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Beslutande
Linda Holmer Nordlund (V) ordförande
Anita Almén Björk (S)
Erik Trönnberg (S)
Rose-Marie Björner (S)
Ethel Augustsson (C)
Paulina Svenungsson (C) ersätter Lorentz Lindell (M)
Eva Lejdbrandt (L)
Tommy Nilzén (MP) vice ordförande
Alexander Samuelsson (SD)
Övriga närvarande
Ersättare
Vesna Källström (S)
Mattias Hammenfors (MP)

Tjänstemän
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
Sven Bergelind, socialchef
Lotte Mossberg, socialchef
Yvonne Gunnarsson-Nord, verksamhetschef VoO
Helen Persson, verksamhetschef LSS
Mia Ljungberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 54
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§ 53
Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Inga tillkommande eller utgående ärende anmälda.
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner dagordningen.
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§ 54
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Dnr 2017/ON165
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tagit emot en anmälan med klagomål mot
hemsjukvården Lilla Edet.
IVO begär svar på följande:
1. Har ni sedan tidigare kännedom om händelsen
2. Bedömer ni att händelsen har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
Medicinskt ansvarig sjuksköterska lämnar en fullständig redogörelse över ärendet och
redogör för nämnden förvaltningens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 9 oktober 2017
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) daterad 15 september 2017

Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Maria Ljungberg (MAS)

Beslutet delges
Socialchef
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§ 55
Uppföljning av ekonomin omsorgsnämnden
Dnr 2017/ON099
Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-01 § 16 kommer
kommunstyrelsen förutom mål – och resursplan samt T1, T2 och T3 för budgetåret
2017 beslutas om ytterligare ekonomiska uppföljningar. Kommunstyrelsen kommer
följa upp nämndernas ekonomiska resultat följande månader mars, juni, september och
oktober. Vid dessa extra ekonomiska uppföljningar behöver beslut inte fattas i nämnden
före överlämnande till kommunstyrelsen.
Socialchefen ger omsorgsnämnden en muntlig lägesbeskrivning av ekonomin vid
dagens nämndsmöte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 oktober 2017
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.

Beslutet expedieras till
Socialchef
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§ 56
Ej verkställda beslut 2017 SoL och LSS
Dnr 2017/ON082
Sammanfattning
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS, skyldighet att en gång per kvartal
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapportering görs till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå.
Omsorgsnämnd, kommunens revisorer samt kommunfullmäktige får rapporten i
avidentifierad form.
Kvartal 3 LSS bostad med särskild service enligt § 9:9
Beslutsdatum

erbjudande

2016-01-21

170306,170609

verkställt

kommentar
tackat nej

2016-09-16 blivit erbjuden boende 170306, tackat nej i väntan på LSS-boende
2017-03-22 har tackat ja 170519

170801

Kvartal 3 LSS ledsagarservice enligt § 9:3
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

kommentar

verkställt

kommentar

2016-10-03 dragit tillbaka ansökan 170615

Kvartal 3 LSS kontaktperson enligt § 9:4
Beslutsdatum

erbjudande

2016-04-06 ej funnit lämplig kontaktperson enligt sökandes önskemål
2016-04-27

dragit tillbaka ansökan 170426

2016-09-08 ej hittat lämplig kontaktperson enligt sökandes önskemål
Kvartal 3 LSS daglig verksamhet enligt § 9:10
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

kommentar

2017-05-01 dragit tillbaka sin ansökan
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2017
Inspektionen för Vård och Omsorg kvartalsrapport, 2017q3 rapporteringstillfälle
2017q3
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner informationen.

Beslutet expedieras till
Akten
Inspektionen för Vård och Omsorg
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 57

Förslag till samverkansavtal Vårdsamverkan Fyrbodal
2018-2019
Dnr 2017/ON187
Sammanfattning
Lilla Edets kommun tillhör Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde, men
har sitt huvudsakliga samarbete kopplat till NU- sjukvården och Norra hälso-och
sjukvårdsnämndens verksamhetsområde.
Tillsammans med Hälso-och sjukvårdskansliet har därför överenskommits att Lilla Edet
tecknar ett samarbetsavtal med Vårdsamverkan Fyrbodal.
Föreliggande samverkansavtal gäller för perioden 2018–2019.
Lilla Edets kostnadsandel av den totala driftsbudgeten för perioden är 82 350 kr.

