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Datum:
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Östra Roten

Justeringsdag:

fredag 31 januari

Paragrafer:

1-11
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Vesna Källström (S)
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Sekreterare
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Ordförande
Lars Ivarsbo (C)
Justerare
Vesna Källström (S)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
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Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Emma Zetterström
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Beslutande
Lars Ivarsbo (C)
Vesna Källström (S)
Ethel Augustsson (C)
Lorentz Lindell (M)
Anne-Lie Palm (S)
Linda Holmer Nordlund (V)
Paulina Svenungsson (C) ersättare för vakant (MP)
Anita Almén Björk (S) ersättare för Andreas Freiholtz (SD)

Tjänstemän
Emma Zetterström, nämndsamordnare
Camilla Karlsson, verksamhetschef Vård och Omsorg/ Funktionshinder
Ralja Angelis, utredare/ utvecklare §§ 3
Camilla Kärnsby, enhetschef Lindkullen §§ 4
Karin Jonasson, enhetschef Lindkullen §§ 4
Donya Daneshmand, enhetschef Soläng §§ 4
Catrin Andersson, enhetschef Soläng §§ 4
Eva Schlosser, enhetschef Pilgården §§ 4
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§1
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.

Beslut
Dagordningen godkänns.
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§2
Anmälan av jäv
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.

Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.
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§3
Presentation av utvecklare
Sammanfattning
Ny utredare/ utvecklare Ralja Angelis besöker nämnden för att presentera sig och
informera om sitt arbete i kommunen. Hennes arbetsuppgifter kommer bland annat
innefatta att stötta och utveckla verksamheten i kommunen.
Nämnden hälsar Ralja Angelis välkommen.

Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen
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§4
Information från särskilda boende (SÄBO)
Sammanfattning
Enhetscheferna Camilla Kärnsby och Karin Jonasson från Lindkullen, Donya
Daneshmand och Catrin Andersson från Soläng och Eva Schlosser från Pilgården
besöker nämnden för att informera om sina respektive ansvarsområden och presentera
sig själva för nämnden.
Camilla Karlsson, verksamhetschef VoO/FH, informerar nämnden hur organisationen
ser ut efter de förändringar som skett, där två verksamhetschefer blivit en, samt vilka
boende och funktioner det finns i Lilla Edets kommun.
Kommunen driver idag tre särskilda boenden, Lindkullen i Lilla Edet, Soläng i Lödöse
och Pilgården i Ström. Respektive chefer presenterar sina boenden och berättar hur
processen ser ut när någon kommer till särskilt boende, vilka arbetssätt, förhållningssätt
och aktiviteter som finns inom organisationerna samt hur lokaler ser ut och fungerar
praktiskt. De informerar också vilka pågående projekt som finns, mål som är satta för
2020 och hur enhetscheferna i kommunen nu arbetar gemensamt med målen för att få
en ökad flexibilitet och gemenskap.

Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.
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§5
Beslutshantering inom området medicintekniska produkter
Dnr ON 2019/222
Sammanfattning
Nuvarande processer kring beslut om riktlinjer och produktanvisningar inom området
medicintekniska produkter är krångliga och tidskrävande och därför föreslår Västkom
en ändring i processen. Nytt förslag är att beslut om riktlinjer framöver tas av Västkoms
styrelse och att beslut om produktanvisningar tas av Västkoms direktör.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-04
Protokollsutdrag § 78 från Göteborgsregionens förbundsstyrelse och tjänsteskrivelse
Protokoll från Västkoms styrelse 2019-06-18 och tjänsteutlåtande
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till förändrad beslutsprocess så att beslut om
riktlinjer framöver tas av Västkoms styrelse.

Omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget att beslut om förändringar i
produktanvisningar från och med den 1 oktober 2019 fattas av Västkoms direktör.

Beslutet expedieras till
Maria Ljungberg, mas sjuksköterska
Beslut delges
Göteborgsregionen
Beslutet skickas för kännedom till
Lotte Mossudd, förvaltningschef
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§6
Mål och resursplan för Omsorgsnämnden 2020
Dnr ON 2019/174
Sammanfattning
Omsorgsnämnden beslutade den 4 november 2019 om mål och resursplan för 2020.
Detaljbudgeten var då inte färdig eftersom flera besparingsåtgärder krävdes för att nå en
ekonomi i balans. Alla chefer tog under november fram åtgärdsförslag med risk- och
konsekvensanalyser motsvarande 3,5 % minskning för att nå ram.
Kommunfullmäktige fattade den 9 december 2019 beslut om att omfördela 3 370 tkr
från omsorgsnämnden till individnämnden eftersom biståndshandläggare och
kvalitetssamordnare övergått från omsorgsnämnden till individnämnden. Total ram för
omsorgsnämnden efter överföring är 221 148 tkr.
Hela kapitel 4 i nämndens mål och resursplan har ändrats utifrån ovanstående.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-08
Nämndens mål och resursplan 2020, Omsorgsnämnden
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner ändringen i mål och resursplan för 2020.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, förvaltningschef
Beslutet skickas för kännedom till
Camilla Karlsson, verksamhetschef VoO och FH
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§7
Underlag till lokalförsörjningsplan
Dnr ON 2020/12
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2019 att anta Riktlinjer för lokalförsörjning.
Riktlinjerna ålägger samtliga nämnder att varje år upprätta underlag till en
kommunövergripande lokalförsörjningsplan. Förvaltningen presenterar idag förslag till
ett sådant underlag för omsorgsnämnden.
Enligt riktlinjerna ska underlaget innehålla en förteckning över nämndens lokaler, en
prognos för kommande behov samt åtgärdsförslag för att möta behovsutvecklingen. Det
är kommunstyrelsen som i den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen fattar det
slutgiltiga beslutet om vilka lokalåtgärder som ska prioriteras kommande år. Detta
underlag utgör omsorgsnämndens bidrag till processen.
Åtgärder har identifierats, prioriterats och i den mån det varit möjligt preliminärt
kostnadssatts. De föreslagna åtgärderna är:
1. Inhys Daglig verksamhet i andra för verksamheten lämpliga lokaler
2. Utred lämplig utformning och plats för framtidens särskilda boende (SÄBO) i
Lilla Edets kommun
3. Avveckla Träffpunktslokalerna i anslutning till de två trygghetsboendena
Om åtgärderna genomförs inom given tidsram bedöms nämndens lokaler kunna möta
behovsutvecklingen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-10
Underlag till lokalförsörjningsplan ON
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Eftersom underlaget endast mynnar ut i förslag till åtgärder till den
kommunövergripande lokalförsörjningsplanen har beslutet inga ekonomiska följder.

