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§ 108
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärende:
Ändring av ordning i mötets dagordning samt 2 tillkommande ärenden anmälda till
dagens sammanträde.
 Dialog om arbetet med att ta fram en funktionshinderplan flyttas ner i
dagordningen och blir ny punkt 15
 Utdrag av belastningsregister, initiativärende från Vesna Källström (S) blir
punkt nr 14 i dagordningen
 Avtackning enhetschef blir punkt 16 i dagordningen

Beslut
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns.
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§ 109
Anmälan av jäv
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.

Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.
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§ 111
Timbelopp för personlig assistans enligt LSS för 2020
Dnr ON 2019/237
Sammanfattning
Då assistansberättigad väljer privat utförare ska kommunen utbetala ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för sådan assistans. Omsorgsnämnden föreslås fastställa
timersättningen för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS utifrån kommunens
egenkostnad. Timersättningen föreslås för 2020 vara 282 kr och uppräknas årligen med
avtalad lönekostnadsökning samt förändrat lagstadgat PO-pålägg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-22
Brev till assistansberättigade daterad 2019-11-01
Beräkning av assistansersättningens timbelopp (excel)

Beslut
Omsorgsnämnden antar förslag till ersättningsbelopp vid personlig assistans enligt 9 § 2
LSS.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, förvaltningschef
Camilla Karlsson, verksamhetschef
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§ 112
Plan för framtida vård och omsorg samt behov av platser inom
äldreomsorgen
Dnr ON 2019/77
Sammanfattning
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en femårig äldreomsorgsplan. Vård och
omsorgsplanen 2020 - 2024 för Lilla Edets kommun är omsorgsnämndens
långsiktiga plan. Den ska under perioden vara vägledande i de politiska och
verksamhetsmässiga besluten och ge en riktning och konkreta strategier för hur kommunen ska
uppnå en vård- och omsorg som lever upp till riksdagens och kommunens mål och samtidigt
sätter brukarnas behov i centrum. Planen ska vara vägledande i verksamheternas arbete med att
identifiera mål och strategier inom ramen för kommunens styrmodell. Planen ska även ses som
ett dokument som, för kommunens invånare beskriver insatser och framtidsplaner för
kommunens vård och äldreomsorg. Planen ska:




Visa vilka förändringar och behov som kan förväntas
Tydliggöra utvecklings- och förbättringsområden
Tydliggöra hur behoven kan tillgodoses

Planen är framtagen i dialog med omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-25
Plan för framtida Vård- och omsorg och behov av platser inom äldreomsorgen 2020 –
2024 FÖRSLAG

Beslut
Omsorgsnämnden antar Plan för framtida Vård- och omsorg och behov av platser inom
äldreomsorgen 2020 – 2024.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, socialchef
Camilla Karlsson, verksamhetschef funktionshinder
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§ 113
Ekonomiska månadsuppföljningar 2019 inklusive rapportering
av åtgärder och förslag till åtgärder för en ekonomi i balans
Dnr ON 2019/125
Sammanfattning
Utfallet till och med oktober är 10,9 mnkr högre än budgeterat. Det redovisade
överskridandet till och med september var 11,6 mnkr.
Arbetet med att minska det prognostiserade överskridandet och ha en budget i balans
2020 pågår som tidigare redovisat i alla verksamheter. Särskild stor effekt förväntas det
nya sättet att bemanna få och schemaläggande enhetschefer har under november gått en
tredagars bemanningsakademi för att få verktygen för en mer effektiv bemanning.
I oktober var prognosen för omsorgsnämnden ett överskridande med 14,2 mnkr. De
åtgärder som vidtagits tros få något snabbare effekt än vi tidigare trott och resultatet för
2019 prognostiseras nu till -13,2 mnkr.
Antalet insatser enligt LSS har ökat. Två nya personer har beviljats bostad med särskild
service (gruppboende) och ytterligare två ansökningar om bostad med särskild service
är under utredning. Denna ökning är betydligt högre än normalt och inte en ökning vi
förutsett. Det är fullt på de tre gruppbostäder som drivs i egen regi och vad vi vet nu är
det ingen som kommer att flytta inom den närmaste tiden varför vi behöver köpa platser
externt. De nya besluten kommer troligen inte att verkställas förrän 2020 och påverkar
därför inte utfallet 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-21
Ekonomisk uppföljning till och med oktober 2019

