Omsorgsnämnden protokoll 2018-04-23

Datum:

måndagen den 23 april 2018

Tid:

15:30-19.20

Plats:

Östra Roten

Justeringsdag:

fredagen den 27 april 2018

Paragrafer:

25-37

Utses att justera:

Anita Almén Björk (S)

Underskrifter:
Sekreterare
Anna-Carin Säll
Ordförande
Tommy Nilzén (MP)
Justerare
Anita Almén Björk (S)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.
Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-23

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2018-04-23

2018-05-22

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Anna-Carin Säll

1

Omsorgsnämnden protokoll 2018-04-23

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

Övriga närvarande
Ersättare
Anna-Lee Alenmalm (M)
Tjänstemän
Lotte Mossudd, socialchef
Yvonne Gunnarsson-Nord, verksamhetschef VoO
Helen Persson, verksamhetschef LSS
Maria Weiselius, verksamhetsutvecklare § 26-27
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
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§ 25
Godkännande av dagordning
Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.
Beslut
Dagordningen godkänns.
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§ 26
Socialstyrelsens Öppna jämförelser enhetsundersökning LSS
2017
Dnr ON 2018/99
Sammanfattning
Årligen genomför socialstyrelsen öppna jämförelser inom flera områden bland annat
funktionshinder, äldrevård, missbruk och hälso-sjukvård. Genom öppna jämförelser kan
jämförelser göras av kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige.
Inom området personer med funktionsnedsättning – LSS genomfördes 2017 två
undersökningar. Dels Öppna jämförelser 2017-stöd till personer med
funktionsnedsättning samt Enhetsundersökning LSS 2017. Enhetsundersökning LSS är
en undersökning där bostäder med särskild service (vuxna) och dagliga verksamheter
besvarar frågor om sina verksamheter.
Resultatet från Enhetsundersökning LSS presenteras av verksamhetsutvecklaren Maria
Weiselius.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 5 april 2017
Powerpoint Resultat enhetsundersökning LSS 2017
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.

Beslutet skickas för kännedom till
Helen Persson, verksamhetschef VoO LSS
Maria Weiselius, verksamhetsutvecklare
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§ 27
Resultat brukarundersökning 2017- LSS
Dnr ON 2018/107
Sammanfattning
Hösten 2017 genomfördes en brukarundersökning inom funktionhinderavdelningen i
Lilla Edets kommun. Brukarundersökningen har tagits fram av Sveriges Kommuner och
Landsting i samarbete med Rådet för kommunala analyser (RKA). Undersökningen
riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende och daglig
verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Fyra kvalitetsområden har mätts i undersökningen: självbestämmande, bemötande,
trygghet och trivsel.
I undersökningen är de 16 000 svaren direkt från brukaren. Inga svar från företrädare
eller anhöriga tillåts. 102 kommuner har genomfört undersökningen (76 kommuner
2016).
Resultatet från brukarundersökningen presenteras av verksamhetsutvecklaren Maria
Weiselius.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 april 2018
Powerpoint Brukarundersökning 2017
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.

