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Beslutande
Tommy Nilzén (MP) vice ordförande ersätter Linda Nordlund Holmer (V) ordförande
Mattias Hammenfors (MP) ersätter Linda Nordlund Holmer (V)
Anita Almén Björk (S)
Anita Andreasson (S) ersätter Erik Trönnberg (S)
Vesna Källström (S) ersätter Rose-Marie Björner (S)
Ethel Augustsson (C)
Lorentz Lindell (M)
Per-Anders Sturk (SD)

Övriga närvarande
Tjänstemän
Lotte Mossudd, socialchef
Yvonne Gunnarsson Nordh, verksamhetschef VoO
Matilda Haglund, ekonom § 58–59
Anna A Johansson, ekonomiassistent § 58–59
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
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§ 56
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§ 57
Beslutsuppföljning ON 20180924
Dnr ON 2018/200
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 10 september 2018
Beslutsunderlag reviderad efter sammanträdet 21 maj 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.
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§ 58
Tertialrapporter och årsbokslut 2018 för Omsorgsnämnden
Dnr ON 2018/135
Sammanfattning
För perioden visar omsorgsnämnden ett underskott på knappt 13,8 mnkr, äldreomsorgen
8,8 mnkr och funktionshinder 4,9 mnkr.
7,7 mnkr av äldreomsorgens överskridande är personalkostnader som till största delen
beror på sex brukare som krävt förstärkt personal på grund av stora omvårdnadsbehov,
Några brukare har haft egen personal dygnet runt då de är beroende medicinskt
apparatur för sin överlevnad. Sammanlagt så mycket som 14,11 årsarbetare extra.
Denna grupp har från slutet av 2017 blivit större då sjukhusen skriver ut personer som
tidigare låg kvar och vårdades i slutenvården. De särskilda boendena har under perioden
även haft överbeläggning samt att hemsjukvården och hemtjänsten gett insatser till
brukare i målgruppen LSS efter att Försäkringskassan skärp sina regler och avslagit
ansökan om fortsatt assistans enligt SFB.
En annan förklaring till underskottet i äldreomsorgen är att verksamheten haft vakanta
chefstjänster och stora rekryteringsproblem till många av verksamheterna. Detta har
medfört mycket höga kostnader för fyllnads- och övertid. Hemsjukvården har under
perioden, p.g.a. brist på sjuksköterskor, tvingats köpa tjänst från bemanningsföretag,
vilket innebär en betydligt högre kostnad än ordinarie personal.
Ytterligare förklaring till det negativa resultatet är extra personalkostnader då nät- och
verksamhetssystem flera gånger varit ur funktion. Det har bl.a. inneburit att planeringssystem inte varit tillgängligt och att personalrekrytering i Time Care Pool inte fungerat.
Huvudorsaken till funktionshinderavdelningens underskott är tre nya beslut om boende
som inte kunnat verkställas i egen regi utan plats har köpts externt för två vuxna och ett
barn. Dessa nya beslut finns inte budgeterat för och inga tidigare beslut har upphört
under perioden.
Några brukare på gruppbostäderna och serviceboendet har under perioden haft ökat
behov av hjälp och stöd vilket krävt en högre personaltäthet. Dessa ökade behov tros
hålla i sig även resten av året. Prognosen för Personlig assistans är osäker och kan
komma att bli bättre. Detta är dock inte medräknat i prognosen för hela året.
Det förväntade årsresultatet är ett överskridande med 16,7 mnkr, där äldreomsorgen står
för 10,5 mnkr och funktionshinder för 6,2 mnkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24
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Tertialrapport 2 för Omsorgsnämnden
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Arbetet med att hitta besparingar påbörjades redan efter tertial 1 och fortsätter. För att
hitta en långsiktig ekonomiskt hållbar lösning krävs dock mycket mer arbete och större
åtgärder.
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 2 2018.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
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§ 59
Taxor och avgifter för 2019 inom vård och omsorg och
funktionshinder
Dnr ON 2018/194
Sammanfattning
Riksdagen beslutar om avgifter kommunen får ta ut, detta regleras i socialtjänstlagen, 8
kap. 5 § 6 – ”Den enskildes avgifter får för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans
med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per
månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet”.
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2019 beräknats till
46 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2019 är 1 000 kronor högre än
prisbasbeloppet för år 2018. Maxtaxa för 2019 är 2 089 kronor per månad.
Socialförvaltningen har gjort en översyn av taxor och avgifter inför 2019 och föreslår
ändring av de taxor och avgifter som inte följer prisbasbeloppet enligt nedan.
Ärendet
A Vård och omsorgsverksamheten
1. Tillsynskamera (omfattar trygghetstelefon plus tillsynskamera). Nytt.
Förslag: 350 kronor för ensamstående, 400 kronor för äkta par/sambo/registrerad
partner i samma hushåll per månad.
Då bosättningskommunen skall betala gäller samma kostnader plus en avgift för
åtgärdande av larmorsak.
2. Förtydligande gällande kommunal hälso- och sjukvård. Nytt.
Förslag: Barn/ungdom under 18 år betalar ingen avgift för denna insats.
(gäller även inom funktionshinderverksamheten).
Betalas hemtjänstavgift utgår ingen avgift för denna insats.
3. Personliga hygienartiklar (i städ- och tvätt paket inom särskilt boende). Nytt.
Förslag: Personliga hygienartiklar kan mot en månatlig avgift på 100 kronor
erhållas från boendet.
4. Kostnad per måltid för anhöriga/närstående på särskilt boende. Korrigering.
Förslag: Lunch och kaffe med tillbehör höjs med fem kronor per måltid (lunch 65
kr, kaffe med smörgås 25 kr, kaffe med kaka/bulle 20 kr, lunch på högtid 90 kr).
5. Fika serverad på träffpunkterna Lödöse och Hägern. Korrigering.
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Förslag: Höjs med fem kronor per måltid (kaffe med kaka 20 kr och kaffe med
smörgås 25 kr).
B Funktionshinderverksamheten
1. Hyra. Nytt.
Förslag: Hyra på grupp- och servicebostad. Hyressättningen följer resultatet av
hyresförhandlingarna mellan det kommunala fastighetsbolaget AB EdetHus och
Hyresgästföreningen och justeras årligen.
2. Avgift för helpension. Nytt.
Förslag: Avgift för helpension höjs från 6,5 % till 7,5 % av prisbasbeloppet.
Avgiften för helpension inom funktionshinderverksamheten har inte räknats upp de
senaste fem åren, detta korrigeras nu 2019 och kommer då att motsvara avgiften för
helpension inom vård och omsorg.
3. Ungdomar över 18 år med egen inkomst. Korrigering.
Förslag: Avgift för hyra höjs från 1 890 kronor till 1 950 kronor och avgift för mat
höjs från 1 730 kronor till 1 910 kronor per månad.
Övriga avgifter följer prisbasbeloppet samt rekommendation från VästKom enligt
tidigare beslut av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 september 2018.
Förslag på taxor och avgifter 2019.
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om taxor och avgifter inom
vård och omsorgs- och funktionshinderverksamheten 2019 enligt tjänsteskrivelse
daterad 3 september 2018.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
Ekonomichef
Beslutet skickas för kännedom till
Socialchef
Förvaltningssekreterare
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§ 60
Revidering av omsorgsnämndens delegeringsordning
Dnr ON 2018/20
Sammanfattning
Nuvarande delegeringsordning antogs av Omsorgsnämnden i april 2011. Den har sedan
reviderats vid några tillfällen, senast i april 2018. Delegeringsordningen har nu gåtts
igenom och det finns behov av några ändringar.
Ärendet
I punkt 43 är delegat Förvaltningsekonom. Förvaltningsekonom finns inte sedan några
år tillbaka. Delegat föreslås ändras till Förvaltningschef.
43. Verksamhetsbidrag till
Förvaltningsekonom
pensionärs- och
Förvaltningschef
handikappföreningar
I punkt 11 föreslås tillägg i ärendet och lagrum som innebär att delegat
biståndshandläggare tar beslut om insatser enligt 9 § LSS när de kan verkställas i egen
regi. Platser som måste köpas externt bör beslutas av nämnden, gäller alla punkter i 9 §.
11. Beslut om insatser enligt
7 § och 9 § Biståndshandläggare
lagen om stöd och service till
punkterna
vissa funktionshindrade som
2-10 LSS
kan verkställas i egen regi
9 § LSS
En ny punkt föreslås läggas till. Punkten har tidigare inte funnits med i
delegeringsordningen, vilket den bör göra.
Yttrande till JO eller IVO med
Verksamhetschef
anledning av klagomål eller
tillsyn

