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

Övriga närvarande
Tjänstemän
Emma Zetterström, nämndsamordnare
Lotte Mossudd, förvaltningschef
Camilla Karlsson, enhetschef vård och omsorg/funktionshinder
Maria Ljungberg, MAS sjuksköterska/ utredare §§ 96
Anna Johansson, ekonom §§ 97
Malin Grönroos, ekonom §§ 97
Yvonne Gunnarsson Nord §§ 98
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§ 94
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärende:
Ändringar i föredragsordning
- punkt 10 information om patientlagen och patientsäkerhetsäkerhetslagen
- punkt 12 Ekonomiska månadsuppföljningar 2019 inklusive rapportering av
åtgärder och förslag till åtgärder för en ekonomi i balans
- punkt 13 dialog om arbetet med att ta fram en äldre- och funktionshinderplan
flyttas fram i dagordningen och blir punkterna 5-7.

Beslut
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns.
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§ 95
Anmälan av jäv
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.

Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.
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§ 96
Information
Sammanfattning
Maria Ljungberg, MAS sjuksköterska/utredare, informerar nämnden om patientlagen
och patientsäkerhetslagen, vilka förändringar som tillkommit i lagarna samt det hälsooch sjukvårdsavtal som finns i Västra Götaland. Malin informerar också om vilket
ansvar kommunen har inom exempelvis hemsjukvård och kortfattat om vad som står i
hälso- och sjukvårdslagen.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 97
Ekonomiska månadsuppföljningar 2019 inklusive rapportering
av åtgärder och förslag till åtgärder för en ekonomi i balans
Dnr ON 2019/125
Sammanfattning
Arbetet med att nå en ekonomi i balans pågår i alla verksamheter. Det som tros ge mest
och snabbast effekt är ett förändrat sätt att bemanna inom schemalagda verksamheter.
Som led i detta beslutade omsorgsnämnden den 30 september 2019 att avskaffa den
tidigare beslutade personaltätheten och istället vid bemanning och schemaläggning utgå
från brukarnas behov. Detta innebär ett nytt sätt att bemanna på och en stor omställning.
En tredagars bemanningsakademi för schemaläggande chefer inom vård och omsorg
och funktionshinder kommer att genomföras under november. Planeringen är att
bemannings-/schemaförändringarna sedan kan ske succesivt från årsskiftet.
Eftersom Omsorgsnämndens och kommunens ekonomiska läge är akut skulle
schemaläggning köpts in externt för ett särskilt boende så att det nya sättet att bemanna
och nya scheman kunnat träda i kraft i november 2019. Ett avtal om detta har dock ännu
inte kunnat nås.
Den del av nämndens prognostiserade underskott som är för personlig assistans och
volymökning inom funktionshinder och beslut enligt lag om stöd och service för vissa
funktionshindrade måste, för att nämnden ska nå en budget i balans, till stor del tas från
andra verksamheter inom omsorgsnämnden, vilket kommer att bli mycket svårt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-21
Ekonomisk uppföljning till och med september 2019
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, socialchef
Beslutet skickas för kännedom till
Camilla Karlsson, verksamhetschef VoO/FH
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§ 98
Dialog om arbetet med att ta fram en äldre- och
funktionshinderplan
Dnr ON 2019/77
Sammanfattning
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en femårig äldreomsorgsplan och en femårig
funktionshinderplan. För att främja och säkra god kvalitet och långsiktighet i
framtagandet av planerna håller nämndens ledamöter och tjänstemän under dagens möte
en fortsatt dialog kring prioriterade områden för äldre- och
funktionshinderverksamheterna de närmaste åren.
Nämnden delar in sig i två mindre grupper och diskuterar frågan, efter detta förs
ytterligare diskussion i helgrupp. Förvaltningen tar med sig synpunkter från
diskussionen för att arbeta vidare med de femåriga äldre- och funktionshinderplanerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2019
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden antecknar dialogen.