Beslutet expedieras till
Helen Persson, verksamhetschef
Maria Weiselius, verksamhetsutvecklare
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§ 28
Heltidsresan Lilla Edets kommun
Dnr ON 2018/102
Sammanfattning
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om
att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.
Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn
erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska
behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet.
Ärendet
Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att
redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag.
Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler medarbetare klarar sin
egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas
attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.
SKL och Kommunal är överens om tre mål:
1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid
2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete
3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar
jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.
Lilla Edets kommun har initialt valt att fokusera projektet inom omsorgsnämndens
ansvarsområde mot bakgrund av att större delen av kommunens deltidsanställda är
verksamma där. I förlängningen kan andra verksamheter komma att involveras.
Lilla Edets kommuns handlingsplan är framtagen i en arbetsgrupp bestående av
arbetsgivarrepresentanterna och de lokala representanterna för Kommunal.
Handlingsplanen fastställdes 2017-12-19 i överläggning med Kommunal.
Verksamhetschef för vård och omsorg Yvonne Gunnarsson Nord informerar nämnden
om handlingsplanen för heltidsresan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 4 april 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.
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Beslutet skickas för kännedom till
Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschef vård och omsorg
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§ 29
Ansökan om utbildningsmedel till omvårdnadsprogram
Dnr ON 2018/108
Sammanfattning
Socialförvaltningen har lämnat in en intresseansökan om att ansöka om
utbildningsmedel till omvårdnadsprogram
Ansökan är ställd till Omställningsfonden -TLO -KL
Tidig lokal omställning, TLO-KL, är en bilaga till omställningsavtalet KOM-KL och
omfattar cirka 730 000 anställda inom kommuner och landsting samt företag och
kommunalförbund som är medlemmar i Pacta.
Tidig lokal omställning syftar till att
 Stärka anställdas eller grupper av anställdas kompetens för att i god tid möta
förändrade behov inom verksamheten. På det sättet kan de som riskerar att bli
övertaliga få möjlighet till andra arbetsuppgifter inom organisationen.
 Erbjuda arbetstagare omställningsstöd för att få kompetens till en ny tjänst, då
personen i fråga inte kan återgå till sin gamla tjänst efter en avslutad
rehabilitering.
 Erbjuda samtalsstöd/coachning till såväl chefer som medarbetare inför en
övertalighetssituation.
Socialförvaltningen Lilla Edet och Sektor arbete, trygghet i Ale har var för sig
lämnat in intresseansökan om att söka utbildningsmedel till omställning för
vårdbiträden/stödpedagoger inom äldreomsorgen och
funktionshinderavdelningen. Utbildningen kommer att bedrivas inom ramen för
Vård och Omsorgscollege. Ale och Lilla Edet ingår som styr- och programråd i
Vård och Omsorgscollege med arbetsgivare, facklig representation och
utbildningsanordnare. Vårt övergripande mål är att behålla, rekrytera och
vidareutveckla personalen.
Ansökta medel från Socialförvaltningen är 340 000 kr.
Verksamhetschefen för vård och omsorg Yvonne Gunnarson Nord informerar om
ansökan om utbildningsmedel. Lilla Edets kommun har fått besked om att man kan
ansöka om dessa medel.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 april 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
-

9

Omsorgsnämnden protokoll 2018-04-23
Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.

Beslutet skickas för kännedom till
Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschef för vård och omsorg
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§ 30
Dataskyddsombud för omsorgsnämnden
Dnr ON 2018/100
Sammanfattning
Den som behandlar personuppgifter måste utse ett dataskyddsombud. Den övergripande
och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att:
 Samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
 Kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
 Informera och ge råd inom organisationen
Dataskyddsombudet ska också
 Ge råd om konsekvensbedömningar
 Vara kontaktperson för datainspektionen
 Vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
 Samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvariga.
Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha utfört sina
arbetsuppgifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 5 april 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden utser Maria Olegård till dataskyddsombud under perioden 2018-0525–2018-08-31 och Ingrid Murisoja fr.o.m. 2018-09-01.

