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

Övriga närvarande
Tjänstemän
Lotte Mossudd, socialchef
Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschef VoO
Ulrica Brorsson, biståndshandläggare § 74
Anna-Carin Säll, nämndsamordnare
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§ 74
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärende:
 Ansökan om Hospicevård (tas upp efter punkt 4)
Beslut
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns.
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§ 76
Äldreguiden 2018
Dnr ON 2018/264
Sammanfattning
Verksamhetschefen för vård och omsorg (VoO) Yvonne Gunnarsson Nord ger
omsorgsnämnden information om Äldreguiden 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 23 november 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.
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§ 77
Miljöinspektion på äldreboenden - Soläng och Lindkullen
Dnr ON 2018/265
Sammanfattning
Verksamhetschef för vård och omsorg (VoO) Yvonne Gunnarsson Nord ger
återkoppling från miljöinspektioner som genomförts på två äldreboenden, Soläng
Klostret 6:73 och Lindkullen Staren 6.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 23 november 2018
Inspektionsrapport från Miljöavdelningen Soläng Klostret 6:73
Svar inspektionsrapport Soläng Klostret 6:73
Inspektionsrapport från Miljöavdelning Lindkullen Staren 6
Svar inspektionsrapport Lindkullen Staren 6
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.
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§ 78
Tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor - Pilgården
Dnr ON 2018/266
Sammanfattning
Verksamhetschef för vård och omsorg (VoO) Yvonne Gunnarsson Nord ger
återkoppling gällande tillsyn från Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund av
äldreboendet Pilgården, avseende lagen om skydd mot olyckor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 23 november 2018
Tjänsteanteckning från tillsyn av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.
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§ 79
Kartläggning av enhetschefers arbetsmiljö
Dnr ON 2018/247
Sammanfattning
Ett av fullmäktiges inriktningsmål 2018 är att Lilla Edet ska vara en attraktiv
arbetsgivare med prioriterat mål att Lilla Edets kommun ska ha en personalpolitik som
syftar till att behålla och utveckla sina medarbetare. Utifrån detta är ett av
omsorgsnämndens mål att kartlägga enhetschefers arbetsmiljö. En sådan kartläggning
gjordes under hösten 2018 då alla enhetschefstjänster inom omsorgsnämnden var
tillsatta. En av enhetschefstjänsterna inom vård och omsorg finansieras 2018 med
statliga bemanningspengar. Några sådana medel finns, vad vi vet idag, inte för 2019.
Enkätens grund är SKLs checklista för chefens arbetsmiljö som bygger på
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
Enhetscheferna upplever sin arbetsmiljö bättre nu än den var för ett år sedan. Alla
enhetschefstjänster är tillsatta och en ny enhetschef har anställts inom vård och omsorg
med statliga bemanningsmedel.
De enhetschefer som har medarbetare som ansvarar för ett stort antal brukare/patienter,
hemsjukvård och hemtjänst, och där personalen samtidigt arbetar utanför arbetsstället
upplever det svårare att styra och leda verksamheten.
Mål och beslutsvägar inom den kommunala hälso- och sjukvården skulle behöva bli
tydligare.
Enhetscheferna hanterar svåra och komplexa frågor men upplever sig få bra stöd från
kollegor och överordnad chef. De har svarat att de inte alltid får tillräckligt stöd i
prioriteringar men de flesta tycker att chefen vidtar åtgärder för att motverka ohälsa och
att chef gör riskbedömning och handlingsplaner enligt rutin. Flera enhetschefer har
svarat att de tycker det är för lite fokus på deras egen arbetsmiljö.
I och med de snäva ramarna upplever de flesta att de inte kan påverka resurser i
tillräcklig utsträckning för att kunna planera och styra sin verksamhet.
Introduktionen för enhetscheferna inom funktionshinder upplevs inte tillräckligt
strukturerad.
Inom funktionshinder upplever några att kollegor ser för mycket till bara sitt eget
ansvarsområde och de önskar att alla skulle se till helheten.
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Cheferna inom vård och omsorg har bedömt att ca 70% av deras arbetstiden går till
administrativa uppgifter och funktionshinders chefer ca 60%. De flesta önskar mer
administrativt stöd och förenklat arbete gentemot SOLTAK.
Alla chefer har svårt och lägger relativt mycket tid på att rekrytera personal.
Svårigheten att rekrytera innebär också att vi inte alltid får den medarbetare med
tillräcklig kompetens vilket gör att dessa medarbetare behöver mer stöd från chef.
Socialchefen föredrar kartläggningen och kan konstatera att det finns vissa
förbättringsområden som man ser direkt utifrån enkätens resultat. Ett exempel är att få
en bättre introduktion när man kommer som ny enhetschef. Personalavdelningen håller
på att utveckla ett introduktionsprogram för nyanställda chefer. Ytterligare utmaningar
är att mål- och beslutsfattande upplevs vara krånglig idag. Ekonomin är en stor
utmaning för verksamheterna då det gäller att vara extra återhållsam då underskottet är
stort.
Tidigare har funktionshinderavdelningen arbetat i öppet landskap men nu har de fått
egna kontor. Verksamhetschefen kan konstatera att det går mycket bättre med ledningoch styrning då alla chefsroller är tillsatta.
Diskussion förs i nämnden kring åtgärder som behöver ske.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-07
Enkäten Chefens arbetsmiljö
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
En enhetschefstjänst inom vård och omsorgs finansieras 2018 med statliga
bemanningspengar. Några sådana medel finns, vad vi vet idag, inte för 2019.
Årskostnaden för denna tjänst är 750 – 800 tkr. Denna tjänst behöver vara kvar även
2019.
Yrkande
Linda Holmer Nordlund (V): föreslår att omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt
förvaltningen att tillsammans med SOLTAK se över det administrativa arbetet i syfte att
effektivisera verksamheten.
För att styra och leda verksamheten är det viktigt att chefer får rätt förutsättningar i sin
verksamhet. Detta ska beaktas när detaljbudget läggs.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om omsorgsnämnden bifaller eller avslår Linda Holmer Nordlund (V)
förslag och finner att nämnden bifaller Linda Holmer Nordlund.
Beslut