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 5 september 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
---
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Beslut
Punkterna 43 och 11 i Omsorgsnämndens delegeringsordning ändras enligt följande:
43. Verksamhetsbidrag till
Förvaltningsekonom
pensionärs- och
Förvaltningschef
handikappföreningar
11. Beslut om insatser enligt
lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade som
kan verkställas i egen regi

7 § och 9 §
punkterna
2-10 LSS
9 § LSS

Biståndshandläggare

Omsorgsnämndens delegeringsordning kompletteras med följande punkt:
Yttrande till JO eller IVO med
Verksamhetschef
anledning av klagomål eller
tillsyn

Beslutet expedieras till
Socialchef
Verksamhetschef vård och omsorg
Verksamhetschef LSS
Verksamhetschef IFO
Nämndsamordnare (revidera delegationsordningen)
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§ 61
Ej verkställda beslut SoL/LSS 2018
Dnr ON 2018/112
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 permanent enligt 4 kap. 1 §
Beslutsdatum
2017-11-01
180727

erbjudande

verkställt

180115

kommentar
dragit tillbaka ansökan,

2018-03-07
korttidsplats

verkställs i början på oktober, har varit på

2018-04-11
180816

180816

dragit tillbaka ansökan,

2018-04-25
180820

180817

dragit tillbaka ansökan,

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

erbjudande

verkställt

2016-09-16

170306

180603

2017-11-28

180519

2017-12-01

180618

2017-12-11

180901

kommentar

Kvartal 2 LSS ledsagarservice enligt § 9:3
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

2017-11-13

avslutats utan verkställighet pga säbo enligt SoL 180420
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Kvartal 2 LSS avlösning i hemmet enligt § 9:5
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

2018-02-01

180314, 180801

kommentar
tackat nej

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2018
Inspektionen för Vård och Omsorg kvartalsrapport, 2018q2 rapporteringstillfälle
2018q2
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner informationen.

