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§ 13
Godkännande av dagordning
Utgående ärende
 Information om klagomål. Dnr 2015/ON043
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner föredragningslistan.
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§ 14
Utbildning våren 2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Sven Bergelind informerar om upplägget för utbildning under våren.
Vid sammanträdet den 13 april kommer ämnet biståndsbedömning att gås igenom.
Sammanträdet den 25 maj kommer att ta upp äldreomsorg och mötet den 24 augusti
kommer att handla om LSS.
Under våren kommer också en rundresa bland kommunens äldreboenden mm att
anordnas.

Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
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§ 15
Årsrapport 2014 för omsorgsnämnden
Dnr 2014/ON032
Sammanfattning
Omsorgsnämndens resultat för perioden visar ett underskott om – 1.2 mkr. Nämndens
underskott beror huvudsakligen på att behovet av hemtjänst har varit betydligt större än
beräknat och motsvarar ca 12 årsarbetare. Vidare har ett provisoriskt ofinansierat
korttidsboende om 7 platser inrättats vid Pilgårdens gruppboende. Sammantaget ger
äldreomsorgen ett underskott om -7,1 mkr. Underskottet reduceras av ett överskott om
4,3 mkr inom funktionshinderverksamheten. Överskottet beror på lägre
personalkostnader inom egna verkssamheter och inom personlig assistans.
Resultatet är 0.5 mkr bättre än prognosen vid delårsbokslutet, främst beroende på
kostnadsminskningar inom verksamhetsområdet funktionshinder, central administration
och färdtjänst.
Som en konsekvens av att allt fler väljer att vårdas hemma även vid svåra
sjukdomstillstånd, ökar antalet inskrivna personer i hemsjukvården. Gentemot
föregående år är ökningen 6 %. Verksamheten brottas med allt större svårigheter att
rekrytera sjuksköterskor vid sjukfrånvaro och till vakanta tjänster. Detta blev mycket
påtagligt under sommaren då all tillgänglig personal och chefer fick träda in för att klara
patientsäkerheteten. Den 1 april gick Lilla Edets kommun med i Samverkande
sjukvård, som innebär att sjuksköterskorna i hemsjukvården, Singel respondern i Lilla
Edet och ambulansen i Trestad, 1177 Vårdguiden, MÄVA (NU-sjukvårdens medicinska
äldrevårdsavdelning) och den privata vårdcentralen MedPro i Lilla Edet ingår i ett nära
samarbete. Målet är att öka den medicinska tryggheten i Lilla Edets kommun genom
kortare inställelsetider och högre kompetens. Hittills har hemsjukvården utfört knappt
50 akutuppdrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningsekonom daterad den 23 februari 2015.
Årsrapport 2014 för omsorgnämnden
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner Årsrapport 2014.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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§ 16
Information om avslutat ärende - inspektion av
socialförvaltningen i Lilla Edets kommun
Dnr 2014/ON051
Sammanfattning
Ärendet gäller arbetsmiljön för enhetschefer inom vård och omsorg
Arbetsmiljöverket har vid inspektion av Pilgården, Lindkullen och LSS
dagverksamhet/Kortidsboendet Ekaråsen även uppmärksammat arbetsmiljön vad gäller
enhetscheferna.
Vid inspektionen framkom det att arbetsbelastningen för några av enhetscheferna inom
äldreomsorgen varit hög under en tid. Enhetschefer har personalansvar för mellan 35 –
50 anställda.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 17 februari 2015.
Information om avslutat ärende från Arbetsmiljöverket inkommen den 22 januari 2015.

Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.

7

Omsorgsnämndens protokoll

2015-03-02

§ 17
Information om avslutat ärende - Arbetsmiljöverkets inspektion
av hemtjänsten
Dnr 2014/ON131
Sammanfattning
I ett beslut 10 september 2014 beslöt Arbetsmiljöverket att förelägga
socialförvaltningen ett vite om 70 000 kr att senast 30 november 2014 att vidtaga
ett antal åtgärder.
Dessa handlade om personalens arbetsbelastning
Vid uppföljande inspektion den15 januari 2015 konstaterade Arbetsmiljöverket att
socialförvaltningen har uppfyllt kraven.
Arbetsmiljöverket har avslutat ärendet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 17 februari 2015.
Information från Arbetsmiljöverket inkommen den 22 januari 2015.

Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
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§ 18
Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014
Dnr 2015/ON042
Sammanfattning
För femte gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting
öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. I rapporten ges en bred bild av
vården och omsorgen om äldre och den belyser områden som kan påverkas av både
kommunernas och landstingens insatser.
Öppna jämförelser bygger på data från flera olika källor, bland annat från den nationella
brukarundersökningen och från nationella kvalitetsregister som Svenska
Palliativregistret och Senior Alert.
Öppna jämförelser kan användas som ett av flera verktyg för analys, uppföljning och
utveckling inom äldreomsorgens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå.
Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare, förvaltningschefer samt
verksamhets- och kvalitetsansvariga i kommunerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 17 februari 2015.
Tilläggsyrkande
Kim Pedersen (V): Omsorgsnämnden bjuder all personal på tårta som tack för ett gott
arbete. Förvaltningen får i uppdrag att ordna detta.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att omsorgsnämnden bifaller Kim
Pedersens (V) förslag.
Beslut
1. Omsorgsnämnden noterar informationen.
2. Omsorgsnämnden bjuder all personal på tårta som tack för ett gott arbete.
Förvaltningen får i uppdrag att ordna detta.

Beslutet expedieras till
Förvaltningschef Sven Bergelind
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§ 19
Information om klagomål
Dnr 2015/ON043
Ärendet utgår och återkommer på nästa sammanträde.
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§ 20
Internkontrollrapport för omsorgsnämnden 2014
Dnr 2014/ON037
Sammanfattning
Interkontrollen syftar främst till att genom stickprovskontroller skapa möjlighet till en
fördjupad kontroll som komplement till den ordinarie regelbundna uppföljningen och
därmed öka det samlade uppföljningssystemets tillförlitlighet. Internkontrollen är ett
viktigt instrument ur ett verksamhetsutvecklingsperspektiv. De områden som valts ut för
kontroll är relevanta och visar på förbättringsområden som kommer att följas upp
ytterligare.
Resultaten från uppföljningen redovisas löpande efter varje kontrolltillfälle till
omsorgsnämnden och en gång per år till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
Internkontrollplanen för 2014 anger sex områden för uppföljning: Kontroll av
verkställighet gällande rutiner för hantering av privata medel, kontroll av rutiner för
avgiftshantering, kontroll av rutiner för social dokumentation, kontroll av att rutiner för
omprövning av biståndsbeslut enligt SOL och LSS sker inom föreskriven tid, kontroll
av att genomförandeplaner upprättas och följs upp samt kontroll av systematiskt
brandskydd vid Ängshöken och Pilgården
Sammanfattningsvis pekar kontrollrapporterna på att vissa brister föreligger.
Förbättringsåtgärder har presenterats. Dessa områden kommer att följas upp i
kommande års internkontroll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 17 februari 2015.
Beslut
Internkontrollrapport för 2014 godkänns

