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Beslutande
Linda Holmer Nordlund (V) ordförande
Anita Almén Björk (S)
Anita Andreasson ersätter Erik Trönnberg (S)
Rose-Marie Björner (S)
Jeanette Villaroel (V) ersätter vakant (L)
Vesna Källström (S) ersätter Ethel Augustsson (C)
Lorentz Lindell (M)
Anna-Lee Alenmalm (M) ersätter Tommy Nilzén (MP) vice ordförande

Tjänstemän
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
Ann-Louise Joona, personalstrateg § 2
Yvonne Gunnarsson-Nord, verksamhetschef VoO § 3, 5-7
Helen Persson, verksamhetschef LSS § 4-5
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§1
Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Tillkommande ärenden:


Informationspunkt – digitala larm



Nominering av ledamot till kommunala rådet för personer med
funktionsnedsättning

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner dagordningen med förändringar enligt ovan.
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§2
Information från personalavdelningen angående avgångsenkät
Sammanfattning
Personalstrateg Ann-Louise Joona informerar om resultatet från avgångsenkäten för
socialförvaltningen under perioden april 2015 till och med juni 2016.
Personalavdelningen har börjat använda sig av avgångsenkäter för att kunna mäta olika
faktorer och anledningar till varför personal avslutar sin anställning.
Förvaltningsövergripande har 124 enkäter skickats ut och 71 personer har svarat, det
motsvarar 57 %. För socialförvaltningen har 59 enkäter skickats ut och 32 personer har
svarat, vilket motsvarar 54 %. Avgångssamtal sker till 66 % för socialförvaltningens
medarbetare och för kommunen generellt 52 %.
Medarbetarundersökning är ett annat viktigt verktyg som personalavdelningen arbetar
med för att kunna analysera medarbetares arbetssituation. Medarbetarenkäten som
genomfördes under hösten 2016 håller just nu på att sammanställas. Efter att den
presenterats i ledningsgruppen kommer personalstrateg att åter bjudas in till nämnden
för att på verksamhetsnivå redovisa resultat och analys.
Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.
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§3
Boende för äldre i Lilla Edets kommun, flerårsplan 2017-2023
Dnr 2016/ON223
Sammanfattning
Denna rapport är framtagen på uppdrag av omsorgsnämnden i syfte att belysa framtida
behov av särskilda boenden för åldersgruppen över 65 år. Perioden omfattar 2016 –
2023.
Äldreomsorgen, både nationellt och lokalt i Lilla Edet, står inför stora utmaningar vad
gäller den förändrade åldersstrukturen. Andelen äldre förväntas öka med 30 % fram till
år 2050. Utifrån befolkningsstatistiken gjorde Lilla Edets kommun en lokal framräkning
i juni 2016. Denna statistik visar att antalet kommuninnevånare över 65 år och äldre
kommer att öka med 25 % fram till år 2023. När det gäller kommuninnevånare över 80
år kommer antalet att öka med 30 %.
Åldersgruppen med störst hjälpbehov är gruppen 80+. I socialförvaltningens
kartläggning framgår att 11 % av gruppen 80 – 89 år bor på särskilt boende. I gruppen
över 90 år bor 45 % i särskilt boende.
Lilla Edets kommun har 130 boendeplatser fördelade på tre särskilda boenden (Lödöse,
Lilla Edet centralt och Ström). Den statistiska framräkning som är gjord visar att 25 30 platser behöver tillskapas fram till 2023.
Den förändrade åldersstrukturen kommer att ställa nya krav på vår
samhällsorganisation. Att befolkningen blir äldre innebär att biologiska
funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar kommer att öka, vilket rimligen innebär
ökat behov av vård, stöd och omsorg.
Enligt nationella prognoser innebär befolkningens åldrande störst utmaning för vårdoch omsorgssektorn under perioden 2020 – 2030. För att bibehålla en god hälsa och
minska vård- och omsorgskostnader är det viktigt att arbeta med olika insatser av
förebyggande verksamheter. Exempel på förebyggande åtgärder kan vara; kost- och
livsstils aktiviteter, träffpunkter, anhörigstöd, teknikutveckling och trygghetboende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad 23 januari 2017
Boende för äldre i Lilla Edets kommun, flerårsplan 2017-2023 daterad 10 januari 2017
Yrkande
Linda Holmer Nordlund (V): Föreslår att flerårsplanen ska revideras årligen.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller Linda Holmer Nordlund (V) förslag.
Beslut
1. Omsorgsnämnden godkänner planen Boende för äldre i Lilla Edets kommun,
flerårsplan 2017-2023.
2. Flerårsplanen ska revideras årligen.

