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Beslutande
Tommy Nilzén (MP) vice ordförande ersätter Linda Holmer (V) ordförande
Jeanette Villarroel (V) ersätter Linda Holmer (V) § 12-14, 16
Anita Almén Björk (S)
Anita Andreasson (S) ersätter Erik Trönnberg (S)
Rose-Marie Björner (S)
Mattias Hammenfors (MP) ersätter Eva Lejdbrandt (L)
Ethel Augustsson (C)
Lorentz Lindell (M)
Per Anders Sturk (SD)

Övriga närvarande
Tjänstemän
Camilla Andersson, personalstrateg § 13
Ulrika Larsson, personalstrateg § 13
Maria Ljungberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 14,16-17
Matilda Haglund, ekonom § 18
Lotte Mossudd, socialchef
Yvonne Gunnarsson-Nord, verksamhetschef VoO
Helen Persson, verksamhetschef LSS
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
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§ 12
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§ 13
Personalavgångar 2017
Sammanfattning
Camilla Andersson och Ulrika Larsson personalstrateger från personalavdelningen i
Lilla Edets kommun informerar om personalavgångar i omsorgsnämndens
verksamheter.
De redovisar resultatet från den avgångsenkät som delats ut till personer som har
avslutat sin anställning på egen begäran eller gått i pension i Lilla Edets under perioden
april 2015-december 2017. Genom att dela ut avgångsenkäten vill man på ett
systematiskt sätt se vilka styrkor och svagheter som Lilla Edets kommun har som
arbetsgivare. Totalt har 290 enkäter delats ut och 153 svar har inkommit, vilket ger en
svarsfrekvens på 53 %. När det gäller socialförvaltningen har 130 enkäter delats ut och
64 personer har svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 49 %.
Det man bland annat har efterfrågat är vilka de positiva faktorerna varit att arbeta i Lilla
Edets kommun, vilken eller vilka avgångsorsaker varit och om man kan rekommendera
Lilla Edet som arbetsgivare. När det gäller de två vanligaste positiva faktorerna är det
arbetskamrater och elever/medborgare/brukare. När det gäller de vanligaste
avgångsorsakerna är det pension och ledarskap. Inom socialförvaltningen kan 58 %
rekommendera Lilla Edets kommun som arbetsgivare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2018
Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.
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§ 14
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, ärende 8.244774/2017-3
Dnr ON 2018/23
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tagit emot en anmälan med klagomål mot
den kommunala hälso- och sjukvården i Lilla Edet.
Anmälan gäller vården av patient/ brukare som bor på Solängs äldreboende.
IVO begär patientjournal för vårdperioden november-december 2017 samt utredning.
Utredningen ska ge svar på:
 Om vi har kännedom om händelsen sedan tidigare?
Om ja, hur vi i så fall har hanterat händelsen i vårt ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete?
 Om vi har bedömt att händelsen har medfört eller hade kunnat medföra en
vårdskada?
Om ja, har händelsen bedömts som allvarlig och anmälts till IVO i enlighet med
3 kap. 5§ patientsäkerhetslagen (lex Maria)?
Om nej, ska vi motivera svaret och ange vilket underlag som legat till grund för
vår bedömning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 9 februari 2018
Underrättelse och begäran om handlingar från IVO daterad 19 januari 2018
Yttrande i ärende dnr 8.2–44774/2017-3 daterad 9 februari 2018
Beslut
Nämnden antecknar informationen.

Beslutet expedieras till
Maria Ljungberg
Beslutet skickas för kännedom till
Yvonne Gunnarsson/Nord
Lotte Mossudd
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§ 15
Beslutsuppföljning omsorgsnämnden
Dnr ON 2018/65
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 19 februari 2018
Beslutsuppföljning daterad 29 januari 2018
Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen

Beslutet skickas för kännedom till
Lotte Mossudd, socialchef

7

Omsorgsnämnden protokoll 2018-03-05
§ 16
Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion mellan
kommunerna i VG och Västra Götalandsregionen
Dnr ON 2018/35
Sammanfattning
Upphandlad försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion upphör att gälla 2018-04-30. Västkom och Västra Götalandsregionen
har tagit fram ett samarbetsavtal som under 2017 varit på remiss i kommunerna.
Ledningsrådet Läkemedelsnära produkter gör bedömningen att avtalet är gynnsamt och
effektivt för försörjningen av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion i Västra Götaland. Ledningsrådet läkemedelsnära produkter ställde sig
bakom förslaget den 12 juni 2017. Det politiska samrådsorganet för VGR och
kommunerna (SRO) ställde sig bakom förslaget 22 september 2017 och Västkoms
styrelse gjorde detsamma den 10 oktober 2017.
Den 8 december beslutade GR:s förbundsstyrelse att ställa sig bakom förslaget och
rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget till Samarbetsavtal för
försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion med start 2018-05-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2018
Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blåsoch tarmdysfunktion mellan Kommun Lilla Edet och Västra Götalandsregionen.
Utdrag ur protokoll (§ 301) från förbundsstyrelsens sammanträde 8 december 2017.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att teckna föreslaget samarbetsavtal med Västra
Götalandsregionen för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid
blås-och tarmdysfunktion 2018-05-01 – 2021-05-01.

Beslutet expedieras till
GR linda.macke@grkom.se
Beslutet skickas för kännedom till
Maria Ljungberg
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§ 17
Patientsäkerhetsberättelse för Lilla Edets kommun 2017
Dnr ON 2018/60
Sammanfattning
Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år
upprätta en patientsäkerhetsberättelse i vilken det ska framgå
1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
2. Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
3. Vilka resultat som har uppnåtts
Maria Ljungberg medicinskt ansvarig sjuksköterska redogör för
patientsäkerhetsberättelsen 2017 för Lilla Edets kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2018
Patientsäkerhetsberättelse 2017 daterad 1 mars 2018
Beslut
Omsorgsnämnden antar föreslagen patientsäkerhetsberättelse för Lilla Edets kommun
2017.

