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

Tjänstemän
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
Lotte Mossudd, socialchef
Sven Bergelind, socialchef
Yvonne Gunnarsson-Nord, verksamhetschef VoO
Helen Persson, verksamhetschef LSS
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§ 62
Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner dagordningen.
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§ 63
Verksamhetsplan 2018
Dnr 2017/ON223
Sammanfattning
Omsorgsnämnden ska erbjuda stöd- och serviceinsatser i sådan omfattning och på ett
sådant sätt att lagstiftningens krav avseende tillämpningen av socialtjänstlagen (SoL),
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen
(HSL), Färdtjänstlagen, Lag om bostadsanpassningsbidrag och övrig lagstiftning
säkerställs.
Riksdagens antagna mål för utformning av äldrepolitiken ska vara vägledande i
omsorgen om de äldre som ska ha möjlighet att åldras i trygghet och med bibehållet
oberoende, kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag,
ha tillgång till god vård och omsorg och bemötas med respekt. Det goda livet för de
mest sjuka äldre i Västra Götaland, handlingsplan 2016-2018 och nationella riktlinjer
för demensvård, palliativ vår och anhörigstöd är styrdokument som lyfts fram i
verksamhetsplanen.
Vägledande principer är helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, integritet,
kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet.
LSS syftar till att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen. Utifrån
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), en rättighetslag, beviljas
den enskilde sökt insats förutsatt att han/hon tillhör målgruppen och har rätt till insats.
Vägledande principer är humanistisk människosyn, helhetssyn, självständighet,
integritet, inflytande, delaktighet och tillgänglighet.
Utifrån grunduppdraget erbjuder omsorgsnämnden kommunens invånare omsorg,
service, omvårdnad och rehabilitering för äldre och till personer med
funktionsnedsättning.
Insatser enlig LSS, SoL och Färdtjänstlagen ges efter särskild biståndsutredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 30 november 2017
Verksamhetsplan 2018 daterad 30 november 2017
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner verksamhetsplan 2018.
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Beslutet expedieras till
Förvaltningschef
Ekonomichef Jörgen Karlsson
Kommunfullmäktige
Kanslichef
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§ 64
Boende för äldre i Lilla Edets kommun, flerårsplan 2018-2024
Dnr 2017/ON224
Sammanfattning
Denna rapport är framtagen på uppdrag av omsorgsnämnden i syfte att belysa framtida
behov av särskilda boenden för åldersgruppen över 65 år.
Perioden omfattar 2018-2024.
Rapporten är en uppdatering av föregående års rapport 2017-2023.
Äldreomsorgen, både nationellt och lokalt i Lilla Edet, står inför stora utmaningar vad
gäller den förändrade åldersstrukturen. Andelen äldre förväntas öka med 28 % fram till
år 2050.
Utifrån befolkningsstatistiken gjorde Lilla Edets kommun en lokal framräkning i
september 2017. Denna statistik visar att antalet kommuninnevånare över 65 år och
äldre kommer att öka med 25 % fram till år 2024. När det gäller kommuninnevånare
över 80 år kommer antalet att öka med 43 %.
Åldersgruppen med störst hjälpbehov är gruppen 80+.
I socialförvaltningens kartläggning framgår att 11 % av gruppen 80-89 år bor på
särskilt boende. I gruppen över 90 år bor ca 43 % i särskilt boende.
Lilla Edets kommun har 130 boendeplatser fördelade på tre särskilda boenden (Lödöse,
Lilla Edet centralt och Ström). Den statistiska framräkning som är gjord visar att ca 30
platser behöver tillskapas fram till år 2024.
Den förändrade åldersstrukturen kommer att ställa nya krav på vår
samhällsorganisation. Att befolkningen blir äldre innebär att biologiska
funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar kommer att öka, vilket rimligen innebär
ökat behov av vård, stöd och omsorg.
Enligt nationella prognoser innebär befolkningens åldrande störst utmaning för vårdoch omsorgssektorn under perioden 2020-2030.
För att bibehålla en god hälsa och minska vård- och omsorgskostnader är det viktigt att
arbeta med olika insatser av förebyggande verksamheter. Exempel på förebyggande
åtgärder kan vara; kost- och livsstils aktiviteter, träffpunkter, anhörigstöd,
teknikutveckling och trygghetboende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2017
Boende för äldre i Lilla Edet Kommun, flerårsplan 2018-2024 daterad 27 november
2017
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Beslut
Omsorgsnämnden godkänner planen Boende för äldre i Lilla Edets kommun, flerårsplan
2018-2024.