Beslutet expedieras till
Verksamhetschef för VoO
Socialchef
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§4
Flerårsplan avseende bostäder för personer med
funktionsnedsättning för 2017-2019
Dnr 2016/ON221
Sammanfattning
Lilla Edets kommun ska erbjuda stöd- och serviceinsatser i sådan omfattning och på ett
sådant sätt att lagstiftningens krav avseende tillämpningen av socialtjänstlagen (SOL),
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen
(HSL), Färdtjänstlagen, Lag om bostadsanpassningsbidrag och övrig lagstiftning
säkerställs.
LSS syftar till att garantera personer med omfattande och varaktiga
funktionsnedsättningar stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen.
Utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), en rättighetslag,
beviljas den enskilde sökt insats förutsatt att han/hon tillhör målgruppen och har rätt till
insats.
En grundförutsättning för god kvalité inom LSS-verksamheten är att verksamheten kan
möta den framtida utvecklingen med både volymökningar och förändrade behov hos
målgruppen. Socialstyrelsen beskriver att behovet av de olika insatserna inom LSS
kommer fortsätta att öka för personer med funktionsnedsättningar i Lilla Edets
kommun. Behoven blir mer omfattande, sammansatta och komplexa. Verksamheten
kräver därför förändrade verksamhetsformer, metoder och arbetssätt.
Enligt Socialstyrelsen fortsätter antalet personer med insatser enligt LSS att öka. Mellan
2010 och 2014 har antalet ökat med nio procent, det vill säga 5 300 personer. De
insatser som ökar mest är boende för vuxna och daglig verksamhet, som under perioden
har ökat med tio respektive närmare tolv procent.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 23 januari 2017
Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning för 2017-2019
Yrkande
Linda Holmer Nordlund (V): Föreslår att flerårsplanen ska revideras årligen.
Beslutsgång
Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller Linda Holmer Nordlund (V) förslag.
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Beslut
1. Omsorgsnämnden godkänner Flerårsplan avseende bostäder för personer med
funktionsnedsättning för 2017-2019
2. Flerårsplanen ska revideras årligen.

Beslutet expedieras till
Verksamhetschef LSS
Socialchef
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§5
Verksamhetsplan 2017
Dnr 2017/ON021
Sammanfattning
Omsorgsnämnden ska erbjuda stöd- och serviceinsatser i sådan omfattning och på ett
sådant sätt att lagstiftningens krav avseende tillämpningen av socialtjänstlagen (SoL),
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen
(HSL), Färdtjänstlagen, Lag om bostadsanpassningsbidrag och övrig lagstiftning
säkerställs.
Riksdagens antagna mål för utformning av äldrepolitiken ska vara vägledande i
omsorgen om de äldre som ska ha möjlighet att åldras i trygghet och med bibehållet
oberoende, kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag,
ha tillgång till god vård och omsorg och bemötas med respekt. Det goda livet för de mest
sjuka äldre i Västra Götaland, handlingsplan 2016-2018 och nationella riktlinjer för
demensvård, palliativ vår och anhörigstöd är styrdokument som lyfts fram i
verksamhetsplanen.
Vägledande principer är helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, integritet,
kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet.
LSS syftar till att garantera personer med omfattande och varaktiga
funktionsnedsättningar stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen.
Utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), en rättighetslag,
beviljas den enskilde sökt insats förutsatt att han/hon tillhör målgruppen och har rätt till
insats. Vägledande principer är humanistisk människosyn, helhetssyn, självständighet,
integritet, inflytande, delaktighet och tillgänglighet.
Utifrån grunduppdraget erbjuder omsorgsnämnden kommunens invånare omsorg,
service, omvårdnad och rehabilitering för äldre och till personer med
funktionsnedsättning.
Insatser enlig LSS, SoL och Färdtjänstlagen ges efter särskild biståndsutredning som
utförs av 4,0 årsarbetare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från socialchef daterad 23 januari 2017
Verksamhetsplan 2017 daterad 20 januari 2017
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Tilläggsyrkande
Linda Holmer Nordlund (V):
Mål 1: Ändras från Biståndshandläggare ska erbjudas utbildning inom jämställd
service gentemot medborgarna till All personal ska genomgå utbildning inom jämställd
service gentemot medborgarna
Mål 2: Lägg till för punkt 1 boende för funktionshindrade, lägg till för punkt 2
funktionshinder
Mål 8: Lägg till för punkt 2 funktionshinder, ändra för punkt 3 från funktionsenheten till
funktionshinder
Nämndens egna mål: Lägg till Avdelningen för funktionsnedsättning ska ta ett första
steg i samverkan för barn och ungdomar med kultur- och fritidsnämnden
Beslutsgång
Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller Linda Holmer Nordlund (V)förslag.
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner verksamhetsplan 2017 med följande ändringar.
Mål 1: Ändra från Biståndshandläggare ska erbjudas utbildning inom jämställd service
gentemot medborgarna till All personal ska genomgå utbildning inom jämställd service
gentemot medborgarna
Mål 2: Lägg till för punkt 1 boende för funktionshindrade, lägg till för punkt 2
funktionshinder
Mål 8: Lägg till för punkt 2 funktionshinder, ändra för punkt 3 från funktionsenheten till
funktionshinder
Nämndens egna mål: Lägg till Avdelningen för funktionsnedsättning ska ta ett första
steg i samverkan för barn och ungdomar med kultur- och fritidsnämnden

