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Narvarolista 

Parti Ledamoter Narvarande Ej tjanstgorande §§ Ersattare §§ 

KD Mikael Ottosson, ordforande X 
L Monica Kjellman, l: e vice ordf. X § 10 :7 

S Marie Ende, 2: e vic e ordf. X 
M Fredrik Rosengren X 

M Birgitta Netterstrom X 

L Ritva E lg X 

C Bo Lundin X 

S Cecilia Ringstedt --
Lars Frid 

§§ 10:1 -10:26 
RP Yvonne Oretoft X 
MP Heidi Stapf Ekstrom X 

V Norma Aznar X 

Ersattare Tjanstgorande §§ 

M Anneli Widen --
KD Fred Stahlgren X 

OP Maria Ullenius X 

S Lars Frid X §§ 10:1- 10:26 

S Gunilla Niss X 

Ovriga narvarande Funktion 
Susanna Kiesel Socialdirektor 

Sanna Kjellin Andersson Enhetschef vuxenstod 

Sigbritt Sundling Stabschef 

Birgitta Eriksson Namndsekreterare 

Kerstin Odenfelt Sakkunnig aldre 

Sara Eriksson Sakkunnig funktionshinder 

Mia Moren Medicinskt ansvarig 

Annika Manriques Handlaggare/Projektledare 

Christer Hansson Controller 

Erica Sundberg Enhetschef barn och un ga 

Asa Turesson Samordnare bistandshandlaggning 

Asa Hedberg Rundgren §§10:1-10:2 FoU Nordost 

tto Jii 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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VON § 10:1 

Upprop och faststallande av dagordning 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

Dagordningen faststalls cnligt ut sand kallelse med nedanstaende andringar. 

Sammanfattning 

Till sammantradet har utsants kallelse med for slag till dagordning. 

Tillkommande arenden 

Till individarenden 

13:12 Verkstallande av beslut om bitrade personlig assistent, 9 § 2 Lagen med stod och semce 
till vissa funkd onshindrade (LSS) 

13:13 Yttrande till Forvaltningsratten i Stockholm, mal n r 26245-1 

13:14 Ansokan om bitrade personlig assistent, 9 § 2 Lagen med stod och sendee till vissa 
funkdonshindrade (LSS) 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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VON § 10:2 

Val av justerare och information 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

Vard- och omsorgsnamnden utser Marie Ende (S) till justerare. Pa grund av att Mikael Ottosson 
anmalt sig javig under § 10:7 utses Monica Kjellman (L) som ordforande. 

Justeringen sker senast tisdagen den 5 december 2017, kl. 9.00, Socialforvaltningen, plan 4, 
Alceahuset. 

Sammanfattning 
Mikael Ottosson (KD) foreslar att Marie Ende (S) justerar protokollet. Pa g rund av att Mikael 
Ottosson anmalt sig javig under § 10:7 utses Monica Kjellman (L) som ordforande. Protokollet 
foreslas justeras senast dsdagen den 5 december 2017, kl. 9.0 0, Socialforvaltningen, plan 4, 
Alceahuset. 

Information 
Verksamhetschef Asa Hedberg Rundgren informerar namndcn om FoU Nordost som ar en 
sammanslagning av verksamheterna FoU Nordost och Seniorium. Sedan januari 2015 omfattar 
FoU Nordosts verksamhet individ- och familjeomsorgsfragor, socialpsykiatri och funktions-
nedsattning samt fragor som ror utveckling av vard, omsorg, rehabilitering och stod och service 
till aldre personer. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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VON § 10:3 Dnr. VON 2017/0017 

Information fran forvaltningen 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

Aterrapport till namndens mote i mars 2018. 

Sammanfattning 
Information om atgarder som vidtagits pa Vardbo efter tidigare granskning. 

Forslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar att informationen noteras till protokollct. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om Vard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Mikae l Ottossons (KD) 
yrkande och firmer att sa ar fallet. 