Beslutet expedieras till
Verksamhetschef för VoO
Förvaltningschef
Mark- och exploateringsavdelningen
Hemsidan
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§ 65
Flerårsplan avseende bostäder för personer med
funktionsnedsättning plan för 2018-2024
Dnr 2017/ON224
Sammanfattning
Lilla Edets kommun ska sträva efter att omsätta FN:s förklaring om de mänskliga
rättigheterna, funktionshinder, barn- och kvinnokonventionerna i praktisk handling för
alla invånare. Lilla Edets funktionshinderpolitik baseras på att främja, skydda och
säkerställa de fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande
friheter för alla personer med funktionsnedsättning och främja respekten för deras
inneboende värde enligt FN: S konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Lilla Edets kommun ska erbjuda stöd- och serviceinsatser i sådan omfattning och på ett
sådant sätt att lagstiftningens krav avseende tillämpningen av socialtjänstlagen (SOL),
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen
(HSL), Färdtjänstlagen, Lag om bostadsanpassningsbidrag och övrig lagstiftning
säkerställs.
LSS syftar till att garantera personer med omfattande och varaktiga
funktionsnedsättningar stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen.
Utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), en rättighetslag,
beviljas den enskilde sökt insats förutsatt att han/hon tillhör målgruppen och har rätt till
insats. Vägledande principer är humanistisk människosyn, helhetssyn, självständighet,
integritet, inflytande, delaktighet och tillgänglighet. Verksamheten skall utformas så att
personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att bli fullt delaktiga i samhällslivet.
Syftet är att stärka och motivera den enskilde till egenmakt över sin vardag och sitt liv
(empowerment), vilket innebär att personalen har en pedagogisk stödjande roll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 30 november 2017
Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning plan 2018-2024
daterad 20 november 2017
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner Flerårsplan avseende bostäder för personer med
funktionsnedsättning plan 2018-2024
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Beslutet expedieras till
Verksamhetschef LSS
Socialchef
Mark- och exploateringsavdelningen
Hemsidan
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§ 66
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. Vid de extra ekonomiska
uppföljningarna behöver beslut inte fattas i nämnden före överlämnande till
kommunstyrelsen.
Socialchef Sven Bergelind lämnar muntlig information om att omsorgsnämnden
fortsätter att redovisa ett positivt resultat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2017
Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.
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§ 67
Beslutsuppföljning 171211
Dnr 2017/ON103
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 § 142 att punkten ”Beslutsuppföljning” ska
vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnder.
Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från omsorgsnämnden fram till dagens
datum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2017
Beslutsuppföljning daterad 11 december 2017

Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.

Beslutet expedieras till
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
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§ 68
Avsägelse från Linda Holmer Nordlund (V) från uppdraget som
ledamot i kommunala pensionärsrådet, samt fyllnadsval
Dnr 2017/ON219
Sammanfattning
Linda Holmer Nordlund (V) inkom 2017-11-27 med begäran om entledigande från
uppdraget som ledamot i kommunala pensionärsrådet.
En ny ledamot behöver utses till kommunala pensionärsrådet för Linda Holmer
Nordlund.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 28 november 2017
Avsägelse ledamot kommunala pensionärsrådet (KPR) daterad 28 november
Yrkande
Linda Holmer Nordlund (V): Föreslår att omsorgsnämnden beviljar avsägelsen
Linda Holmer Nordlund (V): Föreslår att omsorgsnämnden utser Anita Andreasson (S)
som ny ledamot till kommunala pensionärsrådet
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Linda Holmer Nordlund (V)
förslag om avsägelsen och finner att omsorgsnämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Linda Holmer Nordlund (V)
förslag om ny ledamot och finner att omsorgsnämnden bifaller yrkandet.
Beslut
1. Omsorgsnämnden beviljar avsägelsen.
2. Omsorgsnämnden utser Anita Andreasson (S) till ledamot i kommunala
pensionärsrådet för tiden fram till 2018-12-31

