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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

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

den 18 januari 2018, 09:00
Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Ajournering

10.20 – 10.40

Beslutande

Enligt bilagd närvaroförteckning.

Övriga deltagare

Justerare
Tid och plats för
justering

Ann Malmström, förvaltningschef, Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄFH,
Linda Bergström, enhetschef AoB, Mats Engström, verksamhetschef IFO,
Jenny Lundberg Lydka, utredare, Sophia Åhlin, verksamhetsutvecklare
Bengt Landing (ordinarie) och Rebecka Sahlman (ersättare)
Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.
Kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta

Underskrifter
Sekreterare

Marie Solter

Ordförande

Ingrid Jerneborg Glimne

Justerare

Paragrafer: 1 - 9

Bengt Landin

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag.
Organ: Vuxen- och omsorgsnämnden
Datum för anslagets uppsättande: 2018-01-18
Datum för anslagets nedtagande: 2018-02-09
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret
Marie Solter, sekreterare

Paragrafer: 1 - 9

_____________________________________________________________________________________________________
Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum:2018-01-18

Innehållsförteckning

Ordförandes signatur

§1

Delegationsordning

4

§2

Statsbidrag för personligt ombud 2018

5

§3

Medborgarförslag - Hjärtstartare och lyftsele till 6 - 7
Dagverksamheten, Träffpunkten Gnesta och
Ekhagen Björnlunda

§4

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS - kvartal 3

8-9

§5

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS - kvartal 4

10 - 11

§6

Redovisning av delegationsbeslut

12

§7

Anmälningsärenden

13

§8

POSOM-verksamheten i Gnesta kommun

14

§9

Förvaltningschefen informerar

15

Justerarens signatur

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 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
En ny informationspunkt läggs till på dagordningen. Elin Agnsjö berättar
om PRIO.
Ordföranden föreslår att ärende "POSOM-verksamheten i Gnesta
kommun" läggs till som nytt ärende nr. 8 på dagordningen.
Nämnden godkänner dagordningen.
Allmänhetens frågestund
Inga frågor ställs.
Information

Ordförandes signatur

~

PRIO, Elin Agnsjö

~

Information från Hemtjänsten, Tapinder Josan och Fia Robertsson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-01-18
Ärendenummer: SN.2018.1

§1

Delegationsordning
Beslut
1.

Delegationsordningen godkänns av vuxen- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Förändringar i lagstiftning och organisation föranleder en mer
genomgripande förändring av delegationsordningen. Många förändringar är
föreslagna. Förslaget är därför ny delegationsordning. Text som föreslås att
utgå är skrivet i rött och överstruket. Text som är ny är skrivet i grönt och
understruket.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2018-01-05

2.

Föreslagen delegationsordning

Tjänsteförslag
1.

Delegationsordningen godkänns av vuxen- och omsorgsnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår en redaktionell ändring, att en ny punkt som lyder
"ordförande och vice ordförande" läggs till under rubriken "Vem kan
nämnden delegera till?"
Ulf Bergner (S) bifaller framskrivet förslag med den redaktionella
ändringen.
Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget med föreslagen redaktionell ändring.
Beslutsgång
Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Verksamhetschefer

~

Enhetschefer

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-01-18
Ärendenummer: SN.2017.103

§2

Statsbidrag för personligt ombud 2018
Beslut
1.

Ansökan om statsbidrag för två heltidstjänster inom verksamhet
personligt ombud för 2018 godkänns.

2.

Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Nyköping, Oxelösund och Gnesta kommuner har ett samverkansavtal
gällande personligt ombudsverksamhet. De personliga ombuden är två
heltidsanställda som Nyköpings kommun har arbetsgivaransvaret för.
Deras arbetsuppgifter är att stödja psykiskt funktionsnedsatta personer för
att få till stånd samordnade samhällsinsatser och företräda klienten vid
dennes behov av stöd.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2017-12-29

2.

Nyköpings kommun, Vård och omsorgsnämnden , protokoll 201712-14

Tjänsteförslag
1.

Ansökan om statsbidrag för två heltidstjänster inom verksamhet
personligt ombud för 2018 godkänns.

2.

Ärendet justeras omedelbart.

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

Sändlista:
~

Ordförandes signatur

Länsstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

6(15)

Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-01-18
Ärendenummer: KS.2017.330

§3

Medborgarförslag - Hjärtstartare och lyftsele till
Dagverksamheten, Träffpunkten Gnesta och Ekhagen
Björnlunda
Beslut
1.

Medborgarförslaget bifalles vad gäller hjärtstartare på Träffpunkten
i Gnesta.

2.

