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Beslutande
Mattias Hammenfors (MP) ersätter Linda Holmer Nordlund (V) ordförande, ej § 4 jäv
Anita Almén Björk (S)
Anita Andreasson (S) ersätter Erik Trönnberg (S)
Rose-Marie Björner (S)
Vesna Källström (S) ersätter Eva Lejdbrandt (L)
Ethel Augustsson (C)
Lorentz Lindell (M)
Mattias Hammenfors (MP) ersätter Tommy Nilzén (MP) vice ordförande § 1-3
Tommy Nilzén (MP) vice ordförande ersätter Linda Holmer (V) ordförande § 4
Paulina Svenungsson (C) ersätter Per Anders Sturk (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Anna-Lee Alenmalm (M)
Tjänstemän
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
Lotte Mossudd, socialchef
Yvonne Gunnarsson-Nord, verksamhetschef VoO
Helen Persson, verksamhetschef LSS
Maria Ljungberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 1-3
Martin Isaksson, enhetschef § 4
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§1
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärende:
 Centerpartiet – enklare modell för biståndshandläggning
Utgående ärende:
 Anmälan av inkomna skrivelser
Beslut
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns.
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§2

Förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje
vid in- och utskrivningar från sluten hälso- och
sjukvård
Dnr ON 2018/12
Sammanfattning
Förbundsstyrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund beslutade den 8 december
2017 att ställa sig bakom och rekommendera medlemskommunerna att anta förslag till
överenskommelse med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen
för personer som efter utskrivning har behov av samordnade insatser under perioden
fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-09-24. Förbundsstyrelsen beslutade samtidigt att ställa
sig bakom och rekommendera medlemskommunerna att anta förslag till reglering av
betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen under
samma period.
Maria Ljungberg medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar nämnden om det nya
förslaget till överenskommelse och gemensam riktlinje vid in- och utskrivningar från
sluten hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2018
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med tillhörande
riktlinje, daterad 8 december 2017
Utdrag ur protokoll (§ 299) från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 8 december
2017
Beslut
Omsorgsnämnden antar förslag till överenskommelse med tillhörande riktlinje som
reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som efter utskrivning har behov av
samordnade insatser. Överenskommelsen gäller fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-09-24.
Omsorgsnämnden antar förslag till reglering av betalansvaret mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-09-24.

Beslutet expedieras till
Maria Ljungberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Lotte Mossudd, socialchef
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§3
Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa uppsökande och nödvändig tandvård
Dnr ON 2018/10
Sammanfattning
Förbundsstyrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund beslutade den 8 december
2017 att ställa sig bakom förslag till överenskommelse om samverkan mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om munhälsa – uppsökande och
nödvändig tandvård. Förbundsstyrelsen beslutade samtidigt att rekommendera
medlemskommunerna att anta förslaget.
Maria Ljungberg medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar nämnden om ny
överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2018
Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård, daterad 8
december 2017
Utdrag ur protokoll (§ 300) från förbundsstyrelsens sammanträde fredag 8 december
2017
Beslut
Omsorgsnämnden antar förslag till överenskommelse om samverkan mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om munhälsa – uppsökande och
nödvändig tandvård 2018-03-01 – 2020-12-31.

Beslutet skickas för kännedom till
Maria Ljungberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Lotte Mossudd, socialchef
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§5
Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS 2018
Dnr ON 2018/11
Sammanfattning
Då assistansberättigad väljer privat utförare ska kommunen utbetala ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för sådan assistans. Omsorgsnämnden föreslås fastställa
timersättningen för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS utifrån kommunens
egenkostnad. Timersättningen föreslås för 2018 vara 264 kr och uppräknas årligen med
avtalad lönekostnadsökning samt förändrat lagstadgat PO-pålägg.
Helen Persson verksamhetschef för LSS redogör för ärendet gällande ersättningsbelopp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2018
Brev till assistansberättigade daterad 2018-01-29
Beräkning av assistansersättningens timbelopp (excel)
Beslut
Omsorgsnämnden antar förslag till ersättningsbelopp vid personlig assistans enligt 9 § 2
LSS.