Beslutet expedieras till
Maria Ljungberg
Beslutet skickas för kännedom till
Lotte Mossudd
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§ 18
Årsrapport 2017 för omsorgsnämnden
Dnr ON 2018/70
Sammanfattning
Omsorgsnämnden redovisar för 2017 ett underskott gentemot budget på 1 mnkr.
Resultatet avviker från ett, vid tidpunkten för T2, förväntat överskott och beror främst
på minskade intäkter från försäkringskassan för personer med insatser enligt LSS samt
att behovet av hemtjänstinsatser ökat betydligt mer än förväntat under hösten.
Andra orsaker till årets underskott är betydligt högre personalkostnader än förväntat till
följd av ökade svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens, vilket särskilt
gäller biståndshandläggare och sjuksköterskor. För att rättssäkert och patientsäkert
kunna fullgöra uppdragen gentemot medborgarna har vi i perioder under året köpt tjänst
från bemanningsföretag. Befintlig personal har även tvingats arbeta övertid. Viss
parallelltjänstgöring i samband med förvaltningschefsbyte har även påverkat
kostnaderna.
Under senare år har målgruppen som erhåller hemtjänst vidgats och har mer komplexa
vårdbehov. Utöver gruppen som har svårigheter i sin vardag på grund av hög ålder, får
även personer med svåra diagnoser som cancer, demens och Amyotrofisk lateralskleros
(ALS) stöd och vårdinsatser av hemtjänst och hemsjukvård. Verksamheten bedriver
även palliativ vård. Cirka 6 % av brukarna inom hemtjänsten var under året under 65 år.
Tillgången på platser i särskilt boende har under året motsvarat behovet och kommunen
har haft mycket små kostnader till Regionen för medicinskt utskrivningsklara, då
korttidsplatser kunnat erbjudas efter utskrivning från sjukhus. Mot årets slut ökade dock
behovet av platser i såväl särskilt boende som korttidsboende markant. Flera personer
har inte kunnat beredas plats inom föreskriven tid, vilket är oroande. Verksamheten
följer noga utvecklingen och åtgärder har planerats om situationen blir bestående.
Flera effektiviseringar har genomförts under året. Bland annat har ett nytt program som
möjliggör en flexiblare schemaläggning införts. Samtliga analoga trygghetslarm i
ordinärt boende har bytts ut till digitala.
Särskilt glädjande är att de personer som tar del av kommunens äldreomsorg generellt är
mycket nöjda. Av de som svarat i Äldreguiden för 2017 var 93 % av de som har
hemtjänst nöjda med hemtjänsten som helhet och av personer i särskilt boende var 100
% nöjda med det särskilda boendet som helhet. En förbättringsåtgärd var dock att över
50 % av de svarande ansåg att möjligheten till utevistelse bör förbättras.
Under året har vård och omsorg haft statliga bemanningsmedel om 2,5 mnkr. Dessa
medel har finansierat träffpunktsverksamheter och viss personalförstärkning i
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hemsjukvård och särskilt boende. Gentemot budget redovisar äldreomsorgen ett
underskott med knappt 1.2 mkr.
Verksamheten som riktar sig till funktionshindrade redovisar sammantaget ett positivt
resultat för året med 1.3 mkr. Detta beror till största delen på att avsatta medel för ett
nytt serviceboende inte tagits i anspråk. Kostnaderna har även kunnat minskas genom
omförhandling av avtal för vård som köps externt. Personlig assistans LSS och SFB
visar dock ett stort underskott. Huvudsakligen beror detta på minskade intäkter från
försäkringskassan. Några personer med personlig assistans har även fått utökade behov.
Lotte Mossudd socialchef och Yvonne Gunnarsson Nord verksamhetschef VoO och
Helen Persson verksamhetschef LSS redovisar årsrapporten för nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2018
Årsrapport 2017 för omsorgsnämnden, daterad 22 februari 2018
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner årsrapport för 2017 efter redaktionella förändringar.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Beslutet skickas för kännedom till
Lotte Mossudd, socialchef
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§ 19
Uppföljning av internkontroll 2017
Dnr ON 2018/21
Sammanfattning
Omsorgsnämnden antar årligen en internkontrollplan där granskningsområden väljs
med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. Resultaten från
uppföljningen redovisas en gång per år till kommunfullmäktige och kommunrevisionen
Internkontrollplanen för 2017 omfattar kontroll av sex områden: att rutinen för
hantering av privata medel följs, social dokumentation, att omprövning av
biståndsbeslut enligt SOL och LSS sker inom föreskriven tid, att genomförandeplaner
upprättas och följs upp, att den enskilde erhåller beslutade insatser inom personlig
assistans samt kontroll av brandskydd/säkerhet.
Sammanfattningsvis visar kontrollrapporterna på ungefär samma resultat som förra året.
Social dokumentation har förbättrats men ytterligare förbättring behövs. Även när det
gäller hantering av privata medel måste åtgärder vidtas för att rutinerna alltid följs.
Dessa områden måste följas upp i kommande års internkontroll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 26 januari 2018
Internkontrollplan 2017
Beslut
Internkontrollrapport för 2017 godkänns.

Beslutet expedieras till
Jörgen Karlsson, ekonomichef
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§ 20
Förslag till internkontrollplan 2018
Dnr ON 2018/22
Sammanfattning
Omsorgsnämnden ska för varje år anta en internkontrollplan (Kf § 65 2004).
Granskningsområdena ska väljas ut med utgångspunkt från en väsentlighets- och
riskbedömning. Aktuella områden för belysning kan dels röra verksamhetens
redovisningsrutiner som exempelvis fakturahantering, det kan vara av administrativ art
som exempelvis granskning av förbrukade resurser gentemot fattade beslut och
uppställda mål.
Förvaltningschefen redovisar resultatet av internkontrollen en gång per år till
Kommunfullmäktige, Kommunrevisionen och Omsorgsnämnden.
Resultatet av den internkontroll som genomfördes 2017 visade på viss förbättring
gentemot tidigare genomförda internkontroller men även att kontrollmomenten bör
kvarstå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2018
Förslag till Internkontrollplan 2018
Beslut
Omsorgsnämnden antar föreslagen internkontrollplan för 2018.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas för kännedom till
Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschef Vård och Omsorg
Helen Persson, verksamhetschef FH
Lotte Mossudd, socialchef
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§ 21
Ej verkställda beslut 2017 SoL och LSS
Dnr ON 2018/67
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 4 LSS bostad med särskild service enligt § 9:9
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

