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§ 57
Godkännande av dagordning
Inga förändringar anmälda.
Beslut
Föredragningslistan godkänns.
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§ 58
Uppföljning av tertialrapport 1
Dnr 2015/IN110
Sammanfattning
Uppföljning av kostnader för perioden januari – april visar omsorgsnämndens
sammanlagda resultat ett underskott om -1,2 mkr. På helårsbasis förväntas ett
underskott om 4,1 mkr.
För 2015 beräknas äldreomsorgen komma att visa ett underskott om -7,6 mkr vilket till
en del reduceras av funktionshinderverksamhetens positiva resultat om + 2,8 mkr.
Gemensam administration, kostproduktion och färdtjänst reducerar underskottet
ytterligare med 0,7 mkr.
Mot ovanstående bakgrund presenteras nedan påbörjade åtgärder och förslag till
åtgärder för att nå en minskad budgetram för 2015.
Påbörjade åtgärder:
1) Lindkullens tvätteri minskar bemanningen med 14 % from juni.
(från 0,64 % till 0,50%)
Besparing 30 tkr
2) Extra resurs Soläng minska antalet planerade timmar from sept.
Besparing 50 tkr
3) Arbetsplatsmöten inom hemtjänsten - antalet minskar från var tredje vecka till var
4 fjärde vecka resterande del av året.
Besparing 100 tkr
4) Revidering av hemtjänstens prognos 2015
Effektivare planering med verksamhetssystemet TES en minskad kostnad om 125 tkr
5) Permanentsplats som ligger i korridor på Soläng stänges tillfälligt i juli
Besparing 130 tkr
6) Korttidsenhetens sk Lilla Rum stängdes i juli
Eftersom rummet inte ingår i platsantalet på Linden åtgår extra personalresurser de
tillfällen då rummet är belagt. Verksamheten har inte haft några större kostnader under
våren varav förvaltningen stängde platsen.
Beräknad kostnadsminskning 435 tkr
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Förslag på åtgärder
7) Klubb Gläntan minskar antalet dagar från 3 till 2 from september.
Besparing 30 tkr
8) Korttidsverksamheten Ängen stänger from 1 okt
Beläggningen under maj – juli har varit i snitt 5,6 av 7 platser.
Besparing 720 tkr
9) Minskat fortbildningsanslag
Besparing 140 tkr
Beräknad kostnadsminskning 890 tkr
Övriga åtgärder
A) Äldreomsorgen (hemtjänsten och hemsjukvården inte inräknad) har under jan – juli
haft kostnader för fyllnadstid om 625 tkr och för övertid 347 tkr.
Förvaltningen ämnar överanställa ett antal personal i syfte att minska
personalkostnaderna. Enhetscheferna har i uppdrag att skapa personalschema som
möjliggör att finns överanställd personal som är disponibel för verksamheterna
inom äldreomsorgen.
Hemtjänsten ska genomgå en egen genomlysning vad gäller kostnader.
B) Åtgärder för bättre överensstämmelse vad gäller beslutat tid och utförd tid vad
gäller hemtjänstpersonal.
All delegerad hälso-sjukvård ska vara överförd/kommunicerad av hemsjukvården
till hemtjänsten och dokumenterad som HSL insats i verksamhetssystemet TES.
Nyckeltal på utförd delegerad HSL upprättas.
C) Skapa egen budget för Käppis 22 lägenheter. Idag ligger budgeterade hyresintäkter
i hemtjänstens driftsbudget. Det innebär att eventuella förlorade hyresintäkter
belastar hemtjänstens budget.
D) Solängs tre kortidsplatser har varit stängda under juli månad. Solängs
korttidsplatser används till växelvård. Dessa brukare omfördelas till de lediga
platser som eventuellt finns inom äldreomsorgen Förvaltningen håller Solängs
korttidsplatser stängda så länge som möjligt. Svårt att uppskatta minskade
personalkostnader då Soläng haft stor sjukfrånvaro i sommar.