Camilla Karlsson
Verksamhetschef funktionshinder
camilla.karlsson2@lillaedet.se
Yvonne Gunnarsson-Nord
Verksamhetschef Vård och omsorg
Yvonne.gunnarsonnord@lillaedet.se
Beslut expedieras till
Lotte Mossudd, socialchef
Camilla Karlsson, verksamhetschef funktionshinder
Yvonne Gunnarsson-Nord, verksamhetschef vård och omsorg
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§ 99
Tillsyn enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Dnr ON 2019/225
Sammanfattning
En person som sökt och fått beslut om bostadsanpassningsbidrag är kritisk till
kommunens handläggning och har anmält detta till Boverket som i ärenden om
bostadsanpassningsbidrag är tillsynsmyndighet. Personen anser att handläggaren inte
varit tillmötesgående, inte informerat om allt sökande kan ansöka om och inte heller
hjälpt till med att få ihop de intyg som behövs. Boverket har utifrån detta inlett tillsyn
och begär ett yttrande från Lilla Edets kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-22
Tillsynsanmälan från Boverket
Förslag till yttrande
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Tillläggsyrkande
Lars Ivarsbo (C) föreslår att beslutsformuleringen ändras till att omsorgsnämnden antar
yttrandet och skickar det till Boverket.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Lars Ivarsbos (C)
förslag och finner att omsorgsnämnden bifaller Lars Ivarsbos (C) förslag.

Beslut
Omsorgsnämnden antar yttrandet och skickar det till Boverket.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till
Boverket
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§ 100
Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning
Dnr ON 2019/220
Sammanfattning
Nuvarande delegationsordning antogs av omsorgsnämnden i april 2011. Den har sedan
löpande reviderats. Delegationsordningen har nu gåtts igenom och det finns behov av
några ändringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-11
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Tilläggsyrkande
Lars Ivarsbo (C) föreslår att beslutsformuleringen ändras till omsorgsnämnden antar
ändringarna i delegationsordningen.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Lars Ivarsbos (C)
förslag och finner att omsorgsnämnden bifaller Lars Ivarsbos (C) förslag.

Beslut
Omsorgsnämnden antar ändringarna i delegationsordningen.

Beslutet expedieras till
Socialt ansvarig samordnare Jeanette Larsson
Beslutet skickas för kännedom till
Socialchef Lotte Mossudd
Verksamhetschef Camilla Karlsson
Verksamhetschef Pernilla Sundemar
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§ 101
Revidering av omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan
Dnr ON 2019/199
Sammanfattning
Omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan antogs i oktober 2010. Det har nu
upptäckts att omsorgsnämnden saknar gallringsbestämmelser för handlingar kopplade
till bostadsanpassningsbidrag. Därför har en punkt 7.5 Handlingar gällande
bostadsanpassningsbidrag lagts till i gällande dokumenthanteringsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19
Dokumenthanteringsplan med föreslagna ändringar
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Tilläggsyrkande
Lars Ivarsbo (C) föreslår att beslutsformuleringen ändras till omsorgsnämnden antar
ändringarna under punkt 7.5 i dokumenthanteringsplanen.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Lars Ivarsbos (C)
förslag och finner att omsorgsnämnden bifaller Lars Ivarsbos (C) förslag.

Beslut
Omsorgsnämnden antar ändringarna under punkt 7.5 i dokumenthanteringsplanen.

Beslutet expedieras till
Davor Maslovski, handläggare bostadsanpassningsbidrag
Erik Ander, arkivarie
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§ 102
Mål och resursplan för Omsorgsnämnden 2020
Dnr ON 2019/174
Sammanfattning
Omsorgsnämnden fick på sammanträdet den 19 augusti information om den nya
styrmodellen och arbetet med att ta fram nämndens mål och resursplan. Den 30
september hade Omsorgsnämnden en fördjupad diskussion om mål 2020. De mål
nämnden kom fram till har förts in i föreslagen mål och resursplan för 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-20
Nämndens mål och resursplan 2020
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Tilläggsyrkande
Lars Ivarsbo (C) föreslår att beslutsformuleringen ändras till omsorgsnämnden antar
mål och resursplan för 2020.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Lars Ivarsbos (C)
förslag och finner att omsorgsnämnden bifaller Lars Ivarsbos (C) förslag.