Expedieras 
Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0Oste raker 
Sammantradesprotokoll for Vard- och omsorgsnamnden 2017 -1 1-28 

VON § 10:4 Dnr. VON 2017/0027 

Ekonomisk manadsuppfoljning per 2017-10-31 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

1. Manadsuppfoljning per 2017-10-31 och prognos per 2017-12-31 noteras. 

2. Manadsuppfoljning och prognos overlamnas till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Yard och omsorgsnamndens nettokostnader for perioden uppgar till -485 690 tkr vilket 
motsvarar 99 % av periodbudgeten och ger ett overskott pa 4 477 tkr jamfort med budget. 
Bokslutsprognosen for helaret ar -584 200 vilket ger en positiv budgetavvikelse om 4 000 tkr. 

Beslutsunderlag 
Socialforvaltningens tjansteutlatande daterat 2017-11-16. 

Forslag til l beslut 
Mikael Ottoson (KD) yrkar bifall til l Socialforvaltningens beslutsforslag innebarande: 

1. Manadsuppfoljning per 2017-10-31 och prognos per 2017-12-31 noteras. 
2. Manadsuppfoljning och prognos overlamnas till Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om Vard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
vrkande och finner att sa ar fallet. 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Budget- och kvalitetsenheten 
Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Akten 
VON § 10: 6 Dnr. VON 2017/0062 

Uppfoljning av handlingsplan efter granskning av halso- och sjukvarden 
vid Solskiftets aldreboende 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

Arendet aterremitteras till forvaltn ingen for att folja upp handlingsplaner och atgarder som 
utforaren vidtagit och aterkomma med rapport i maj 2018. 

Sammanfattning 
En granskningsrapport sammanstalldes 2017-08-17 gallande granskning av halso- och sjukvard pa 
Solskiftets aldreboende som drivs av Produktionsforvaltningen. Handlingsplan har upprattats av 
verksamheten utifran de brister som finns. 

Beslutsunderlag 
Socialforvaltningens tjansteudatande daterat 2017-11-15. 

Forslag till beslut 

1. Godkanna handlingsplaner och atgarder som tillrackliga. 
2. Ge forvaltningen i uppdrag a tt folja upp handlingsplaner och atgarder som utforaren vidtagit 

Yrkande 
Marie Ende (S) yrkar att a rendet aterremitteras da handlingsplanen med atgarder behover 
forbattras. 
Mikael Ottosson (KD) yrkar att handlingsplanen foljs upp i maj 2018. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om Vard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Marie Ende s (S) yrkande och 
finner att sa ar fallet. 

Ordforanden fragar om Vard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Mikael Ottoss ons (KD) 
yrkande och finner att sa ar fallet. 

Expedieras 
Produktionsstyrelsen 
Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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VON § 10:7 Dnr. VON 2017/0061 

Uppfoljning av handlingsplan for halso- och sjukvardsenheten LSS 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

1. Godkanna handlingsplaner och atgarder som tillrackliga. 

2. Ge forvaltningen i uppdrag a tt folja upp handlingsplaner och atgarder som utforaren 
vidtagit. 

Deltar ej i beslutet 
Mikael Ottosson (KD) deltar inte i beslutet pa grund av jav. 

Sammanfattning 
En granskningsrapport sammanstalldes 2017-08-17 gallande granskning som genomforts pa 
halso- och sjukvardsenheten LSS. Verksamheten drivs av Produktionsforvaltningen. 
Handlingsplan har upprattats av verksamheten utifran de blister som finns. 

Beslutsunderlag 
Socialfoivaltningens tjansteutlatande daterat 2017-11-13. 