10

Omsorgsnämnden protokoll 2018-12-10
Omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med SOLTAK se
över det administrativa arbetet i syfte att effektivisera verksamheten.
För att styra och leda verksamheten är det viktigt att chefer får rätt förutsättningar i sin
verksamhet. Detta ska beaktas när detaljbudget läggs.

Expediering
Lotte Mossudd, socialchef
Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschef VoO
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§ 80
Redovisning av arbete med verksamhets- och ekonomistyrning
Dnr ON 2018/135
Sammanfattning
Med anledning av omsorgsnämndens stora underskott arbetar socialförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen aktivt med verksamhets- och ekonomistyrning. Detta
arbete redovisas löpande till omsorgsnämnden och kommunstyrelsen. En skriftlig
tidsatt åtgärdsplan ska tas fram till mars 2019.
Nämnden får en noggrann redovisning av åtgärder som vidtagits, se nedan. Socialchefen
redovisar också vilka åtgärder som bidrar till kostnadseffektivitet på både kortare och
längre sikt samt åtgärder som kräver politiska beslut. Dessa redovisas i åtgärdsplanen.
Åtgärder som vidtagits
 Tjänster centralt inom förvaltningen och centralt inom funktionshinder har
vakanshållits, besparing 2018 ca 650 tkr
 Planerade utbildningar har ställts in, besparing 2018 ca 60 tkr och 2019 ca 100 tkr
 Avtal om köpta platser inom funktionshinder har omförhandlats, besparing 2018
610 tkr
 Kvarvarande medel för kompetensutveckling som skulle användas 2019 har tagits
för att täcka en del av underskottet, 1 062 tkr
 Chefsgruppen inom VoO har förstärkts med en enhetschef, 2018 med statliga
bemanningsmedel, för ökad styrning och kontroll
 Strategisk effektivisering för att minska kostnaden för övertid och fyllnadstid,
fortsatt arbete med schema och bemanning för optimering, schemaläggarutbildning,
ännu högre restriktivitet vid vikarietillsättning.
 Rutin för när och hur vikarie får tas in har förtydligats liksom chefsansvar för
uppföljning.
 Rutin för ansökan om ersättning från försäkringskassan har förtydligats så att
nämnden framöver inte ska få avslag på ansökan och gå miste om intäkter för
personlig assistans.
 Som ett led i att minska sjukfrånvaron har rutin för sjukanmälan och chefsansvar
och kontakt med sjuk medarbetare förtydligats.
 Alla enhetschefer följer varje månad tillsammans med ekonom upp sin ekonomi.
 Ekonomiavdelningen kommer i december att utbilda alla enhetschefer inom
socialförvaltningen.
 Funktionshinders verksamheter har gått in i Ruben i Time Care Pool för effektivare
vikarieanskaffning.
 En arbetsgrupp inom funktionshinder kommer som pilotgrupp att införa Lean
 Möjligheten att köpa plats externt för några få särskilt vårdkrävande sjuka äldre har
undersökts, skulle dock innebära en högre kostnad än i egen regi
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2018
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Förvaltningen ska till nämndens sammanträde i mars ta fram en tidsatt åtgärdsplan för
en budget i balans.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, socialchef
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§ 81
Beslutsuppföljning ON 181211
Dnr ON 2018/263
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 23 november 2018
Beslutsuppföljning reviderad 24 september
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen.