kommentar

2016-01-21

160531,170306, 170609,180208

Tackat ja och kommer att
verkställas fr o m 180228

2016-09-16

170306, 170609

Tackat ja och kommer att
verkställas i juni 2018

Kvartal 4 LSS kontaktperson enligt § 9:4
Beslutsdatum
2016-04-06

erbjudande

verkställt

kommentar

dragit tillbaka ansökan 171120

2016-09-08

171027

Kvartal 4 LSS daglig verksamhet enligt § 9:10
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

2017-05-01

171027

Avbrott i verkställigheten mer än 3 månader
Kvartal 4 LSS personlig assistans enligt § 9:2
Avbrott

åter verkställt

170529

170911
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Kvartal 4 LSS kontaktperson enligt § 9:4
Avbrott

åter verkställt

170701

180222

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2018
Inspektionen för Vård och Omsorg kvartalsrapport, 2017q4 rapporteringstillfälle
2017q4
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner informationen.

Beslutet expedieras till
Akten
Inspektionen för Vård och Omsorg
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 22
Information
Sammanfattning
Enklare modell för biståndshandläggning:
Centerpartiet ställde frågan till socialförvaltningen föregående nämndsmöte, om man
har diskuterat den föreslagna lagrådsremissen. Regeringen föreslår att det ska införas en
ny bestämmelse i socialtjänstlagen, Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
det handlar om en enklare modell för biståndshandläggning.
Yvonne Gunnarsson Nord verksamhetschef för VoO har tagit upp frågan i sin
nätverksgrupp i Göteborgsregionen (GR) och det är inte någon av kommunerna som
börjat hantera frågan ännu.
Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.
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§ 23
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1. 2018-01-31, IN 2018/16
IN § 8 - Förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje vid utskrivningar
från sluten hälso- och sjukvård
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 24
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
Id
Beskrivning
Datum
Avsändare/Mottagare
Ärendenummer Ärendemening
2965
2018-02-09

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***

Beslutsfattare
Paragraf
Ansvarig
Kategori
Davor Maslovski
Davor Maslovski §8/2018

ON 2018/15

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski

2952

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***

Davor Maslovski

ON 2018/2

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski

2123

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***

Davor Maslovski

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski

2018-02-09

2018-01-25
ON 2018/26

2988
2018-02-09

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***
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Davor Maslovski §5/2018

Davor Maslovski §4/2018

Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §9/2018

sid- 2 -

ON 2018/27

3380
2018-02-15
ON 2018/57

3449
2018-02-16
ON 2018/61

3750
2018-02-21
ON 2018/64

2957
2018-02-09

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***
Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***
Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***
Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***

Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §11/2018
Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §13/2018
Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §14/2018
Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §6/2018

ON 2018/41

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski

2961

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***

Davor Maslovski

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski

2018-02-09
ON 2018/34

3317
2018-02-14
ON 2018/4

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***
Ansökan om
bostadsanpassningbidrag
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Davor Maslovski §7/2018

Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §10/2018
Davor Maslovski

sid 2/3

sid- 3 -

Bostadsanpassningsbidrag
2018.153
2018-02-13

Annons Legitimerad
arbetsterapeut
Andreas Nyhus

§

ON 2018/51

Avslutad rekrytering:
Yvonne Gunnarsson-Nord
Legitimerad arbetsterapeut,
Lilla Edets kommun (A732150)

2018.192

Enhetschef inom
funktionshinder

2018-02-20

§

ON 2018/68

Annons Enhetschef inom
funktionshinder Lilla Edets
kommun A740071

2018.195

Beslut enligt 8 kap 2 1 SoL om Ann Brorström
reducerad hyresavgift vid
dubbel boendekostnad
***Sekretess***
Ann Brorström §1/2018

2018-02-08
ON 2018/42

Ansökan om reducering vid
dubbel boendekostnad

Helen Persson

Ann Brorström
Reducering vid dubbel
boendekostnad

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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