Konsekvenser
Åtgärd 1 är påbörjad och kan innebära att brukare får vänta någon dag längre på att få
sin tvätt tillbaka- utvärdering ska göras i september
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Åtgärd 2 innebär att personalen inte kan var lika tillgänglig för den hyresgäst som har
behov av extra stöd på grund av ett stort vårdbehov/hjälp med att äta och är mycket
fallbenägen.
Åtgärd 3 hemtjänsten genomför för närvarande ändringar vad gäller planering,
dokumentation och ansvarsområden. Ett nytt planeringssystem är inköpt vilket ger
möjlighet till uppföljning av nyckelal på mer detaljerad nivå. Förändringar i arbetssätt
förutsätter arbetsplatsmöten. Färre möten innebär att personal tar aktiv del i den
skriftliga information som ges. Uppföljning i november.
Åtgärd 4 Åtgärd 5 behovet styr om verksamheten kan hålla platsen stängd.
Åtgärd 6 Lindens extra rum har under flera år varit föremål för arbetsmiljödiskussioner.
Det är ett rum med plats för säng men det finns ingen plats för hjälpmedel i rummet.
Toaletten är liten och rymmer en person vilket innebär svårigheter när behov finns av
personalstöd. Rummet är nu ombyggt till förråd.
Åtgärd 7 beläggningen har minskat och behovet i dagsläget motsvarar två dagar i
veckan.
Åtgärd 8 under våren gick beläggningen succesivt ner på Ängen. Förvaltningen beslöt
ändå att hålla den öppen under sommaren då sjukhusen stängde ned avdelningar. Det
visade sig vara ett bra beslut då beläggningen ökade. Ett betalningsdygn på sjukhus
kostar 3 958 kr.
Åtgärd 9 minska fortbildningsanslag med 140 tkr. Konsekvensens blir att den planerade
ergonomi- och förflyttningsutbildningen stoppas. Denna utbildningssatsning var tänkt
för att förebygga arbetsmiljöskador och att brukarna ska känna trygghet vid förflyttning.
Den planerade ergonomiutbildningen avslutas och återupptas 2016. Under våren har 73
personal erhållit utbildningen och planen är att ytterligare 70 personer ska utbildas i
höst.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 14 augusti 2015.
Tilläggsyrkande
Kim Pedersen (V): Förvaltningen får i uppdrag att se över omvandling av timvikariat till
längre vikariat/fasta tjänster. Detta för att undvika mer- och övertid inom verksamheten
i syfte att få ner kostnaden.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller Kim Pedersens (V) förslag.
Beslut
1. Omsorgsnämnden noterar informationen
2. Förvaltningen får i uppdrag att se över omvandling av timvikariat till längre
vikariat/fasta tjänster. Detta för att undvika mer- och övertid inom verksamheten
i syfte att få ner kostnaden.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 59
Statliga medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen
Dnr 2015/IN167
Sammanfattning
Socialstyrelsens har i uppdrag att för 1 juli–31 december 2015 fördela 995 000 000
kronor till en ökad bemanning av äldreomsorgen.
Regeringen anser att äldre kvinnor och män ska ha tillgång till en likvärdig och jämlik
äldreomsorg av hög kvalitet oavsett kön, etnisk bakgrund och var de bor. Det är en
grundläggande förutsättning för den svenska äldreomsorgen. De demografiska
förändringar som Sverige nu möter innebär ett stadigt ökande tryck på äldreomsorgen.
Det är därför viktigt att arbeta för att skapa en långsiktig och stabil grund för
äldrepolitiken.
En ökad bemanning kan skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den
enskilde, men också ge större möjligheter för personalen att gemensamt utveckla
verksamheten.
För perioden 1 juli–31 december erhåller äldreomsorgen i Lilla Edets kommun
1 166 600,75 kr
Socialförvaltningen ämnar använda erhållna medel inom hemsjukvård, hemtjänst och
särskilt boende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 13 augusti 2015.
Regeringsbeslut; Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en
ökad bemanning inom äldreomsorgen
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att rekvirera ovanstående medel från Socialstyrelsen.
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§ 60
Kartläggning av personalens önskemål om heltidstidstjänster
Dnr 2015/ON166
Sammanfattning
Omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att kartlägga personalens önskemål
om heltider. Förvaltningen ska även utreda möjligheten att skapa en fungerande modell
för heltidsarbete för tillsvidareanställd personal inom äldre och
funktionshinderverksamheten.
Under våren har en enkät skickats till stödassistenter, personliga assistenter,
vårdbiträden och undersköterskor.
Antalet personal som svarade på enkäten var 233 stycken.
Antalet som svarade att man önskade heltid var
 Inom funktionshinderverksamheten 39 personer
 Inom vård och omsorg 41 personer
Sammantaget innebär detta en ökning om 15,54 årsarbetare
I enkäten ställdes även frågan om hur många som var intresserade av högre
sysselsättningsgrad
 Inom funktionshinderverksamheten 8 personer
 Inom vård och omsorg 38 personer
Sammantaget innebär detta en ökning om 4,32 årsarbetare
Det totala antalet årsarbetare vad gäller önskemål om heltidstjänst och ökad
sysselsättningsgrad blir en ökning om 19,82 årsarbetare
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschefer daterad den 11 augusti 2015.
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
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§ 61
Information om verksamheten under sommaren
Sammanfattning
Verksamhetschefer Yvonne Gunnarsson-Nord och Helen Persson informerar om
verksamheten under sommaren.
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
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§ 62
Ej verkställda beslut kvartal 2 2015 SoL LSS
Dnr 2015/ON086
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 2 SoL särskilt boende
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

