Omsorgsnämndens protokoll 170529

Datum:

Måndagen den 29 maj

Tid:

15.30 – 18.00

Plats:

Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet

Justeringsdag:

Fredagen den 2 juni, klockan 8.00

Paragrafer:

32-41

Utses att justera:

Tommy Nilzén (MP)

Underskrifter:
Sekreterare
Anna-Carin Säll
Ordförande
Linda Holmer Nordlund (V)
Justerare
Tommy Nilzén (MP)

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

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-05-29

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2017-06-02

2017-06-26

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift:
Anna-Carin Säll
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Beslutande
Linda Holmer Nordlund (V) ordförande
Anita Almén Björk (S)
Erik Trönnberg (S)
Rose-Marie Björner (S)
Anita Andreasson (S) ersätter Ethel Augustsson (C)
Anna-Lee Alenmalm (M) ersätter Lorentz Lindell (M)
Tommy Nilzén (MP) vice ordförande

Övriga närvarande
Ersättare
Vesna Källström (S)

Tjänstemän
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
Sven Bergelind, socialchef
Yvonne Gunnarsson-Nord, verksamhetschef VoO § 35, 38
Helen Persson, verksamhetschef LSS § 35
Mats Nilsson, utvecklingsledare § 33
Maria Ljungberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 34
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§ 32
Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Inga tillkommande eller utgående ärende anmälda.
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner dagordningen.
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§ 33
Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Lilla Edets
kommun 2017 - 2022
Dnr 2017/ON089
Sammanfattning
Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Lilla Edets kommun 2017 – 2022 har
upprättats. Programförslaget syftar till att beskriva hur kommunen avser ta sitt ansvar
för att alla skall ges möjlighet till en god bostad.
Omsorgsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över planförslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2017
Remiss från Kommunstyrelsen angående förslag till bostadsförsörjningsprogram för
åren 2017 – 2022. Dnr 2017/ON089, 2016/Ks0425-6
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar avge följande yttrande:
I programförslaget finns en behovsanalys avseende särskilt boende för äldre som bygger
på en flerårsplan framtagen på uppdrag av omsorgsnämnden.
Någon planerad byggnation för att svara upp mot detta behov har dock inte inarbetats i
programförslaget, vilket omsorgsnämnden finner vara anmärkningsvärt.
Det rimligaste sättet att möta behovet av särskilt boende de närmaste åren är, enligt
nämndens förmenande, att genomföra den utbyggnad av Pilgården med två avdelningar
som redan finns projekterade. De nya lokalerna torde behöva vara inflyttningsklara
under 2020.
För att på lite längre sikt få tillgång till tillräckligt med lokaler för särskilt boende kunde
det vara intressant att åter studera de tankar som funnits om byggnation sydväst om, och
i anslutning till, nuvarande Lindkullen.
Skulle detta alternativ anses lämpligt/möjligt bör ett detaljplanearbete inledas de
närmaste åren.
För särskilt boende inom LSS finns flera nya gruppbostäder inplanerade, vilket är bra.
Därtill kommer det behövas lägenheter i det ordinarie nyproducerade bostadsbeståndet
som reserveras för personer med funktionsnedsättning.
Trygghetsboende har blivit en populär boendeform för personer som är 70 år och äldre.
Byggnation av något/några sådan bör inarbetas i programmet.
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En kommuns befolkningstillväxt bör maximalt vara av en sådan storlek att den
kommunala ekonomin klarar av de ökande kraven på kommunalservice, såsom
barnomsorg, skola, äldreomsorg, socialt stöd och utbyggnad av infrastruktur som detta
medför. En hanterlig och positiv tillväxttakt har länge ansetts var 1-1,5 %.
I programförslaget anges att de tillkommande bostäderna i genomsnitt under
programperioden möjliggör en befolkningstillväxt på 2,5 %. Till detta skall läggas den
tillväxt som generationsväxling i det befintliga beståndet kan ge, vilket kan vara
betydande.
En ansträngd och svag kommunal ekonomi gagnar ingen, och särskilt inte de med störst
behov av samhällets stöd. Omsorgsnämnden gör därför bedömningen att vi bör planera
för en något lägre tillväxttakt än den som programmet föreslår.
I programförslaget konstateras att vårt kommunala bolag Lilla Edets industri och
fastighetsaktiebolag är ett viktigt bostadspolitiskt instrument och ägare av våra särskilda
boenden. Det vore därför rimligt att Leifab fanns med bland remissinstanserna.
Programförfattaren uppger att antalet bostäder i flerbostadshus under åren 2013 – 2015
minskat med 104 stycken. Denna svårförståeliga uppgift, i tider av hög efterfrågan på
bostäder, måste kommenteras programmet.
I övrigt lämnar omsorgsnämnden programförslagen utan erinran.

Beslutet expedieras till
Mark- och exploateringssamordnare Ulrika Ankel
(maila: kommunen@lillaedet.se)
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§ 34
Information om Lex Maria anmälan
Dnr 2017/ON100
Sammanfattning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om Lex Maria anmälan till IVO,
Inspektionen för vård och omsorg, med anledning av utebliven läkemedelsgivning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2017
Utredning i samband med Lex Maria anmälan dnr 2017/ULN100-2
Anmälan enligt Lex Maria dnr 2017/ULN100-1

Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen

Beslutet expedieras till
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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§ 35
Tertialrapport 1 2017 Omsorgsnämnd
Dnr 2017/ON099
Sammanfattning
Omsorgsnämndens redovisar för perioden ett överskott gentemot budget på 1.3 mkr. Ett
prognostiserat resultat för 2017 beräknas visa ett överskott på 0.5 mkr. Periodens
positiva avvikelse beror bland annat på ökade intäkter med 1.2 mkr. Dessa intäkter
avser bland annat återbetalning avseende kostnader för färdtjänst, höjda avgifter samt
statliga bidrag.
Ärendet
Under perioden har behovet av äldreomsorg inom såväl särskilt boende som hemtjänst
varit något lägre än förväntat. Omorganisationen som genomfördes under föregående år
då hemtjänsten indelades i mindre arbetsområden har både förbättrat personalens
arbetsmiljö och ökat effektiviteten. Gentemot budget redovisar äldreomsorgen ett
överskott för perioden med drygt 0.7 mkr.
Värt att notera är att målgruppen för hemtjänst/hemsjukvård vidgas allt mer och cirka 9
% av brukarna inom hemtjänsten är under 65 år.
Äldreomsorgen i Lilla Edet håller en god kvalitet, Öppna jämförelsetal för 2016. 94 %
av de som svarat är nöjda med det särskilda boendet som helhet, förvaltningen rankas på
5 plats i riket. 88 % av de som svarat är nöjda med hemtjänsten som helhet.
Kommunen har hittills inte haft några kostnader till Regionen för medicinskt
utskrivningsklara.
Funktionshinderverksamheten redovisar ett överskott på 1.1 mkr främst beroende på att
avsatta medel för ett nytt serviceboende inte tagits i anspråk då byggstarten blivit
senarelagd.
Personalsituationen inför årets sommarperiod förväntas bli mycket ansträngd och
kostnadskrävande inom hela verksamhetsområdet.
Arbetet med uppföljning och analys av det ekonomiska resultatet har försvårats av att
installationen av det nya ekonomisystemet Agresso ännu inte är fullt genomförd.
Prognosen är därigenom något mer osäker än tidigare.
Socialchefen och verksamhetscheferna för vård och omsorg och LSS går igenom
tertialrapporten och verksamhetsmål för respektive verksamhet.

8

Omsorgsnämndens protokoll 170529
Beslutsunderlag
Tertialrapport 1 2017 omsorgsnämnden.
Tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2017
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 1 2017.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Beslutet skickas för kännedom till
Förvaltningschef
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§ 36
Beslutsuppföljning 170529
Dnr 2017/ON103
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 under 2016 fram till
dagens datum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2017
Beslutsuppföljning daterad 29 maj 2017

Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
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§ 37
Ansökan om föreningsbidrag 2017
Dnr 2017/ON076
Sammanfattning
Till omsorgsnämnden i Lilla Edet har den 7 april 2017 inkommit en ansökan om
föreningsbidrag för 2017 från den ideella föreningen Personskadeförbundet (RTP) norra
Älvsborgs lokalförening som har 15 medlemmar i Lilla Edet Kommun.
Några medel för stöd till ideella organisationer finns inte i nämndens budget.

Beslutsunderlag
Ansökan från Personskadeförbundet (RTP) daterad 25 mars 2017.
Tjänsteskrivelse daterad 20 april 2017

Beslut
Ansökan om föreningsbidrag från Personskadeförbundet (RTP) avseende år 2017
avslås.

Beslutet expedieras till
Personskadeförbundet (RTP) norra Älvsborgs lokalförening
Beslutet delges
Matilda Haglund, ekonom
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§ 38
Yttrande över skrivelse från Medpro, SPF och PRO
Dnr 2017/ON065
Sammanfattning
Medpro har ett äldreråd med representanter från SPF och PRO.
Äldrerådet ställer följande förslag till omsorgsnämnden:
- Att personer 80 år och äldre som är ensamstående erhåller gratis trygghetslarm
från Lilla Edets kommun.
Trygghetslarm kostar 300 kr i månaden för ensamstående och 350 kr för äkta par/sambo
och omfattas av maxtaxan. För 2017 är den maximala avgiften för insatser i
äldreomsorgen 2 013 kr
Vid beräkning av den enskildes avgifter tas hänsyn till dennes avgiftsutrymme. Den
enskilde kan aldrig betala mer än avgiftsutrymmet tillåter oavsett om kostnaderna är
högre. D.v.s. har man insats larm till en kostnad av 300 kronor per månad men har ett
avgiftsutrymme på 100 kronor betalar den enskilde 100 kronor per månad.
Avgiftsutrymmet är det den enskilde har kvar efter att hyra, skatt och det statliga
förbehållsbeloppet beräknats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2017
Skrivelse från Medpros äldreråd daterad 21 mars 2017

Beslut
Omsorgsnämnden avslår äldrerådets (Medpro, SPF och PRO) förslag om gratis
trygghetslarm till personer 80 år och äldre.

Beslutet expedieras till
Medpros äldreråd
Yvonne Gunnarsson Nord
Verksamhetschef VoO
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§ 39
Information
Ärendet utgår.
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§ 40
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Beslut
1. 2017-04-12, 2017/KS0121
KF § 51 – Årsredovisning 2016 – Lilla Edets kommun
2. 2017-04-12, 2016/KS0465
KF § 58 – Strategi för ett mångfaldssamhälle

Information
3. Göteborgsregionens kommunalförbund 2017-03-31 – Nytt avtal för försörjning
av personliga hjälpmedel

Kallelse
4. Kallelse till kommunala pensionärsrådet 2017-05-29
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.

14

Omsorgsnämndens protokoll 170529
§ 41
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.
Diariear
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Diarienummer
ON053
ON071
ON074
ON075
ON078
ON085
ON087
ON090
ON096

Rubrik
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsapassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Flyttade in på Soläng i februari
Ansökan om reducering avslås

Datum
2017-04-07
2017-04-11
2017-04-11
2017-04-11
2017-05-16
2017-05-08
2017-05-11
2017-05-02
2017-05-15

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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