: SN.2017.6

§ 16

Förvaltningschefen informerar
Beslut

Ordförandes signatur

1.

Nämnden godkänner informationen.

~

Policy för mediahantering

~

Rekrytering av kommunikatör

~

Palliativa rådet

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