Beslutet expedieras till
Datainspektionen
Maria Olegård
Ingrid Murisoja
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§ 31
Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA)
Dnr ON 2018/75
Sammanfattning
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. För att
nämnden som är personuppgiftsansvarig (PUA) ska kunna lämna ut personuppgifter till
en anlitad leverantör som är personuppgiftsbiträde (PUB) så behöver det upprättas ett
personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA).
Enligt omsorgsnämndens reglemente kan nämnden uppdra åt en anställd hos nämnden
att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Förvaltningschefen föreslås därför få rätt att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal på
nämndens vägnar.
I de fall där personuppgifter hanteras i gemensamma system så som lön, ekonomi, mail
och andra gemensamma IT-system uppdrar omsorgsnämnden åt kommunstyrelsen att
hantera även nämndens data och personuppgifter enligt kommungemensamma principer
och regler.
Omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för sin delmängd av personuppgifter.
Kommunstyrelsen blir personuppgiftsbiträde åt omsorgsnämnden, men kommer att
agera som personuppgiftsansvarig för gemensamma system gentemot externa parter och
teckna gemensamma personuppgiftsbiträdesavtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 23 februari 2018
Omsorgsnämndens reglemente dnr 2014/KS0377
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
1. Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen rätt att underteckna
personuppgiftsbiträdesavtal på nämndens vägnar.
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt kommunstyrelsen att agera som
personuppgiftsansvarig för gemensamma system gentemot externa parter och
teckna gemensamma personuppgiftsbiträdesavtal.

13

Omsorgsnämnden protokoll 2018-04-23
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Förvaltningschef
Omsorgsnämnden
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§ 32
Ansökan om föreningsbidrag RTP
Dnr ON 2018/91
Sammanfattning
Den 23 mars 2018 inkom till omsorgsnämnden i Lilla Edets kommun en ansökan om
föreningsbidrag för 2018 från den ideella föreningen Personskadeförbundet (RTP) norra
Älvsborgs lokalförening som enligt deras uppgift har 15 medlemmar i Lilla Edet
kommun.
Några medel för stöd till ideella organisationer finns inte i nämndens budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2018
Ansökan inkl. bilagor från Personskadeförbundet RTP, ankomststämplad 2018-03-23.
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
-Beslut
Ansökan om föreningsbidrag från Personskadeförbundet (RTP) avseende år 2018
avslås.

Beslutet expedieras till
Personskadeförbundet (RTP) norra Älvsborgs lokalförening
Beslut delges
Matilda Haglund, ekonom
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§ 33
Revidering av Omsorgsnämndens delegationsordning
Dnr ON 2018/98
Sammanfattning
Nuvarande delegationsordning antogs av Omsorgsnämnden i april 2011. Den har sedan
reviderats vid några tillfällen, senast i januari 2016. Delegationsordningen har nu gåtts
igenom och det finns behov av några ändringar.
Punkt 2, 20 och 21 är delegat Omsorgsnämnden. Detta behöver inte anges i
delegationsordningen då alla beslut som inte står i delegationsordningen måste till
omsorgsnämnden för beslut. Dessa punkter föreslås därför tas bort.
Om punkt 2 tas bort behöver punkt 1 ändras till:
Beslut om bistånd i form av 4 kap 1 § SoL
plats i kommunens särskilda 5 kap 7 § SoL
boendeformer