Tilläggsyrkande
Ordförande Lars Ivarsbo yrkar att nämnden ber förvaltningen att skicka med ett tack för
ett gott arbete till all personal inom vård/omsorg och funktionshinder.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Lars Ivarsbos (C)
yrkande och finner att omsorgsnämnden bifaller Lars Ivarsbos (C) förslag.
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Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen och ber förvaltningen att skicka med ett tack
för ett gott arbete till all personal inom vård/omsorg och funktionshinder.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, socialchef
Camilla Karlsson, verksamhetschef
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§ 114
Utvärdering av sammanslagning av kommunens
träffpunktverksamheter
Dnr ON 2019/243
Sammanfattning
Omsorgsnämnden fattade den 2019-06-11 beslut om att en tjänst om 75% ska ansvara
för äldreomsorgens två träffpunktsverksamheter och frivilligt socialt arbete.
Enkäter har skickats ut till frivilliga (volontärer) och hyresgäster på Solängs
äldreboende.
Enkäter har funnits tillgängliga på träffpunkterna för gäster att svara på.
Svarsfrekvens:
Frivillarbetare

38 svarande av 53 stycken

Gäster

19 svarande av 35 - 40 stycken
Hyresgäster Soläng 30 svarande av 48 stycken

Anser att det blivit en skillnad efter nämnden beslut
Frivilligarbetare

12 har svarat att det blivit skillnad
23 har svarat att det inte blivit skillnad
3 har ingen åsikt

Gäster

6 har svarat att det blivit skillnad

8 har svarat att det inte blivit skillnad
5 har ingen åsikt
Hyresgäster på Soläng

25 har svarat att det blivit skillnad
4 har svarat att det inte blivit skillnad
1 vet ej

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-03
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Sammanslagningen minskar kostnaderna 2019 med 175 tkr och därefter 350 tkr per år.
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Yrkande
Lars Ivarsbo (C) yrkar att nämnden antecknar informationen samt bjuder in
frivilligsamordnare till kommande nämndsammanträde under 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
Omsorgsnämnden antecknar informationen samt bjuder in frivilligsamordnare till
kommande nämndsammanträde under 2020

Beslutet expedieras till
Sanna Hedberg, frivilligsamordnare
Lotte Mossudd, förvaltningschef
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§ 115
Beslutsuppföljning ON 2019
Dnr ON 2019/42
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 2019-11-25
Beslutsuppföljning ON december 2019

Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, förvaltningschef
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§ 116
Information
Sammanfattning
 Lotte Mossudd informerar att det kommer göra ett tillägg i Mål och Resursplan i
januari.
 Camilla Karlsson informerar att det har skickats in en Lex Maria-anmälan
gällande vårdskada. SAS och MAS har vidtagit åtgärder.
 Lotte Mossudd informerar att uppdraget att utreda studier på arbetstid, på grund
av resursbrist, inte kommer kunna göras innan årsskiftet utan dröjer till 2020.
 Ordförande Lars Ivarsbo (C) informerar att det har inkommit en orosanmälan
gällande Prässebäck från anhörig.
 Camilla Karlsson informerar om ett beslut om särskild bostad LSS inte kan
verkställas på hemmaplan och kommer därför lösas med placering blir utanför
kommunen enligt SoL.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 117
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Kommunstyrelsens protokoll 191125 § 219 - Budgetprocess inför mål- och resursplan
2021
Kommunstyrelsens protokoll 191125 § 239 - budgetuppföljning januari - oktober för
kommunen
Kommunstyrelsens protokoll 191125 § 245 – initiativärende gällande omedelbart
anställningsstopp för administrativ personal och för chefstjänster

Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen
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§ 118
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 § ).
Delegationsbeslut enligt SoL
Delegationsbeslut enligt LSS
Delegationsbeslut enligt lag om färdtjänst och
riksfärdtjänst
Delegationsbeslut enligt SoL
Delegationsbeslut enligt LSS
Delegationsbeslut enligt lag om färdtjänst och
riksfärdtjänst

2019-10-01 t.om 2019-10-31
2019-10-01 t.om 2019-10-31
2019-10-01 t.om 2019-10-31
2019-11-01 t.om 2019-11-30
2019-11-01 t.om 2019-11-30
2019-11-01 t.om 2019-11-30

Datum
Beskrivning
Ärendenummer Avsändare/Mottagare

Paragraf
Kategori

2019-10-17

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski §43/2019

ON 2019/214

***Sekretess***

Bostadsanpassningsbidrag

2019-11-07

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski §45/2019

ON 2019/231

***Sekretess***

Bostadsanpassningsbidrag

15

sid- 2 -

2019-10-29

Resultat Enhetschef till
hemtjänsten Lilla Edets
kommun A901212

ON 2019/229

Camilla Karlsson §4/2019

Tjänstetillsättning

2019-10-28

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski §44/2019

ON 2019/218

***Personuppgift***

Bostadsanpassningsbidrag

2019-11-07

Ägarmedgivande

Davor Maslovski §

ON 2019/233

***Personuppgift***

Bostadsanpassningsbidrag

2019-11-12

Resultat Stödassistenter
Lilla Edets kommun
A897698

Marina Larsson §1/2019

ON 2019/235

2019-11-12

Tjänstetillsättning

Resultat Personlig assistent Marina Larsson §2/2019
Lilla Edets kommun
A897684

ON 2019/236

Tjänstetillsättning
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sid 2/3

sid- 3 -

2019-11-14

Reducering Maj-Britt
Eriksson

ON 2019/201

Maj-Britt Eriksson

Pernilla Sundemar
§3/2019

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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§ 119
Information
Dnr 2019/253
Sammanfattning
Vesna Källström (S) tar upp frågan om att alla som ansöker om jobb inom vård/omsorg
och LSS ska visa upp ett utdrag ur belastningsregister vid anställning.
Yrkande
Lars Ivarsbo (C) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka för och nackdelar
det finns med att begära utdrag ur belastningsregistret av sina anställda och eller vid
nyanställningar inom vård/omsorg och LSS. Redovisas vid omsorgsnämndens möte i
mars.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om omsorgsnämnden bifaller eller avslår Lars Ivarsbos (C)
förslag och finner att omsorgsnämnden bifaller Lars Ivarsbos (C) förslag.

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka för och
nackdelar det finns med att begära utdrag ur belastningsregistret av sina anställda och
eller vid nyanställningar inom vård/omsorg och LSS. Redovisas vid omsorgsnämndens
möte i mars.
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§ 120
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 planerna håller
nämndens ledamöter och tjänstemän under dagens möte en fortsatt dialog kring
prioriterade områden för funktionshinderverksamheten de närmaste åren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-25
Plan för framtida stöd och omsorg samt behov av platser inom Funktionshinder 2020 –
2024 UTKAST

Beslut
Omsorgsnämnden antecknar dialogen.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd socialchef
Camilla Karlsson, verksamhetschef VoO, funktionshinder
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§ 121
Avtackning enhetschef vård och omsorg
Sammanfattning
Ordförande Lars Ivarsbo (C) tackar på nämndens vägar Yvonne Gunnarsson Nord,
enhetschef för vård/ omsorg, för ett gott arbete och önskar henne lycka till i framtiden.
Yvonne gör sin sista dag på förvaltningen 2019-12-13.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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