Beslutet expedieras till
Den nyvalde
Kommunala pensionärsrådet
Troman
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§ 69
Val av ledamot till kommunala rådet för personer med
funktionsnedsättning
Dnr 2017/ON225
Sammanfattning
Omsorgsnämnden ska utse en ledamot till det kommunala rådet för personer med
funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2017
Yrkande
Linda Holmer Nordlund (V): Föreslår att omsorgsnämnden utser Anita Andreasson (S)
som ledamot till kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning.
Alexander Samuelsson (SD): avsäger sig platsen som ersättare i kommunala rådet för
funktionshindrade personer under förutsättning att han blir vald till ledamot och föreslår
sig därför som ledamot till kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att omsorgsnämnden bifaller
Linda Holmer Nordlunds (V) förslag.
Omröstning begärs.
Omröstning
Den som vill bifalla Linda Holmer Nordlunds förslag röstar JA, den som vill bifalla
Alexander Samuelsson förslag röstar NEJ
Omröstningsresultat
7 röstar JA, 1 röstar NEJ och 1 avstår
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att utse Anita Andreasson (S) till ledamot i kommunala rådet
för personer med funktionsnedsättning för tiden fram till 2018-12-31.
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Beslutet expedieras till
Den nyvalde
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
Troman
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§ 70
Information
Sammanfattning
Begäran från Inspektionen från vård och omsorg (IVO):
Verksamhetschefen för LSS Helen Persson informerar om att inspektionen för vård och
omsorg överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos Förvaltningsrätten,
enligt 28 a § lagen (1993:387)) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
som gäller ej verkställt beslut, avseende kontaktperson enligt 9 § 4 LSS.
Yttrande är inskickat till Inspektionen för vård och omsorg, dnr 2017/ON201.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 71
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Domar
1. Förvaltningsrätten i Göteborg 2017-10-12, mål nr 4021-17
Kontaktperson enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, förkortad LSS
2. Förvaltningsrätten i Göteborg 2017-10-17, mål nr 8141-17 och 11244–17
Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL
Beslut
3. 2017-10-18, 2014/KS0232
KF § 123 - Avsägelse från Michael Rosvall (SD) från uppdraget som ledamot i
omsorgsnämnden, samt fyllnadsval
4. 2017-10-18, 2014/KS0232
KF § 125 – Fyllnadsval av ledamot i omsorgsnämnden
2017-10-18, 2017/KS0347
KF § 131 – Tertialrapport 2, januari – augusti 2017, Lilla Edets kommun
Granskning PwC
Revisionsrapport PwC oktober 2017, Granskning av rutiner och hantering av
arvoden till förtroendevalda, Lilla Edets kommun
Kallelse
5. Kallelse kommunalt pensionärsråd 2017-10-23
6. Kallelse kommunalt pensionärsråd 2017-12-11
Protokoll
Protokoll kommunalt pensionärsråd 2017-10-23
Skrivelse
7. Skrivelse som avser färdtjänst från en kommunmedborgare, dnr 2017/ON204-1
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 72
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.
Diarieår
2017
2017
2017
2017

Diarienr
ON192
ON193
ON206
ON196

Rubrik
Beviljas två månader med totalt 9 440 kronor
Tre tjänster som undersköterskor inom hemtjänsten
Beviljas två månader med totalt 8 666 kronor
Ansökan avslås då ingen dubbel boendekostnad uppstått

Datum
2017-10-17
2017-10-17
2017-11-07
2017-10-23

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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