biståndshandl
äggare

Avslag ska
redovisas för
omsorgsnämnden

Punkterna 10 och 11 i delegationsordningen gäller färdtjänst och riksfärdtjänst. Detta är
delegerat till biståndshandläggare. Sedan ett tag tillbaka arbetar även områdessekreterare med handläggning av färdtjänst och bör få delegation för att kunna fatta
beslut. Så som delegationsordningen är formulerad gäller punkterna alla beslut om
färdtjänst och riksfärdtjänst. Enligt kommunallagen 6 kap. 38 § får beslutanderätten inte
delegeras bl.a. när det gäller ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Exempel på sådana ärenden är
t.ex. återkallelse av beviljade tillstånd. Utifrån detta föreslås punkterna 10 och 11 ändras
till att endast gälla beviljande.
10 Beslut att bevilja
Färdtjänstlagen
Biståndshandl Enligt normer och
färdtjänst
äggare
riktlinjer
områdessekre
terare
11 Beslut att bevilja
Lag om
biståndshandl Enligt normer och
riksfärdtjänst
riksfärdtjänst
äggare
riktlinjer
I punkterna 17, 18 och 19 anges äldreomsorgssekreterare som delegat.
Äldreomsorgssekreterare har sedan ett par år tillbaka titeln förvaltningssekreterare.
Punkt 18 Beslut om nedsättning eller avskrivning av avgift samt reducering vid dubbel
boendekostnad är delegerat till förvaltningschef/äldreomsorgssekreterare. Det är
otydligt vem av dessa som får besluta när. Beslutanderätt som delegerats till viss
befattningsnivå får enligt delegationsordningen även utövas av överordnad tjänsteman.
Förvaltningschef kan därför styrkas som delegat.
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Punkt 22 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till nämnd i annan
kommun samt beslut om mottagande av ärende, punkt 25 Ingå avtal med annan
kommun om vårdkostnad och 65 Beslut att vägra lämna ut handling är delegerat till
förvaltningschef/verksamhetschef. Det är otydligt vem av dessa som får besluta när.
Beslutanderätt som delegerats till viss befattningsnivå får enligt delegationsordningen
även utövas av överordnad tjänsteman. Förvaltningschef kan därför styrkas som delegat.
I punkt 28 anges biståndshandläggare och enhetschef LASS som delegater.
Lagstiftningen heter inte längre LASS och den delegaten föreslås ändras till enhetschef
personlig assistans.
Punkterna gällande personalfrågor föreslås ändras till följande lydelse:
30 Beslut om anställning och
Förvaltningschef
lönesättning för personal direkt
underställd socialchefen
Beslut om anställning och
Verksamhetschef
lönesättning för personal direkt
underställd verksamhetschefen
31 Beslut om tillsvidareanställning
Enhetschef
och lönesättning för personal
underställd enhetschef
32 Beslut om anställning och lön för Enhetschef
tim- och månadsanställda vikarier
33 tas bort
34 tas bort
35 Godkännande av uppsägningstid Närmaste chef
36 Beslut om ledighet enligt lagar
Närmaste chef
och avtal samt semester
37 Beslut om tjänstledighet för
Närmaste chef
enskilda angelägenheter utan
löneförmåner högst sex månader
Över sex månader
Förvaltningschef
38 tas bort
39 Beslut om deltagande i kurser
Närmaste chef
och konferenser:
Några personalfrågor är idag inte delegerade och delegationsordningen föreslås
kompletteras med följande punkter:
Omplacering av personal
Närmaste chef
Uppsägning från arbetsgivarens sida Närmaste chef
Underrättelse och besked enligt LAS Närmaste chef
Fastställande av turordning
Personalchef
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Beslut om disciplinåtgärder, t.ex.
varning

Närmaste chef

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 5 april 2018
Omsorgsnämndens nuvarande delegationsordning
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
-Beslut
Punkt 2, 20 och 21 tas bort.
Punkt 1 ändras till:
Beslut om bistånd i form av
plats i kommunens särskilda
boendeformer

4 kap 1 § SoL
5 kap 7 § SoL

Punkterna 10 och 11 ändras till:
10 Beslut att bevilja
Färdtjänstlagen
färdtjänst
11 Beslut att bevilja
riksfärdtjänst