Medborgarförslaget avslås vad gäller hjärtstartare på Träffpunkten
vid Ekhagen och införskaffande av lyftsele.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget avser hjärtstartare på de öppna dagverksamheterna
Träffpunkten i Gnesta centralort samt Träffpunkten i anslutning till
Ekhagens särskilda boende i Björnlunda. Förslaget avser även lyftselar samt
personalutbildning. Förvaltningen har varit i kontakt med förslagsställaren
den 27 december 2017. En hjärtstartare kostar mellan 11 tusen och 20
tusen kronor i inköp. Det är även möjligt att hyra hjärtstartare och då
betala månadskostnad istället.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 27 december 2017

2.

Medborgarförslag

Tjänsteförslag
1.

Medborgarförslaget bifalles vad gäller hjärtstartare på Träffpunkten
i Gnesta.

2.

Medborgarförslaget avslås vad gäller hjärtstartare på Träffpunkten
vid Ekhagen och införskaffande av lyftsele.

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

Förslagsställaren
Förvaltningschef

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-01-18
Ärendenummer: SN.2017.38

§4

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS - kvartal 3
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Rapporteringen godkänns

2.

Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Vuxen- och omsorgsnämnden har för tredje kvartalet, juli - september
2017, lämnat in följande redovisning till IVO.
Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för
äldreomsorgen samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.
För funktionsstödsområdet finns två icke verkställda beslut från andra
kvartalet 2017 om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS). En av dessa har tackat nej till erbjuden
kontaktperson. Den andra sökande gällande kontaktperson har erbjudits ett
boende i vilket insatsen gällande kontaktperson utgår.
En ansökan om bostad med särskild service är inte verkställd sedan första
kvartalet men ansökan är återtagen 2017-08-21.
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.
Beslutsunderlag
1.

Rapporteringen godkänns

2.

Ärendet justeras omedelbart.

Tjänsteförslag
1.

Tjänsteskrivelse 2018-01-02

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

9(15)

Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-01-18
Ärendenummer: SN.2017.38

§5

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS - kvartal 4
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Rapporteringen godkänns.

2.

Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet
Vuxen- och omsorgsnämnden har för fjärde kvartalet, oktober - december
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 andra
kvartalet 2017 om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS). Svårigheten består i att hitta en kontaktperson
som matchar den sökandes önskemål/behov.
För funktionsstödsområdet finns från tredje kvartalet två ej verkställda
gynnande beslut. Det ena avser korttidsvistelse utanför det egna hemmet
med önskan om familjehem. Inget lämpligt familjehem har kunnat
erbjudas. Det andra beslutet avser avlösarservice i hemmet. Ingen lämplig
person har ännu kunnat erbjudas.
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-01-03
Tjänsteförslag
1.

Rapporteringen godkänns.

2.

Ärendet justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Beslutsgång
Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-01-18
Ärendenummer: SN.2018.2

§6

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 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 2017-11-01 - 2017-12-31

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-01-18
Ärendenummer: SN.2018.3

§7

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.

Ordförandes signatur

~

Protokoll från Social utskottet 2017-11-16

~

Protokoll från Sociala utskottet 2017-11-30

~

Protokoll från Sociala utskottet 2017-12-14

~

Protokoll från Pensionärs- och omsorgsrådet 2017-11-29

~

Protokollsutdrag från Gemensam patientnämnd 2017-12-04 Uppföljning av kontrollplan 2017

~

Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
2017-11-03

~

Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
2017-12-08

~

Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård - Verksamhetsplan med budget 2018-2020

~

Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård - Trygg hemgång och samverkan - riktlinjer för samverkan
vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård i Sörmland

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-01-18
Ärendenummer: SN.2017.36

§8

POSOM-verksamheten i Gnesta kommun
Beslut
1.

Nämnden ger Mats Engström, verksamhetschef IFO, i uppdrag att
se över arbetet med POSOM.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden väcker frågan om att återuppta och se över arbetet med
POSOM-verksamheten och även att POSOM ser över samarbetet med
civilsamhället t.ex. Kyrkan och Röda korset.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller förslaget.
Beslutsgång
Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~

Ordförandes signatur

Verksamhetschef IFO

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

15(15)

Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-01-18
Ärendenummer: SN.2018.4

§9

Förvaltningschefen informerar
Beslut
1.

Nämnden godkänner informationen.

~

Information från Individ- och Familjeomsorgen (IFO), Mats
Engström

~

~

~

Ordförandes signatur

o

Organisation

o

Missbruk, våld

o

Ekonomisk bistånd

Information från Administration och Bistånd (AoB), Linda
Bergström
o

Powerhuset

o

Föreläsning KommunLex

o

Nyckeltal

o

Rekryteringar

Information Äldre, Funktionshindrade, Hälso- och sjukvård (AFH),
Anne Ringström
o

Kosten

o

Ny enhetschef personlig assistans m.m.

o

Kommande arbete 2018

Vårdtyngdsmätning HT 2017, Sophia Åhlin

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