Ärendet
Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) bildades januari 2017 som en gemensam
ledningsgrupp för huvudmännen för samverkan på länsnivå. VVG ska främja och stödja
utveckling av samverkan på lokal, delregional och länsnivå.
De tidigare 5 närsjukvårdsgrupperna omorganiserades till 15 närsjukvårdsgrupper vilket
möjliggjorde närmare samverkan mellan parterna.
De ingående parterna i Vårdsamverkan Fyrbodal är kommunerna i Fyrbodal, Regionens
hälso- och sjukvård och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Vårdsamverkan Fyrbodal har under 2016 haft en samordnare för barn och unga vilket
har fallit väl ut men tyvärr uteblev finansiering av dennes tjänst under 2017. I avtalet
2018–2019 finns detta nu inkluderat och Vårdsamverkan får därmed utökat uppdrag till
att inkludera barn och unga frågor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterat den 16 oktober 2017.
Bilaga till avtal Vårdsamverkan i Fyrbodal 2018-2019.
Missiv samverkansavtal 2018-2019.
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Beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till avtal om Vårdsamverkan Fyrbodal och
ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtalet för Omsorgsnämndens räkning.

Beslutet expedieras till
Socialchef
Förvaltningssekreterare
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§ 58
Val av ersättare till kommunala rådet för funktionshindrade
personer
Dnr 2017/ON191
Sammanfattning
Omsorgsnämnden ska utse en ersättare till det kommunala rådet för funktionshindrade
personer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 oktober 2017
Yrkande
Alexander Samuelsson (SD): Föreslår sig själv till ersättare för kommunala rådet för
funktionshindrade personer.
Beslutsgång
Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller Alexander Samuelsson (SD) förslag
som sig själv till ersättare för kommunala rådet för funktionshindrade personer.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att Alexander Samuelsson (SD) väljs som ersättare för
kommunala rådet för funktionshindrade personer.

Beslutet expedieras till
Den nyvalde
Kommunala rådet för funktionshindrade personer
Troman
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§ 59
Information
Sammanfattning
Verksamheten för vård och omsorg:
Yvonne Gunnarsson Nord lämnade en information om enhetschefernas arbetssituation
inom SÄBO/Hemtjänst och att förvaltningen nu kommer att anställa ytterligare en
enhetschef för att klara den ökade arbetsbelastningen inom verksamheten. Finansiering
sker med stöd av statliga medel, kallad förstärkt bemanning.
Julbord till förtroendevalda:
”På Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober beslutades att fortsatt
ekonomisk restriktivitet ska råda i kommunens nämnder och styrelser för att stärka
kommunens resultat så att vi klarar framtida utmaningar.”
Kommunalrådet och oppositionsrådet har beslutat att årets julbord kommer att utebli för
nämnder, styrelser, kommunala råd och kommunfullmäktige.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 60
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Domar
1. Kammarrätten i Göteborg 2017-09-19, mål nr 730-17
Korttidsvistelse
2. Förvaltningsrätten i Göteborg 2017-09-26, mål nr 10898–17
Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), fråga om överlämnande av mål till
annan domstol
3. Förvaltningsrätten i Göteborg 2017-09-27, mål nr 10927–17
Kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, fråga om överlämnande av mål till annan domstol.
Beslut
4. 2017-09-13, 2014/KS0232
KF § 95 - Avsägelse Roger Bravell Berndtsson (C) från uppdraget som ersättare
i omsorgsnämnden, samt fyllnadsval
Missiv
5. Vårdsamverkan Fyrbodal 2017-09-29
Missiv Samverkansavtal Vårdsamverkan Fyrbodal 2018-2019
Kallelse
6. Protokoll kommunalt pensionärsråd 2017-09-25
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.

13

Omsorgsnämndens protokoll 2017-10-23
§ 61
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av omsorgsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska
redovisas till omsorgsnämnden. Redovisningen innebär inte att omsorgsnämnden får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det omsorgsnämnden fritt att
återkalla lämnad delegering.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut.
Diariear
2017
2017
2017
2017
2017

Diarienummer
ON127
ON157
ON174
ON179
ON181

2017
2017

ON183
ON186

Rubrik
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Tjänsten tillsattes av Anna Lundgren
Tjänsten tillsattes av Eva-Lotta
Svensson
Beslut om bostadsanpassningsbidrag

Datum
2017-09-20
2017-10-04
2017-09-21
2017-09-28
2017-09-22
2017-09-27
2017-10-10

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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