14

Omsorgsnämnden protokoll 2018-12-10
§ 82
Ej verkställda beslut SoL/LSS 2018, kvartal tre
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 3 SoL särskilt boende permanent enligt 4 kap. 1 §
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

2018-03-07

180910

181001

2018-06-21

180910

kommentar

tackat nej

Kvartal 3 LSS bostad med särskild service enligt § 9:9
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

2017-12-11

180808

180901

kommentar

Kvartal 3 LSS avlösning i hemmet enligt § 9:5
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

2018-02-01

180314, 180801

2018-06-01

180816, 181018

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2018
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Inspektionen för Vård och Omsorg kvartalsrapport, 2018q3 rapporteringstillfälle
2018q3
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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§ 83
Revidering av Boende för äldre i Lilla Edets kommun
Flerårsplan 2018 - 2024
Dnr ON 2018/249
Sammanfattning
2017 togs en flerårsplan avseende boende för äldre fram för åren 2018–2024. Syfte med
planen är att belysa framtida behov av särskilda boenden för åldersgruppen över 65 år.
Detta var en uppdatering av den plan som upprättades året innan. Planen ska revideras
årligen.
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att fram till april 2019 ta fram en femårig
äldreomsorgsplan. Flerårsplan Boende för äldre bör då inte vara en separat del utan
ingå i femårsplanen alternativt ingå i de nya riktlinjer för bostadsförsörjning som
samhällsbyggnadsförvaltningen håller på att tar fram och där ett stycke handlar om
särskilda gruppers bostadsbehov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-23
Boende för äldre i Lilla Edets kommun Flerårsplan 2018 - 2024
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Flerårsplan Boende för äldre i Lilla Edets kommun läggs in som en del i
äldreomsorgsplanen 2020-2024 som tas fram 2019 och planen revideras därför inte
2018.