Lag om
riksfärdtjänst

Biståndshandl
äggare

Avslag ska
redovisas för
omsorgsnämnden

Biståndshandl
äggare
områdessekre
terare
Biståndshandl
äggare

Enligt normer och
riktlinjer
Enligt normer och
riktlinjer

I punkt 17, 18 och 19 ändras delegat äldreomsorgssekreterare till delegat
förvaltningssekreterare.
I punkt 18, 22, 25 och 65 stryks förvaltningschef som delegat.
Delegat enhetschef LASS i punkt 28 ändras till enhetschef personlig assistans.
Punkterna 30 – 39 ändras enligt förslag.
Omsorgsnämndens delegationsordning kompletteras med följande punkter gällande
personalfrågor:
Omplacering av personal
Närmaste chef
Uppsägning från arbetsgivarens sida
Närmaste chef
Underrättelse och besked enligt LAS
Närmaste chef
Fastställande av turordning
Personalchef
Beslut om disciplinåtgärder, t.ex. varning
Närmaste chef
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Beslutet expedieras till
socialchef
Beslutet skickas för kännedom till
Verksamhetschef FH
Verksamhetschef vård och omsorg
Verksamhetschef IFO
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§ 34
Budgetanvisningar inför MOR 2019
Dnr ON 2018/109
Sammanfattning
Genomgång av budgetanvisningar inför MOR 2019.
Socialchefen har sammanställt budgetanvisningar som nämnden läser igenom och
ställer frågor kring.
Budgetanvisningarna kommer att lämna över till ekonomiavdelningen senast 3 maj
2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 16 april 2018
Budgetanvisningar 2019 daterad 26 mars 2018
Mall underlag till ramar 2019
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, socialchef
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§ 35
Information
Sammanfattning
Nytt LSS-boendet:
Verksamhetschef för LSS Helen Persson berättar om invigning av nytt LSS-boende på
Skördevägen onsdagen den 16 maj.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 36
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Dom
1. 2018-03-13, Mål nr 8580-17
Förvaltningsrätten i Göteborg – Saken: Personkretstillhörighet enligt lagen
(1993:387) om stöd av service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS
Kallelse
2. Kommunala pensionärsrådet 5 mars 2018, Lilla Edet
Protokoll
3. Kommunala pensionärsrådet 5 mars 2018, Lilla Edet

Beslut
Omsorgsnämnden antecknar till protokollet.

22

Omsorgsnämnden protokoll 2018-04-23

§ 37
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
Beslutsfattare
Datum
Avsändare/Mottagare
Paragraf
Ärendenummer Ärendemening
Ansvarig
Kategori
6312
Beslut om
Davor Maslovski
bostadsanpassningsbidrag
2018-04-13
***Sekretess***
Davor Maslovski §23/2018
ON 2018/105

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski

4299

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***

Davor Maslovski

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski

2018-03-02
ON 2018/73

4610
2018-03-07
ON 2018/78

4319
2018-03-05

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***
Ansökan om
bostadsanpassningsintyg
Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***
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Davor Maslovski §20/2018

Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §16/2018
Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §15/2018

sid- 2 -

ON 2018/78

4612
2018-03-07
ON 2018/76

5151
2018-03-20
ON 2018/46

5138
2018-03-19
ON 2018/88

4617
2018-03-08
ON 2018/43

Ansökan om
bostadsanpassningsintyg
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***
Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag

Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §17/2018
Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §21/2018
Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §19/2018
Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §18/2018
Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag

2018.241

Enhetschef till hemtjänsten,
Lilla Edets kommun (A744163)

2018-03-09

§

ON 2018/83

Avslutad rekrytering:
Yvonne Gunnarsson-Nord
Enhetschef till hemtjänsten,
Lilla Edets kommun (A744163)

2018.255

Två sjuksköterskor till Lilla
Edets kommun (A750790)

2018-03-09

§

24

sid 2/3

sid- 3 -

ON 2018/85

Avslutad rekrytering: Två
sjuksköterskor till Lilla Edets
kommun (A750790)

Yvonne Gunnarsson-Nord

2018.311

Delegeringsbeslut reducerad
hyresavgift
***Sekretess***

Ann Brorström

Ansökan om reducering vid
dubbel boendekostnad

Ann Brorström

2018-03-22
ON 2018/86

2018.318

Stödpedagoger till nytt LSS
boende Lilla Edets kommun
(A721951)

2018-03-22
ON 2018/90

Ann Brorström §2/2018

Ordförandebeslut
Marcus Lindell

Marcus Lindell §1/2018
Stödpedagoger till nytt LSS
boende Lilla Edets kommun
(A721951)

Marcus Lindell

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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