Forslag till beslut 
Monica Kjellman (I.) yrkar bifall til l Socialforvaltningens beslutsforslag innebarande: 

1. Godkanna handlingsplaner och atgarder som tillrackliga. 
2. Ge forvaltningen i uppdr ag att folja u pp handlingsplaner och atgarder som utforaren 

Yrkande 
Marie Ende (S) yrkar att are ndet aterremitteras da handlingsplanen med atgarder behover 
forbattras. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om Vard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Marie Endes (S) yrkandc och 
finner att yrkandet avslas. 

Ordforanden fragar om Vard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Monica Kjellmans (FP) 
yrkande och finner att sa ar fallet. 

Expedieras 
Produktionsstyrelsen 
Akten 

vidtagit. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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VON § 10 :8 Dnr. VON 2017/0078 

O _ 

Aterrapportering handlingsplan PWC revisionsrapport "Granskning 
och styrning, ledning och uppfoljning bistandsbedomning for 
hemtjanst 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

Antcckna rapporten till protokollet. 

Sammanfattning 
PWC genomforde i September 2016 en granskning av styrning, ledning och uppfoljning av 
bistandsbedomning for hemtjanst. Forvaltningen tog fram en handlingsplan med a tgarder som 
presenterades namnden i november 2016. I planen ingick att u nder 2017 lamna en rapport till 
namnden over de atgarder som planerats och verkstallts for att folja PWC:s reko mmendadoner. 

Beslutsunderlag 
Socialforvaltningens tjansteutlatande daterat 2017-11-13. 

Forslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till Socialfon^altningens beslutsforslag innebarande: 

Anteckna rapporten till protokollet. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om Vard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att sa ar fallet. 

Expedieras 
Akten 

H.0 
Justerandes signacurer Utdragsbestyrkande 
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VON § 10:9 Dnr. VON 2017/0057 

Overenskommelse om samverkan vid utskrivning fran sluten halso-
och sjukvard 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

1. Anta overenskommclsen med Stockholms lans landsting om utveckling av samverkan vid 
utskrivning fran sluten halso- och sjukvard att galla fran 2018-01-01 samt att uppdra till 
Socialdirektoren att teckna overenskommelsen. 

2. Anmala beslutet om att anta overenskommelsen till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Storsthlm och Halso- och sjukvardsforvaltningen har tagit fram ett forslag till regional 
overenskommelse mellan kommunerna i Stockholm lan och Stockholms lans landsting om 
utveckling av samverkan vid utskrivning fran sluten halso- och sjukvard. Overenskommclsen ska 
galla fran 2018-01-01. 

Beslutsunderlag 
Socialforvaltningens tjansteutlatande daterat 2017-11-15. Punkt 2 i beslutsforslaget i 
tjansteutlatande strykes. 

Forslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall til l Socialfon^altningens beslutsforslag innebarande: 

1. Att anta overenskommelsen med Stockhoh-ns lans landsting om ut\ reckling av samverkan vid 
utskrivning fran sluten halso- och sjukvard att galla fran 2018-01-01 samt att uppdra till 
socialdirektoren att teckna overenskommelsen. 

2. Att anmala beslutet om att anta overenskommelsen dll Kommunstyrelsen 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om Yard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att sa ar fallet. 

Expedieras 
Stockholms lans landsting 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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VON § 10:10 Dnr. VON 2017/0072 

Faststallande av sammantradesdagar 2018 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 
Vard- och omsorgsnamnden faststaller sammantradestider for 2018 enligt forvaltningens forslag. 

Sammanfattning 
Forslag pa sam mantradestider for Vard- och omsorgsnamnden 2018 

Presidieberedning Vard - och omsorgsnamnden 
Mandag kl. 08.30 Tisdag kl. 18.00 Viren 

15 januari 23 januari 
12 februari 20 februari 
19 mars 27 mars 
16 april 24 april 
14 maj 23 maj (onsdag) 
12 juni 19 juni 
20 augusti 28 augusti 
17 September 25 September 
15 oktober 23 oktober 
19 novem ber 27 november 
10 december 18 december 

Beslutsunderlag 
Socialfon'altningens tjansteutlatande daterat 2017-11-06 

Forslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till Socialfon'altnin gens beslutsforslag innebarande: 

Vard- och omsorgsnamnden faststaller sammantradestider for 2018 enligt forvaltningens forslag. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om Vard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att sa ar fallet. 