Beslutet expedieras till
Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschef VoO
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§ 84
Revidering av Flerårsplan avseende bostäder för personer med
funktionsnedsättning 2018 - 2024
Dnr ON 2018/250
Sammanfattning
2017 togs en Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning fram
för åren 2018–2024. Detta var en uppdatering av den plan som upprättades året innan.
Planen ska revideras årligen.
Förvaltningen har i uppföljning av planen hösten 2018 kommit fram till att behoven
jämfört med prognosen 2017 inte förändrats nämnvärt.
Det planerade nya gruppboendet, Skördevägen, invigdes i maj 2018. Det stycke i planen
som handlar om detta tas därför bort.
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att fram till april 2019 ta fram en
femårsplan för arbetet inom funktionshinderområdet. Flerårsplan avseende bostäder för
personer med funktionsnedsättning bör då inte vara en separat del utan ingå i
femårsplanen alternativt ingå i de nya riktlinjer för bostadsförsörjning som
samhällsbyggnadsförvaltningen håller på att tar fram och där ett stycke handlar om
särskilda gruppers bostadsbehov. Utifrån detta och att inga större förändringar i
prognosen konstaterats föreslås ingen ändring av den plan som tidigare antagits av
omsorgsnämnden utöver att ta bort stycket om Skördevägen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-20
Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning 2018-2024
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden har följt upp Flerårsplan avseende bostäder för personer med
funktionsnedsättning 2018–2024.
Flerårsplan avseende bostäder för personer med funktionsnedsättning läggs in som en
del i den funktionshinderplanen 2020-2024 som tas fram 2019.
Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, socialchef
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§ 85
Ersättningsbelopp personlig assistans enligt LSS 2019
Dnr ON 2018/252
Sammanfattning
Då assistansberättigad väljer privat utförare ska kommunen utbetala ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för sådan assistans. Omsorgsnämnden föreslås fastställa
timersättningen för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS utifrån kommunens
egenkostnad. Timersättningen föreslås för 2019 vara 273 kr och uppräknas årligen med
avtalad lönekostnadsökning samt förändrat lagstadgat PO-pålägg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08
Brev till assistansberättigade daterad 2018-11-21
Beräkning av assistansersättningens timbelopp
Ekonomiska överväganden och följder av beslut
Beslut
Omsorgsnämnden antar förslag till ersättningsbelopp vid personlig assistans enligt 9 § 2
LSS.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, socialchef
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§ 86
Information
Sammanfattning
Ny självkostnad Läkemedelsnära produkter:
Samarbetsavtal avseende Läkemedelsnära produkter har tidigare i år skrivits under, efter
avtalsskrivningen har förändringar skett i leverantörsleden vilket har lett till dyrare
kostnader. För Lilla Edets kommun hamnar merkostnaden på 14 384 kronor majoktober, 4 000 kronor november-december.
Inkomna synpunkter:
Verksamhetschefen informerar om en inkommen synpunkt gällande bemanningen på ett
äldreboende. Svar har lämnats på den inkomna skrivelsen.
Ytterligare en synpunkt har kommit in som gäller gemenskapsverksamhet som har lagts
ner på äldreboendet Lindkullen. Svar har lämnats på den inkomna skrivelsen.
Inkommen synpunkt från volontärerna– Lindkullens gemenskapsverksamhet:
Det har inkommit en skriftlig synpunkt till omsorgsnämnden som avser
gemenskapsverksamhet på Lindkullens särskilda boende.
Yrkande
Linda Holmer Nordlund (V): föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att svara
volontärerna skriftligt avseende Lindkullens gemenskapsverksamhet. Förvaltningen får
också i uppdrag att ta fram olika förslag på hur gemensamma aktiviteter kan utformas
och organiseras, förslagen ska omfattas samtliga särskilda boenden, förslagen ska
redovisas med kostnader till kommande nämnd i januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om omsorgsnämnden bifaller eller avslår Linda Holmer Nordlunds (V)
förslag och finner att nämnden bifaller Linda Holmer Nordlunds förslag.
Beslut
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att svara volontärerna skriftligt avseende
Lindkullens gemenskapsverksamhet. Förvaltningen får också i uppdrag att ta fram olika
förslag på hur gemensamma aktiviteter kan utformas och organiseras, förslagen ska
omfattas samtliga särskilda boenden, förslagen ska redovisas med kostnader till
kommande nämnd i januari 2019.
Omsorgsnämnden antecknar övrig information till protokollet.
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Expediering
Lotte Mossudd, socialchef
Yvonne Gunnarsson Nord, verksamhetschef VoO
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§ 87
Anmälan av inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
Dom:
1. Förvaltningsrätten i Göteborg, Dom 2018-10-26, målnr 321–18. Saken:
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m., förkortad BAB
Bekräftelse:
2. Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Bekräftelse 2018-10-15, dnr 8.1.6–
31035/2018. IVO har mottagit en anmälan om negativa händelser och tillbud
med medicintekniska produkter som information.
Rapport:
3. Kontrollrapport från Miljöavdelningen, 2018-11-09, Ekaråsen Dagcentral inom
fastighet Maden *17
4. Kontrollrapport från Miljöavdelningen, 2018-11-09, ängsshökens Gruppboende
inom fastighet Ängshöken * 1
5. Kontrollrapport från Miljöavdelningen, 2018-11-09, Gruppbostaden Vävaren
inom fastigheten Vävaren *3
Beslut:
6. Kommunfullmäktige 2018-10-17 § 81, Tertialrapport 2, Lilla Edets kommun
7. Kommunfullmäktige 2018-10-17 § 84, Överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
8. Kommunfullmäktige 2018-10-17 § 85, Sammanträdesdagar 2019 (KF)
Skrivelser:
9. Till Omsorgsnämnden i Lilla Edets kommun, daterad 2018-11-27, avseende
personal till terapi/gemenskapsverksamheten på Lindkullens äldreboende.
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10. Skrivelse avseende Nedläggning av Gemenskapen på Lindkullens äldreboende,
dnr ON 2018/235
Protokoll:
11. Kommunala pensionärsrådets protokoll 2018-10-22
Beslut
Omsorgsnämnden antecknar informationen
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§ 88
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
Datum
Avsändare/Mottagare
Ärendenummer Ärendemening
16042
2018-11-13
ON 2018/151

