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Beslutande
Linda Holmer Nordlund (V) ordförande
Anita Andreasson (S) ersätter Anita Almén Björk (S)
Erik Trönnberg (S), § 41-49
Jeanette Villarroel (V) ersätter Rose-Marie Björner (S)
Mattias Hammenfors (MP) ersätter vakant (L)
Ethel Augustsson (C)
Lorentz Lindell (M)
Tommy Nilzén (MP) vice ordförande
Anna-Lee Alenmalm (M) Mikael Rosvall (SD)
Övriga närvarande
Tjänstemän
Maria Olegård, administrativ chef
Sven Bergelind, socialchef, § 41-49
Lotte Mossudd, tillträdande socialchef
Yvonne Gunnarsson-Nord, verksamhetschef VoO
Helen Persson, verksamhetschef LSS
Matilda Haglund, ekonom
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§ 41
Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Inga tillkommande eller utgående ärende anmälda.
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner dagordningen.
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§ 42
Fiber och bredband – frågor & svar
Dnr 2017/ON175
Sammanfattning
IT-chefen Anders Kopp förmedlar information som gäller fiber och bredbandsfrågor i
Lilla Edets kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 18 september 2017
Beslut
1.
2.

Omsorgsnämnden antecknar informationen.
Omsorgsnämnden påtalar för kommunstyrelsen att omsorgsnämndens verksamheter
bör prioriteras, och att ekonomiska resurser avsätts så snart som möjligt, för
utbyggnad av fibernätet. Syftet med utbyggnaden är att nyttja digital teknik för att
kunna effektivisera verksamheten

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 43
Tertialrapport 2 2017 Omsorgsnämnd
Dnr 2017/ON099
Sammanfattning
Omsorgsnämndens redovisar för perioden ett överskott gentemot budget på 2,7 mkr.
Resultatet för 2017 beräknas visa ett överskott på 0.8 mkr, vilket är något bättre än
prognosen för första tertialet. Den positiva avvikelsen beror främst på ökade intäkter i
form av statliga bidrag, intäkter från Regionen samt återbetalning avseende
färdtjänstkostnader.
Att det förväntade helårsresultatet är lägre än periodens resultat sammanhänger med att
flera nya kostnadskrävande beslut beräknas tillkomma inom
funktionshinderverksamheten avseende främst boende och personlig assistans.
Sommarperioden innebär vanligtvis betydande merkostnader för vikarier, övertid och
dubbelbemanning och är en faktor som vägs in vid bedömningen av det förväntade
helårsresultatet vid T1. Enhetscheferna lyckades, trots ett besvärligt rekryteringsläge,
bemanna verksamheterna under sommaren så att kostnaderna blev lägre än beräknat.
Inom äldreomsorgen har behovet av hemtjänst ökat med 16 % jämfört med motsvarande
period föregående år till följd av en åldrande befolkning. Tillgången på platser i särskilt
boende har under perioden motsvarat behovet.
Värt att notera är att målgruppen för hemtjänst/hemsjukvård vidgas allt mer och cirka
10 % av brukarna inom hemtjänsten är under 65 år.
Gentemot budget redovisar äldreomsorgen ett överskott för perioden med drygt 1.2 mkr.
Funktionshinderavdelningen visar för perioden ett positivt resultat med 2.6 mkr, främst
beroende på att avsatta medel för ett nytt serviceboende inte tagits i anspråk.
Bristen på utbildad och erfaren personal blir allt mer påtaglig inom ett flertal yrkesområden. Konkurrensen bland arbetsgivarna om sjuksköterskor, biståndshandläggare
och enhetschefer är mycket hård, vilket medfört betydande kostnadsökningar i form av
löneglidning och anlitande av bemanningsföretag för att bibehålla en rättssäker vård och
kunna fullgöra uppdraget gentemot medborgarna.
Omsorgs- och individnämnden avsatte särskilda medel för att genomföra en
omvårdnadsutbildning som startade 2015. 22 elever är nu klara med utbildningen och av
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dessa har 15 fått en anställning i Lilla Edets kommun. Ytterligare 20 – 25 elever
studerar under 2017.
Beslutsunderlag
Tertialrapport 2 2017 omsorgsnämnden
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-14