Beslut
Omsorgsnämnden antar Underlag till lokalförsörjningsplan ON att lämna till
kommunstyrelsen.
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Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Beslutet skickas för kännedom till
Lotte Mossudd, förvaltningschef
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§8
Dialog om arbetet med att ta fram en funktionshinderplan
Dnr ON 2019/77
Sammanfattning
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en femårig funktionshinderplan. För att
främja och säkra god kvalitet och långsiktighet i framtagandet av planen håller
nämndens ledarmöte och tjänstemän under dagens möte en fortsatt dialog runt strategier
och utveckling av funktionshinderverksamheten de närmaste åren.
Beslutsunderlag
Fortsatt dialog runt strategier och utveckling för funktionshinder verksamheten.
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Yrkande
Lars Ivarsbo (C) yrkar att eftersom nämnden saknar de underlag som redan har
framarbetats, återupptas dialogen under nästa nämnd den 2 mars 2020.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Lars Ivarsbos (C)
yrkande och finner att omsorgsnämnden bifaller Lars Ivarsbos (C) förslag.

Beslut
Eftersom nämnden saknar de underlag som redan har framarbetats, återupptas dialogen
under nästa nämnd den 2 mars 2020

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, Socialchef
Camilla karlsson, verksamhetschef Vård och omsorg/Funktionshinder
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§9
Information
Sammanfattning
 Verksamhetsförändringar
Verksamhetschef VoO/FH Camilla Karlsson informerar om eventuella
verksamhetsförändringar. Risk och konsekvensanalyser i frågan pågår.
 Bemanning och heltid
Verksamhetschef VoO/FH Camilla Karlsson informerar om hur förvaltningen
arbetar med framtida bemanning och schemaplanering.
 Budgetberedning 2021
Nytt för i år att nämnden ska ta upp ett ärende om budgetberedning senast 6
mars.

Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen
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§ 10
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1. Beslut kommunfullmäktige 2019-12-09 § 141 - Avsägelse från Andreas Freiholz
SD från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden
Samt bordläggning av frågan om fyllnadsval
2. Beslut kommunfullmäktige 2019-12-09 § 142 - Avsägelse från Jessica Qvint SD
från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden
Samt fyllnadsval av Andreas Freiholtz (SD) som ledamot i omsorgsnämnden
3. Beslut kommunfullmäktige 2019-12-09 § 149 - Omföring av budgetram från
Omsorgsnämnden till Individnämnden
4. Beslut kammarrätten i Göteborg 2020-01-09 – Överklagan på beslut på
bostadsanpassningsbidrag till förvaltningsrätten
5. Inbjudan från Sveriges kommuner och regioner – Vårens webbinarier om hot
och hat mot förtroendevalda

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.

14

Omsorgsnämnden protokoll 2020-01-27

§ 11
Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska
redovisas till Omsorgsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad
delegation.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegationsbeslut (se
bilaga till § ).

Delegationsbeslut Bistånd

2019-12-01 t.om 2019-12-31

Datum
Ärendenummer

Beskrivning
Avsändare/Mottagare

Paragraf
Kategori

2020-01-09

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski §1/2020

ON 2019/217

***Sekretess***

Bostadsanpassningsbidrag

2019-12-27

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski §49/2019

ON 2019/258

***Sekretess***

Bostadsanpassningsbidrag

2020-01-16

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski §5/2020

ON 2020/2

***Sekretess***

Bostadsanpassningsbidrag
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2020-01-16

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski §3/2020

ON 2019/221

***Sekretess***

Bostadsanpassningsbidrag

2020-01-16

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski §2/2020

ON 2019/182

***Sekretess***

Bostadsanpassningsbidrag

2020-01-16

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski §4/2020

ON 2019/85

***Sekretess***

Bostadsanpassningsbidrag

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.
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