Expedieras 
Fortroendevalda 
Akten 

H,0 [jjp 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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VON § 10:1 I Dnr. VON 2017/0018 

Anmalan delegationsbeslut 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

Informationen om delegationsbeslut noteras till protokolle t. 

Sammanfattning 
Vard- och omsorgsnamnden delges foljande beslut: 

Delegationslistor Procapita, oktober 2017 
Ordforandebeslut 2017-11-10, korttidsboende 
Ordforandebeslut 2017-11-13, overklagan LSS 

Forslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar att information om delegationsbesluten noteras till protokollet. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om \rard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att sa ar fallet. 

Expedieras 
Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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VON § 10:12 Dnr. VON 2017/0018 

Delgivningar 

Vard- och omsorgsnamndens beslut 

Delgivningarna noteras till pro tokollet. 

Sammanfattning 
Meddelanden och information som inkommer till Vard- och omsorgsnamnden och som ar av 
vikt delges namnden manadsvis. Namnden delges foljandc handlingar: 

Protokoll FORSAM 2017-10-13 
Kammarrattens dom 2017-11-02, mal nr 6234-17 
Forvaltningsrattens dom 2017-11-07, mal nr 25463-17 
Forvaltningsrattens beslut 2017-11-17, mal nr 26245-17 
Kammarrattens beslut 2017-11 -20, mal nr 6881-17 
Kammarrattens beslut 2017-11-20, mal nr 6871-17 
Patientnamndens statistikrapport per September 2017 
Patientnamndens statistikrapport per oktober 2017 

Forslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar att delgivningarna noteras till protokollet. 

Propositionsordning 
Ordforanden fragar om Vard- och omsorgsnamnden beslutar enligt Mikae l Ottossons (KD) 
yrkande och finner att sa ar fallet. 

Expedieras 
Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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VON § 1 0:13- 10:26 

Sekretess enligt 26 kap, I § Offentlighe ts- och sekretesslagen 

VON § 10:13 

Ansokan om bostad med sarskild service for barn och unga, 9 § 6 
Lagen om stod och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

VON § 10:14 

Ansokan om personlig assistans, 9 § 2 La gen om stod och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) 

VON § 10: 15 

Ansokan om bostad med sarskild service for vuxna, 4 kap. I § 
Socialtjanstlagen (SoL) 

VON § 10:16 

Ansokan om fortsatt vistelse HVB, 4 kap. I § Socialtjanstlagen (SoL) 

VON § 10:17 

Ansokan om daglig verksamhet, 9 § 10 Lagen om stod och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) 

VON § 10:18 

Ansokan om bostad med sarskild service for vuxna, 9 § 9 Lagen om 
stod och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

VON § 10:1 9 

Ansokan om fortsatt boende HVB, 4 kap. I § Socialtjanstlagen (SoL) 

VON § 10:2 0 

Ansokan om bostad med sarskild service, 9 § 9 Lagen om stod och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 

VON § 10:21 

Ansokan om vistelse HVB, 4 kap. I § Socialtjanstlagen (SoL) 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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VON § 10:2 2 

Omprovning bitrade av personlig assistent, 9 § 2 L agen om stod och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 

VON § 10: 23 

Ansokan om bitrade personlig assistent, 9 § 2 L agen om stod och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 

VON § 10:24 

Verkstallande av beslut om bitrade personlig assistent, 9 § 2 La gen 
med stod och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

VON § 10:25 

Yttrande till Forvaltningsratten i Stockholm, mal nr 26245-17 

VON § 10:2 6 

Ansokan om bitrade personlig assistent, 9 § 2 LSS 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