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 2 2017.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Beslutet skickas för kännedom till
Förvaltningschef
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§ 44
Förslag på taxor och avgifter för 2018 inom vård och omsorgsoch funktionshinderverksamheten
Dnr 2017/ON128
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 2018 beräknats till
45 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2018 är 700 kronor högre än
prisbasbeloppet för år 2017. Maxtaxa för 2018 är 2 044 kronor per månad.
Socialförvaltningen har gjort en översyn av taxor och avgifter inför 2018 och föreslår
ändring av de taxor och avgifter som inte följer prisbasbeloppet enligt nedan.
Ärendet
A Vård och omsorgsverksamheten
1. Trygghetstelefon då bosättningskommunen skall debiteras. Nytt.
Förslag: Samma kostnad som för kommuninnevånare (dvs. 300 kronor per
påbörjad månad) plus en timtaxa på 391 kronor för åtgärdande av larmorsak enligt
VästKom´s rekommendation (kan ändras under året).
2. Fika serverad på träffpunkterna Lödöse och Hägern. Nytt.
Förslag: Kaffe 10 kronor, kaffe med kaka 15 kronor, kaffe med smörgås 20 kronor.
3. Trygg hemgång Nytt.
Förslag: Omfattas av maxtaxan. Den enskilde betalar hemtjänstavgift enligt
biståndsbeslut, nivå 1, 2, 3 eller 4.
4. Ledsagning Nytt.
Förslag: Omfattas av maxtaxan. Ingår i hemtjänstavgift om sådan betalas av den
enskilde. Har den enskilde ingen hemtjänst utgår en avgift på 200 kronor per
månad.
B Funktionshinderverksamheten
1. Matkostnad för enstaka måltider på grupp/service-bostad. Nytt.
Avgift baseras på prisbasbeloppet.
Frukost - 0,035 % av prisbasbeloppet motsvarar16 kronor år 2018
Lunch/Middag - 0,105 % av prisbasbeloppet motsvarar 48 kronor år 2018
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Mellanmål - 0,015 % av prisbasbeloppet motsvarar 7 kronor
Kvällsmål - 0,058 % av prisbasbeloppet motsvarar 26 kronor.
2. Städ och tvätt-paket inom särskilt boende
Förslag: Den månatliga avgiften höjs från 0,45 % till 0,5 % av prisbasbeloppet.
Detta innebär en höjning med 26 kronor per månad från 202 kronor till 228 kronor
(prisbasbeloppet är höjt 2018 med 700 kronor, från 44 800 till 45 500 kronor).
3. Ungdomar över 18 år med egen inkomst
Förslag: Avgift för hyra höjs från 1 860 kronor till 1 890 kronor och avgift för mat
höjs från 1 660 kronor till 1 730 kronor per månad.

Övriga avgifter följer prisbasbeloppet samt rekommendation från VästKom enligt
tidigare beslut av kommunfullmäktige.
Beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om taxor och avgifter inom
vård och omsorgs- och funktionshinderverksamheten 2018 enligt tjänsteskrivelse
daterad 19 juli 2017.

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige (inkl tjänsteskrivelse)
Socialförvaltningen
Förvaltningssekreterare
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§ 45
Ej verkställda beslut 2017 SoL och LSS
Dnr 2017/ON082
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 LSS bostad med särskild service enligt § 9:9
Beslutsdatum

erbjudande

2016-01-21

170306,170609

verkställt

kommentar
tackat nej

2016-09-16 vill vänta tills nya boende klart, har personlig assistent
2017-03-22 har tackat ja 170519 men vill avvakta inflytt till efter sommaren
Kvartal 2 LSS ledsagarservice enligt § 9:3
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

kommentar

2016-10-03 fadern kontaktad 161006 skulle återkomma ej gjort, åter kontaktad 170509
och vill då avvakta med verkställighet
Kvartal 2 LSS kontaktperson enligt § 9:4
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

kommentar

2016-04-06
2016-04-27
2016-09-08
2017-06-22 dragit tillbaka ansökan 17-06-22
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 26 juli 2017
Inspektionen för Vård och Omsorg kvartalsrapport, 2017q2 rapporteringstillfälle
2017q2
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner informationen

Beslutet expedieras till
Akten
Inspektionen för Vård och Omsorg
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
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§ 46
Val av ersättare till kommunala pensionärsrådet
Dnr 2017/ON170
Sammanfattning
Omsorgsnämnden ska utse en ersättare till det kommunala pensionärsrådet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 11 september 2017
Yrkande
Linda Holmer Nordlund (V):
Omsorgsnämnden väljer Mattias Hammenfors (MP) som ersättare till det kommunala
pensionärsrådet.