kommentar

2013-03-15

131025,140710,150324,150413

2014-05-28

141107,150109, 150213

2014-09-08

150316,150528

tackat nej

2014-09-10

150316,150603

tackat nej

2014-09-23

150316,150528

2014-11-10

150317

tackat nej

avlidit 150625
tackat nej

Kvartal 2 LSS bostad med särskild service enligt § 9:9
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

kommentar

2012-01-01

131116 ,140403,141216

tackat nej

2013-06-01

131206

tackat nej

2014-08-27 se individrapporten
2015-02-18 kommer att flytta till gruppbostad 150901
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 17 juli 2015

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner informationen
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Beslutet expedieras till
Inspektionen för Vård och Omsorg
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 63
Uppstart av gruppbostad enligt LSS
Dnr 2015/ON163
Sammanfattning
Lilla Edets kommun är i behov av ytterligare en gruppbostad enligt LSS § 9:9.
Lilla Edet har idag två gruppbostäder och en servicebostad. Vi verkställer idag 23 beslut
inom våra boenden och har sex externa placeringar, då vi inte har några lediga platser
att erbjuda. Vi har även fyra ej verkställda beslut om boende, enligt LSS § 9:9.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 11 augusti 20015.
Yrkande
Kim Pedersen (V): Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med att starta
ytterligare en gruppbostad.
Beslutsgång
Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller Kim Pedersens (V) förslag.
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med att starta ytterligare en gruppbostad.
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§ 64
Information om resultat av 2014 års Öppna jämförelser av stöd
till funktionsnedsättning, LSS
Dnr 2015/ON164
Sammanfattning
Information från Socialstyrelsen utifrån resultatet i Öppna jämförelser 2014, stöd till
personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Svarsfrekvensen för enkäten till enheter
inom LSS, insatsen bostad med särskild service för vuxna är 93 % samt för enheter
inom LSS-insatsen daglig verksamhet 90 % (Öppna jämförelser 2014 Stöd till personer
med funktionsnedsättning Nationella resultat, metod och indikatorer
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19423/2014-5-1.pdf).
Indikatorerna har ändrats under åren vilket delvis begränsar jämförbarheten över tid
enligt Socialstyrelsen. Strukturindikatorerna visar på de förutsättningarna
verksamheterna har och processindikatorer visar på att/ hur aktiviteterna genomförts.
Dessa indikatorer tillsammans med resultatet stimulerar till ett systematiskt
förbättringsarbete.
Indikatorerna baseras på aktuell forskning, beprövad erfarenhet, lagstiftning och utgår
ifrån ett brukarperspektiv. Kvalitetsbegreppet inom SoL och LSS innefattar
 Helhetssyn och samordning
 Kunskapsbaserad verksamhet
 Självbestämmande och integritet
 Tillgänglighet
 Trygghet och säkerhet
 Effektivitet
Det som inte redovisas i denna analys av Öppna jämförelser 2014 är LSS-handläggarens
uppföljning av de olika insatserna, samverkan med externa aktörer så som
försäkringskassan samt stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta har
besvarats av Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Lilla Edets kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 11 augusti 20145.
(http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/funktionsnedsattning).
Öppna jämförelser 2014, Stöd till personer med funktionsnedsättning Nationella
resultat, metod och indikatorer
(http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19423/2014-5-1.pdf)
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
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§ 65
Utseende av personuppgiftsombud
Dnr 2015/IN165
Sammanfattning
Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen (PuL) ikraft. Syftet med
personuppgiftslagen, PuL, är att skydda nu levande människor mot att deras personliga
integritet kränks genom behandling av deras personuppgifter. Lagen gäller i huvudsak
för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad.