Beslutet expedieras till
Agneta Rosencrantz, Enhetschef, personlig assistans, Funktionshinder avdelningen.
Pernilla Sundemar, Verksamhetschef, IFO
Beslutet skickas för kännedom till
FMF Assistans AB, Vasagatan 30, 541 31 Skövde, Humana Assistans AB, Box 184,
701 43 Örebro, Assistansbolaget i Sverige AB, Box 1303, 701 13 Örebro
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§6
Nominering av ledamot och ersättare till kommunala rådet för
personer med funktionsnedsättning
Dnr ON 2018/16
Sammanfattning
Omsorgsnämnden ska nominera en ledamot och en ersättare till kommunala rådet för
personer med funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2018
Protokollsutdrag - Val av ledamot till kommunala rådet för personer med
funktionsnedsättning dnr 2017/ON225
Protokollsutdrag - Val av ersättare till kommunala rådet för personer med
funktionsnedsättning dnr 2017/ON191
Yrkande
Linda Holmer Nordlund (V): föreslår att nominera Anita Andreasson (S) till ledamot i
kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning.
Mattias Hammenfors (MP): föreslår sig själv till att nomineras som ersättare i
kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Linda Holmer Nordlund (V) förslag
och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Mattias Hammenfors (MP) förslag
och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
1. Upphäva tidigare beslut, val av ledamot till kommunala rådet för personer med
funktionsnedsättning 2017-12-11 § 69 och val av ersättare till kommunala rådet
för personer med funktionsnedsättning 2017-10-23 § 58
2. Nominera Anita Andreasson (S) till ledamot i kommunala rådet för personer
med funktionsnedsättning och Mattias Hammenfors (MP) till ersättare i
kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
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3. Beslutet överlämnas till tekniska nämnden

Beslutet expedieras till
Tekniska nämnden

Beslutet skickas för kännedom till
De nominerade

10

Omsorgsnämnden protokoll 2018-01-29
§7
Revidering av omsorgsnämndens delegeringsordning
Dnr ON 2018/20
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2018-01-24 beslut om nya bestämmelser om arvoden och
ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun. Bestämmelserna innebär bl a att
ordföranden i respektive nämnd ska godkänna ledamots/ersättares deltagande i
konferenser, studiebesök eller annan förrättning, för att ersättning ska utgå.
Omsorgsnämnden behöver därför göra följande tillägg i delegeringsordningen:
Godkännande av ledamots/ersättares deltagande i konferens, studiebesök eller annan
förrättning.
Delegat: Nämndens ordförande
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2018
Delegationsordning omsorgsnämnden daterad 170925
Beslut
Omsorgsnämnden gör ovanstående tillägg i delegationsordningen.