Beslut
Omsorgsnämnden väljer Mattias Hammenfors (MP) som ersättare till det kommunala
pensionärsrådet.

Beslutet expedieras till
Mattias Hammenfors
Kommunala pensionärsrådet
Troman
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§ 47
Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning
avseende upphandling
Dnr 2017/ON148
Sammanfattning
Enligt kommunallagen kan en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot eller en ersättare
eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller grupp av
ärenden. I samband med att Lilla Edets kommun inleder samverkan i
upphandlingsfrågor med Stenungsunds kommun finns behov av att revidera
omsorgsnämndens delegationsordning i den delen som avser upphandling.
Beslutsunderlag
Nämndsamordnarens tjänsteskrivelse 2017-08-08

Beslut
Omsorgsnämnden antar reviderad delegationsordning avseende upphandling.

Beslutet expedieras till
Nämndsamordnare
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
Kommunikationschef
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§ 48
Beslutsuppföljning omsorgsnämnden 170925
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 fram till dagens
datum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 12 september 2017

Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.
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§ 49
Sammanträdesdagar för omsorgsnämnden 2018
Dnr 2017/ON169
Sammanfattning
Med hänsyn tagen till när nämnden behöver fatta beslut om ekonomiska rapporter
föreslås nedanstående sammanträdesdagar för omsorgsnämnden 2018.
Omsorgsnämnden sammanträder måndagar klockan 15.30
29 januari
5 mars (internkontroll, årsrapport 2017, beslutsuppföljning)
23 april
21 maj (T1, beslutsuppföljning)
20 augusti (taxor och avgifter)
24 september (T2, beslutsuppföljning)
22 oktober (verksamhetsplan 2019, sammanträdesdagar 2019)
10 december (beslutsuppföljning)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från nämndsamordnare daterad den 7 september 2017.

Beslut
Omsorgsnämnden fastställer ovanstående sammanträdesdagar för 2018.

Beslutet expedieras till
Samtliga ledamöter och ersätter i omsorgsnämnden
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
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§ 50
Information
Sammanfattning
Heltidsprojekt – överenskommelse
SKL har gjort en överenskommelse med Kommunal om att heltid ska vara norm. SKL
har tagit fram ett jämställdhetsprogram, en punkt handlar om heltidsfrågan.
Varje kommun ska ta fram en handlingsplan, som ska vara klar 2017-12-31.
Skrivelse ”Bemanning på terapin”
Det har inkommit en skrivelse om ”bemanningen på terapin”. Yvonne GunnarssonNord har besvarat skrivelsen.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 51
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Kallelse
1. Kallelse till kommunala pensionärsrådet 2017-09-25
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 52
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
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Diarienummer
ON218
ON047
ON070
ON106
ON117
ON139
ON141
ON143
ON150
ON156
ON158

2017

ON159

2017
2017

ON160
ON161

2017

ON162

2017

ON163

Rubrik
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Utredning
Beslut om bostadsanpassnings bidrag
Två tjänster som undersköterska, A691613
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Tjänst som enhetschef till särskilt boende,
A644820
Tjänst som enhetschef till funktionshinder,
A641848
2 tjänster som stödassistent
Tjänst som enhetschef till särskilt boende och
hemtjänst, A614500
Beslut enligt 8 kap. 2 § Socialtjänstlagen om
reducerad hyresavgift vid dubbel
boendekostnad

Datum
2017-08-18
2017-08-09
2017-05-11
2017-08-09
2017-08-22
2017-08-22
2017-08-22
2017-08-24
2017-09-05
2017-08-23
2017-09-01
2017-08-25
2017-08-25
2017-08-30
2017-08-30

2017-08-31

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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