Den som ansvarar för att personuppgifterna hanteras på lagligt sätt kallas
personuppgiftsansvarig. Enligt lagen är det i en kommun de enskilda nämnderna som är
personuppgiftsansvariga för de uppgifter som behandlas inom det egna ansvarsområdet.
Den som helt eller delvis automatiskt behandlar personuppgifter skall anmäla alla
behandlingar av personuppgifter som den gör till Datainspektionen. Anmälan skall vara
skriftlig och göras innan behandlingen sker. Anmälan behöver dock inte göras om den
personuppgiftsansvarige har utsett ett personuppgiftsombud. Ett beslut att utse
personuppgiftsombud skall anmälas till Datainspektionen.
Personuppgiftsombudets uppgift är att självständigt se till att den
personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i
enlighet med god sed, samt påpeka eventuella brister för den personuppgiftsansvarige.
Den personuppgiftsansvarige har således alltid det yttersta ansvaret för all behandling
även om han har utsett ett ombud.
Det är varje nämnd som skall utse och anmäla ett personuppgiftsombud till
Datainspektionen. Det finns däremot inget som hindrar att samma person är ombud för
flera nämnder eller att flera personer är ombud för samma nämnd.
Med anledning av organisatoriska förändringar föreslås omsorgsnämnden fatta nytt
beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2015.
Beslut
Omsorgsnämnden utser nämndsekreterare Nina Auvinen som omsorgsnämndens
personuppgiftsombud från och med den 7 september 2015. Nämndsekreterare Elisabeth
Thim-Gustafssons uppdrag som omsorgsnämndens personuppgiftsombud upphör den 6
september 2015.
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Beslutet expedieras till
Omsorgsnämndens ledamöter
Datainspektionen
Personuppgiftsombudet
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§ 66
Information
Sammanfattning
Ingen information anmäld.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 67
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KF § 35 – Avsägelse från Zara Blidevik (M) från uppdraget som ersättare i
omsorgsnämnden.
2
Kallelse till kommunalt pensionärsråds sammanträde den 25 maj 2015.
3
Protokoll från kommunalt pensionärsråds sammanträde den 25 maj 2015.
4
KF § 37 – Tertialrapport 1, januari – april 2015, Lilla Edets kommun
5
KF § 38 – Mål- och resursplan 2016 samt flerårsplan 2017-2018.
6
MBN § 43 – Föreläggande med vite på avdelningsköket Linden.
7
Konferens Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre den 24 september 2015.
8
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om riksfärdtjänst daterad den 11
maj 2015.
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9
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst
daterad den 29 juni 2015.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 68
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/ON143

Beslut enligt 8 kp. 2 § SoL om reducerad hyresavgift vid dubbel boendekostnad daterat
den 1 juli 2015.
2

Dnr 2015/ON142

Beslut enligt 8 kp. 2 § SoL om reducerad hyresavgift vid dubbel boendekostnad daterat
den 1 juli 2015.
3

Dnr 2015/ON117

Beslut enligt 8 kp. 2 § SoL om reducerad hyresavgift vid dubbel boendekostnad daterat
den 21 maj 2015.
4

2015/ON150

Beslut enligt 8 kp. 2 § SoL om reducerad hyresavgift vid dubbel boendekostnad daterat
den 27 juli 2015.
6

Dnr 2015/ON141

Avskrivning av fordringar efter dödsboanmälan från IFO daterad den 1 juli 2015.
7

Dnr 2015/ON124

Avskrivning av fordringar efter dödsboanmälan från IFO daterad den 1 juni 2015.
8
Avgiftsbeslut för perioden 2015-04-01 – 2015-04-30.
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9
Avgiftsbeslut för perioden 2015-05-01 – 2015-03-31.
10
Avgiftsbeslut för perioden 2015-06-01 – 2015-03-30.
11

Dnr 2015/ON132

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 1 juli 2015.
12

Dnr 2015/ON125

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 6 juli 2015.
13

2015/ON138

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 6 juli 2015.
14

2015/ON145

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 7 juli 2015.
15

2015/ON136

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 7 juli 2015.
16

2015/ON148

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 7 juli 2015.
17

2015/ON146

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 7 juli 2015.
18

2015/ON147

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 7 juli 2015.
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19

2015-08-24

2015/ON113

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 20 maj 2015.
20

2015/ON115

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 20 maj 2015.
21

2015/ON109

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 19 maj 2015.
22

2015/ON099

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 20 maj 2015.
23

2015/ON095

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 21 maj 2015.
24

2015/ON057

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 2 juni 2015.
25

2015/ON127

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 8 juni 2015.
26

2015/ON062

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 8 juni 2015.
27

2015/ON102

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 8 juni 2015.
28

2015/ON131

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 12 juni 2015.
29

2015/ON126

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 16 juni 2015.

23

Omsorgsnämndens protokoll
30

2015-08-24

2015/ON114

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 16 juni 2015.
31

2015/ON130

Beslut om bostadsanpassningsbidrag daterat den 17 juni 2015.
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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