Beslutet expedieras till
Socialchef Sven Bergelind
Verksamhetschef LSS, Helen Persson
Verksamhetschef VoO, Yvonne Gunnarsson Nord
Tf ekonomichef Therese Allansson
Kommunfullmäktige

11

Omsorgsnämndens protokoll 2017-01-30
§6
Återkoppling besparingsåtgärder omsorgsnämnden
Dnr 2016/ON167
Sammanfattning
Verksamhetschefen för vård och omsorg redovisar vilka åtgärder som vidtagits som
besparingsåtgärder avseende 2016 för socialförvaltningen. Matsalen på Hägern kommer
att stängas, alla matgäster är informerade. Det sociala stödteamet kommer att läggas ner.
Socialchefen omfördelar budgeten till 2017.

Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.
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§7
Information
Sammanfattning
Återkoppling livsmedelspolicyn, dnr 2016/ON063
Omsorgsnämnden godkände yttrandet som gäller livsmedelspolicy, den 31 oktober
2016. Verksamhetschefen för vård och omsorg redovisade de tre svar som nämnden gett
förvaltningen i uppdrag att besvara.
Digitala larm
Verksamhetschef informerar om arbetet med att införa digitala larm inom hemtjänsten.
Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.
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§8
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1. 2016-12-07, 2014/KS0232
KF § 118 – Avsägelse från Emma Samuelsson (MP) från uppdraget som
ersättare i omsorgsnämnden, samt fyllnadsval
2. 2016-12-07, 2016/KS0392
KS § 136 – Taxor och avgifter inom vård, omsorg- och
funktionshinderverksamheten
3. 2016-12-07, 2016/KS0376
KF § 143 – Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige
4. 2017-01-11, KS0444
KS § 13 – Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017

Domar
5. 2016-12-13, mål nr 2320-16 – Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Kallelse och protokoll
6. 2016-12-12 Protokoll Kommunalt pensionärsråd

Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen
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§9
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
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Diarienummer
ON192
ON215
ON216
ON219
ON220
ON222

2017

ON007

2017

ON008

2017

ON010

Rubrik
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Tjänsterna tillsatta, två sjuksköterskor till
hemsjukvården
Tjänsten sjuksköterska till hemsjukvården
tillsatt
Tjänst som enhetschef inom
äldreomsorgen

Datum
2016-12-16
2016-12-21
2016-12-16
2017-01-12
2016-12-16
2016-12-16
2017-01-03
2017-01-03
2017-01-10

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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§ 10
Nominering av ledamot till kommunala rådet för personer med
funktionsnedsättning
Dnr 2015/ON008
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beviljade 2017-01-25 § 4 Karin Hedborg (L) avsägelse från
uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden och ledamot i utbildningsnämnden. Frågan
om fyllnadsval bordlades.
Omsorgsnämnden ska nominera en ledamot till kommunala rådet för personer med
funktionsnedsättning efter Karin Hedborg (L).
Ordförande frågar nämnden om någon är intresserad av uppdraget som ledamot i
kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning. Ingen närvarande ledamot är
intresserad av uppdraget.
Yrkande
Linda Holmer Nordlund (V): Föreslår att bordlägga frågan.
Beslutsgång
Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller Linda Holmer Nordlund (V) förslag.
Beslut
Omsorgsnämnden bordlägger frågan.
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