Beslut
Omsorgsnämnden antar mål och resursplan för 2020.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, socialchef
Beslutet skickas för kännedom till
Camilla Karlsson, verksamhetschef
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§ 103
Fråga om studier till distriktssköterska på arbetstid
Dnr ON 2019/202
Sammanfattning
Kommunen har behov av att ha anställda distriktssköterskor för att kunna säkerställa
patientsäkerheten. Denna yrkeskategori är svårrekryterad. I dagsläget finns det två
medarbetare som under ett år ska utbilda sig till distriktssköterskor. Frågan som
uppkommit är om det finns möjlighet att de delvis kan få studera på arbetstid med
bibehållen lön.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Kostnaden för kommunen är den arbetstid på 40% x 2 som inte behöver ersättas av
vikarier. Det kommunen vinner kostnadsmässigt är att vi säkerställer kompetensen och
undviker introduktionskostnader då medarbetarna redan är väl insatta i organisationen
och arbetet.
Anne-Lie Palm (S), Vesna Källström (S) och Anita Björk (S) ajournerar sig för
överläggning 19:20-19:30

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att två medarbetare får studera till distriktssköterskor på
arbetstid 40% från och med oktober och fram till utbildningen avslutas våren 2020.

Beslutet expedieras till
Camilla Karlsson, verksamhetschef VoO/FH
Beslutet skickas för kännedom till
Lotte Mossudd, socialchef
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§ 104
Ej verkställda beslut Sol/LSS 2019
Dnr ON 2019/96
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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2019
Inspektionen för Vård och Omsorg Kvartalsrapport, 2019q3 rapporteringstillfälle
2019q3.
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.

Beslutet skickas för kännedom till
Akten
Inspektionen för Vård och Omsorg
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

14

Omsorgsnämnden protokoll 2019-11-04

§ 105
Information
Sammanfattning
Förvaltningschef Lotte Mossudd informerar om personal på särskilda boenden i
kommunen.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 106
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Kommunstyrelsens protokoll 191021 §102 - Avsägelse Andreas Jansson (MP) från
uppdragen som ledamot i omsorgsnämnden och ersättare i styrelsen för Lefab, samt
fyllnadsval
Kommunstyrelsens protokoll 191021 § 105 - Avsägelse Per-Anders Sturk (SD) från
uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden, samt fyllnadsval
Kommunstyrelsens protokoll 191021 § 106 - Avsägelse från Camilla Olofsson (M) från
uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden, samt fyllnadsval
Kommunstyrelsens protokoll 191021 § 113 - Val av ersättare i omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens protokoll 191021 § 122 - Taxor och avgifter - inom vård, omsorg
och funktionshinder
Kommunstyrelsens protokoll 191021 § 136 – sammanträdesdagar 2020

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 107
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.
Vid dagens sammanträde redovisas följande sammanställning av delegeringsbeslut (se
bilaga till § ).

Delgeringsbeslut SoL, LSS, Färdtjänst
och riksfärdtjänst

Datum

2019-09-01 t.om 2019-09-30

Beskrivning

Ärendenummer Avsändare/Mottagare

Paragraf
Kategori

2019-08-15

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag

ON 2019/9

*** personuppgift ***

2019-10-14

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski §40/2019

ON 2019/186

*** personuppgift ***

Bostadsanpassningsbidrag
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§

sid- 2 -

2019-10-14

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski §39/2019

ON 2019/189

*** personuppgift ***

Bostadsanpassningsbidrag

2019-10-17

Beslut om avvisning av
ansökan
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski §42/2019

ON 2019/131

*** personuppgift ***

Bostadsanpassningsbidrag

2019-10-15

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski §41/2019

ON 2019/212

*** personuppgift ***

Bostadsanpassningsbidrag

2018-12-20

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski §59/2018

ON 2018/267

***Sekretess***

Bostadsanpassningsbidrag

2019-10-09

Rekrytering UtredareVerksamhetsutvecklare
Lilla Edets kommun
A898154

Camilla Karlsson §3/2019

ON 2019/219

Tjänstetillsättning

2019-10-11

Delegationsbeslut

Pernilla Sundemar
§1/2019

ON 2019/192

*** personuppgift ***

Reducering vid dubbel
boendekostnad

18

sid 2/3

sid- 3 -

2019-10-11

Delegeringsbeslut

Pernilla Sundemar
§2/2019

ON 2019/207

*** personuppgift ***

Reducering vid dubbel
boendekostnad

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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