16420
2018-11-21
ON 2018/237

16427
2018-11-21
ON 2018/228

16039

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***
Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***
Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***
Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
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Paragraf
Beslutsfattare
Kategori
Ansvarig
Davor Maslovski §52/2018
Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §54/2018
Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §55/2018
Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §51/2018

sid- 2 -

2018-11-13

***Sekretess***

Davor Maslovski

ON 2018/236

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag

16632
2018-11-23
ON 2018/246

16620
2018-11-23
ON 2018/253

15399
2018-10-30
ON 2018/217

16415
2018-11-21
ON 2018/240

14819
2018-10-22
ON 2018/216

16630
2018-11-23

Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***

Davor Maslovski
Davor Maslovski §58/2018
Davor Maslovski

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

Davor Maslovski
Davor Maslovski §56/2018
Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §50/2018
Davor Maslovski

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***
Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***
Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
Beslut om
bostadsanpassningsbidrag
***Sekretess***
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Davor Maslovski
Davor Maslovski §53/2018
Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §49/2018
Davor Maslovski
Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Davor Maslovski §57/2018
Davor Maslovski

sid 2/3

sid- 3 -

ON 2018/257

2018.936
2018-10-16
ON 2018/224

2018.992
2018-10-24
ON 2018/229

2018.1047
2018-11-08
ON 2018/238

2018.1093

Ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
Delegeringsbeslut reducerad
hyresavgift
***Sekretess***
Ansökan om reducering vid
dubbel boendekostnad
Delegeringsbeslut reducerad
hyresavgift
***Sekretess***
Ansökan om reducering vid
dubbel boendekostnad
Delegeringsbeslut reducerad
hyresavgift
***Sekretess***
Ansökan om reducering vid
dubbel boendekostnad
Resultat Undersköterskor natten Lilla Edets kommun
A750776

2018-11-16
ON 2018/258

Bostadsanpassningsbidrag
Davor Maslovski
Ann Brorström §10/2018
Ann Brorström
Reducering vid dubbel
boendekostnad
Ann Brorström
Ann Brorström §11/2018
Ann Brorström
Reducering vid dubbel
boendekostnad
Ann Brorström
Ann Brorström §12/2018
Ann Brorström
Reducering vid dubbel
boendekostnad
Ann Brorström
Yvonne Gunnarsson-Nord
§7/2018
Yvonne Gunnarsson-Nord

Undersköterskor - natten Lilla Tjänstetillsättning
Edets kommun A750776
Yvonne Gunnarsson-Nord

181001-181031

Biståndsbeslut inom omsorgsnämnden
enligt SoL, LSS och färdtjänstlagen
Biståndshandläggare

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.

26

sid 3/3