Beslutet expedieras till
Akten
Inspektionen för Vård och Omsorg
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 62
Sammanträdesdagar för omsorgsnämnden 2019
Dnr ON 2018/199
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för omsorgsnämnden 2019,
hänsyn är tagen till när nämnden behöver fatta beslut om ekonomiska rapporter.
Omsorgsnämnden sammanträder måndagar klockan 15.30
28 januari
4 mars (årsrapport 2018, internkontroll, beslutsuppföljning)
15 april
27 maj (T1, beslutsuppföljning)
19 augusti (taxor och avgifter)
30 september (T2, beslutsuppföljning)
4 november (verksamhetsplan 2020, sammanträdesdagar 2020)
9 december (beslutsuppföljning)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden fastställer ovanstående sammanträdesdagar för 2019.

Beslutet expedieras till
Samtliga ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
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§ 63
Information
Sammanfattning
Diskussion verksamhetsplan 2019:
Socialchefen ställer frågan till nämnden om det finns några specifika önskemål från
nämnden som förvaltningen ska ta hänsyn till när man börjar arbeta fram en grund till
det politiska dokumentet, verksamhetsplan för 2019. Nämnden ber förvaltningen arbeta
fram ett underlag till kommande nämnd i oktober.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 64
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Dom
1. Förvaltningsrätten i Göteborg 2018-08-13, mål nr 8667-18.
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag, förkortad BAB
Konferens
2. Inbjudan konferens Göteborgsregionen, Förebyggande demensomsorg – med
fokus på forskning, samhälle och personal, 9 november 2018

Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.
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§ 65
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.

Utskriftsdatum: 2018-09-10
Diarieenhet:

Omsorgsnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-09-24
Sekretess:

Visas ej

Id
Beskrivning
Datum
Avsändare/Mottagare
Ärendenummer Ärendemening
11684
2018-08-28

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***

ON 2018/152

Ansökan om

12197

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
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Beslutsfattare
Paragraf
Ansvarig
Kategori
Davor Maslovski
Davor Maslovski §40/2018
Davor Maslovski

Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski

sid- 2 -

2018-09-05

***Sekretess***

Davor Maslovski §41/2018

ON 2018/179

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski

12196

Utredning

Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski

2018-09-05

***Sekretess***

Davor Maslovski §42/2018

ON 2018/185

Ansökan om
bostadanpassningsbidrag

Davor Maslovski

12199
2018-09-05
ON 2018/178

2018.633
2018-06-15
ON 2018/150

2018.756
2018-08-24

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

Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §43/2018
Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §34/2018
Davor Maslovski

Bostadsanpassningsbidrag
Yttrande till Förvaltningsrätten Lotte Mossudd
Mål nr 9416-18
Lotte Mossudd §2/2018

ON 2018/188

Yttrande till Inspektionen för
Lotte Mossudd
vård och omsorg,
Förvaltningsrätten mål 9616-8

2018.766

Delegeringsbeslut reducerad
hyresavgift
***Sekretess***

Ann Brorström

Ansökan om reducering vid
dubbel boendekostnad

Ann Brorström

2018-09-04
ON 2018/173

2018.767

Delegeringsbeslut reducerad
hyresavgift
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Ann Brorström §5/2018

Reducering vid dubbel
boendekostnad
Ann Brorström

sid 2/3

sid- 3 -

2018-09-04

***Sekretess***

Ann Brorström §6/2018

ON 2018/183

Ansökan om reducering vid
dubbel boendekostnad

Ann Brorström

2018.768
2018-09-04
ON 2018/186

2018.769
2018-09-04
ON 2018/195

Delegeringsbeslut reducerad
hyresavgift
***Sekretess***
Ansökan om reducering vid
dubbel boendekostnad

Delegeringsbeslut reducerad
hyresavgift
***Sekretess***
Ansökan om reducering vid
dubbel boendekostnad

Reducering vid dubbel
boendekostnad
Ann Brorström
Ann Brorström §7/2018
Ann Brorström
Reducering vid dubbel
boendekostnad
Ann Brorström
Ann Brorström §8/2018
Ann Brorström
Reducering vid dubbel
boendekostnad

180501-180831 Biståndsbeslut inom omsorgsnämnden enligt SoL, LSS och
färdtjänstlagen
Biståndshandläggare
______________________________________________________________________

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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