Beslutet expedieras till
Omsorgsnämnden
Socialchef
Nämndsamordnare
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§8
Centerpartiet - enklare modell för biståndshandläggning
Sammanfattning
Centerpartiet ställer frågan till förvaltningen om de känner till den promemoria som
socialdepartementet utarbetat och som förslås införas i socialtjänstlagen from 1 juli
2018. Det handlar om en enklare modell för biståndshandläggning, att äldre kan få hjälp
med enklare ärenden utan att först behöva göra en utredning i form av
biståndsbedömning inom socialtjänsten. Centern önskar få svar på om Lilla Edets
kommun haft lagförslaget i beaktande och om Lilla Edets kommun kommer att arbeta
på annat sätt, dvs ett förenklat sätt.
Lotte Mossudd, socialchefen och Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschefen för
vård och omsorg kommer att ta med frågan till sina respektive nätverksgrupper inom
Göteborgsregionen (GR), för att se om de har någon information att ge.
Yrkande
Linda Holmer Nordlund (V): föreslår att förvaltningen återkommer med svar till
omsorgsnämndens möte den 5 mars gällande centerns fråga enligt ovan.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Linda Holmer Nordlund (V) förslag
och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen återkommer med svar till
omsorgsnämndens möte den 5 mars gällande centerns fråga enligt ovan.
Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, socialchef
Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschef VoO
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§9
Information
Sammanfattning
Personalförändringar inom LSS:
Två nya enhetschefer har rekryterats inom LSS, de börjar den 5 februari. I samband
med nyrekryteringarna har vissa förändringar gjorts organisatoriskt. Verksamheten har
hög frånvaro och det är svårt att rekrytera vikarier. Lilla Edets kommun kommer som
arbetsgivare att delta på arbetsmässan i Högskolan Väst, Trollhättan samt Folkets hus.
Man satsar på intern utbildning för att vara en attraktivare arbetsgivare. Löneöversyn
görs för att kommunen ska kunna erbjuda likvärdiga löner som övriga kommuner.
Ordförande ber Lotte Mossudd att kontakta personalavdelningen för att en
personalstrateg kan komma till nämnden för att ge mer information om de
personalavgångar som skett, eftersom det är viktigt att få reda på varför personal slutar.
LSS-boendet på Ström – byggnationen av det nya boendet fortlöper enligt plan och
slutbesiktning sker 27 april 2018. Nämnden önskar ett studiebesök i maj. Invigning av
boendet kommer att ske tillsammans med de boende.
Personalförändringar inom VoO:
En enhetschef har precis sagt upp sig, vikarie får ersätta tillsvidare. Yvonne Gunnarsson
Nord menar att det behövs ett bättre administrativt stöd för enhetscheferna.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 10
Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendet utgår.
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§ 11
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska
redovisas till Omsorgsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad
delegering.
Diariear
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Diarienummer
ON202
ON208
ON214
ON218
ON222
ON226
ON227
ON228

Rubrik
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Bostadsanpassningsintyg
Beslut om reducering under tre månader med totalt 6 900
kronorom bostadsanpassningsbidrag
Beslut
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om reducering under 1 månade med totalt 4 720
kronor
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Datum
2017-12-08
2017-12-12
2017-11-21
2017-12-15
2017-12-11
2017-12-20
2017-12-21
2017-12-19

sid- 2 -

Delegeringsbeslut
Utskriven
av:

Utskriftsdatum: 2018-01-26
Diarieenhet:

Omsorgsnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Omsorgsnämnden

Anna-Carin Säll

Sammanträdesdatum: 2018-01-29
Sekretess:

Visas ej

Id
Beskrivning
Datum
Avsändare/Mottagare
Ärendenummer Ärendemening
1600

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag

2018-01-16
ON 2017/5

1602

Davor Maslovski §2/2018
Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
Beslut om
bostadsanpassningsbidrag

2018-01-16
ON 2018/14

1585

Beslutsfattare
Paragraf
Ansvarig
Kategori
Davor Maslovski

Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
Beslut om
bostadsanpassningsbidrag

2018-01-16

Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §3/2018
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ON 2018/8

2018.1

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
Yttrande över överklagan om
beslut gällande
bostadsanpassning
DNR2017/ON211

2018-01-04
ON 2018/1

2018.5

2018.7

Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski

Davor Maslovski §1/2018
Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
Enhetschef, särskilt boende
och hemtjänst

2018-01-08
ON 2018/5

Davor Maslovski

Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Yvonne Gunnarsson-Nord
Yvonne Gunnarsson-Nord
§

Annons A727048
Ansökan stödassistenter till
Vävaren

2018-01-08

Yvonne Gunnarsson-Nord
Upphandling
Helen Persson
Helen Persson §
Helen Persson

2018.38

Resultat Stödassistent
A724783

2018-01-15
ON 2018/17

Tjänstetillsättning
Helen Persson
Helen Persson §

Tjänst som stödassistent,
A724783

Helen Persson
Tjänstetillsättning

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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