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 21
Internkontrollplan 2015 omsorgsnämnden
Dnr 2015/ON039
Sammanfattning
Omsorgsnämnden antar årligen en internkontrollplan där granskningsområdena väljs ut
med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning.
Förvaltningen har tagit fram en interkontrollplan för 2015 för att säkerställa
verksamheten och uppföljningen av den interna kontrollen.
Förvaltningschefen redovisar resultatet av internkontrollen en gång per år till
kommunfullmäktige, kommunrevisionen och omsorgsnämnden.
Följande uppgifter ska granskas - kontroll av;
 att rutiner för privata medel följs
 social dokumentation
 att omprövning av biståndsbeslut enl. SoL och LSS sker inom angiven tid
 att genomförandeplaner upprättats och följts upp
 rutiner vid Prässebäck och Lindkullen för systematiskt brandskydd
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 17 februari 2015.
Förslag till internkontrollplan 2015.
Beslut
Omsorgsnämnden antar föreslagen internkontrollplan för 2015.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 22
Om- och tillbyggnad av Pilgårdens äldreboende
Dnr 2014/ON116
Sammanfattning
Andelen äldre i befolkningen ökar i såväl Lilla Edet som i landet som helhet. Därmed
ökar även antalet personer i kommunen som efter biståndsutredning har rätt till särskilt
boende. Den utvecklingen beräknas fortsätta under kommande 10-års period. Under
senaste året har rått ständiga överbeläggningar vid kommunens tre äldreboenden med de
negativa konsekvenser detta medför. I ett akut skede inrättades sju provisoriska
korttidsplatser i den äldre delen av Pilgården. Platserna kan ej utnyttjas permanent bland
annat på grund av undermåliga hygienutrymmen. För närvarande vårdas sammanlagt
åtta personer i provisoriskt inrättade korttidsplatser. Flera personer vårdas på sjukhus
med ett kommunalt betalningsansvar då beslut om plats i särskilt boende ej kunnat
verkställas. Under 2014 genererade detta betalningsansvar till Regionen kostnader på
över 1.2 mkr. Flertalet lider av demenssjukdomar i varierande stadier varför insatser i
form av hemtjänst i det egna boendet är otillräckligt och ej uppfyller ställda lagkrav. Det
föreligger således ett akut behov av att tillskapa fler platser i särskilt boende.
Lilla Edets kommun har tre äldreboenden; Lindkullen, Soläng och Pilgården. Av dessa
är de äldsta delarna av Pilgårdens servicelägenheter mest lämpade för en om- och
tillbyggnation. Byggnaderna är i dåligt skick, används i begränsad omfattning och
främst för andra ändamål än äldrevård. Ett förslag på om- och tillbyggnad har utarbetats
tillsammans med LEIFAB som innebär att två samverkande boendeenheter om åtta
platser vardera byggs med vissa gemensamma ytor för samvaro och möjlighet att
samutnyttja personal. Även om behovet i dagsläget endast är ca åtta platser är det
ekonomiskt och konstruktionsmässigt mest fördelaktigt att bygga bägge enheterna
samtidigt, men endast bemanna en enhet och avvakta med att öppna upp den andra.
Förslaget omfattar även en möjlighet att i ett senare skede tillskapa ytterligare platser.
I MOR för 2015 baserades en preliminär kostnadsberäkning på en utbyggnad med åtta
platser. I och med att den föreslagna byggnationen blir större och omfattar ytor för16
platser samt ökade personalutrymmen blir hyreskostnaden 1.1 mkr högre än vad som
ursprungligen beräknades.
Den ökade hyreskostnaden beräknas kunna finansieras inom ram beroende på att den
dagverksamhet för LSS som idag finns inrymd i lokalerna kommer att flyttas till bättre
och mer ändamålsenliga lokaler. Detta möjliggör hemtagning av externt köpta platser
och minskade kostnader med cirka 1.5 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad den 5 februari 2015
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§ 22 forts

Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
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§ 23
Information
Sammanfattning
Ingen information anmäld.
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§ 24
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om riksfärdtjänst daterat dem 26
januari 2015.
2

2015/ON041

KF protokoll § 8/2015 – Jämställdhetsstrategi för Lilla Edets kommun 2015-2018.
3
Kallelse till kommunalt pensionärsråds sammanträde den 2 mars 2015.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 25
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.
1

Dnr 2015/ON014

Tillsättning av tjänst enhetschef inom funktionshinderverksamheten.
2

Dnr 2015/ON023

Tillsättning av tjänst legitimerad sjuksköterska.
3

Dnr 2015/ON024

Tillsättning av tjänst legitimerad sjuksköterska.
4

Dnr 2015/ON025

Tillsättning av tjänst undersköterska inom hemtjänsten.
5

Dnr 2014/ON235

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 19 januari 2015.
6

Dnr 2015/ON004

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 19 januari 2015.
7

Dnr 2015/ON029

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 16 februari 2015.
8

Dnr 2014/ON184

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 16 februari 2015.
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§ 25 forts

9

Dnr 2015/ON013

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 16 februari 2015.
10

Dnr 2015/ON019

Beslut enligt 8 kp. 2 § SoL om reducerad hyresavgift vid dubbel boendekostnad daterat
den 22 januari 2015.
11

Dnr 2014/ON007

Föreningsstöd till SPF Göta Älvdalsbygden gällande 2014.
12

Dnr 2015/ON015

Föreningsstöd till Hjärtum Västerlanda PRO-förening gällande 2015.
13

Dnr 2015/ON015

Föreningsstöd till Lödöse/Nygård PRO-förening gällande 2015.
14
Avgifter särskilt boende januari 2015.
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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