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Karin Hedborg (L)
Ethel Augustsson (C)
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Tommy Nilzén (MP) vice ordförande
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Ersättare
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Sven Bergelind, socialchef
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§ 26
Godkännande av dagordning
Tillkommande ärenden
 Val till kommunalt pensionärsråd
 Förslag till vissa förändringar av socialtjänstens organisation

Beslut
Föredragningslistan godkänns.
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§ 27
Motion angående giftfri kommun. Dnr KS0306
Dnr 2016/ON031
Sammanfattning
Motion angående giftfri kommun har remitterats till omsorgsnämnden för yttrande.
Kommunledningsförvaltningen vill ha svar på hur nämnden i dag arbetar med dessa
frågor och hur vi planerar/skulle kunna arbeta med dem i framtiden. Även vad som
krävs för att uppnå motionärernas intensioner och vilka resurser som behövs, önskas
belyst.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare daterad den 4 april 2016
Yrkande
Tommy Nilzén (MP): Omsorgsnämnden ställer sig bakom intentionen i motionen och
ska sträva mot att hela verksamheten blir giftfri.
Linda Holmer Nordlund (V): Enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att omsorgsnämnden bifaller
Linda Holmer Nordlund (V) förslag.
Votering är begärd och ska verkställas.
Beslutsgång
Omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Linda Holmer Nordlund (V) förslag
Nej-röst för Tommy Nilzéns (MP) förslag
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Lind Holmer Nordlund (V) förslag och 3nej-röster för Tommy
Nilzéns (MP) förslag beslutar omsorgsnämnden bifalla Linda Holmer Nordlund (V)
förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Linda Holmer Nordlund (V)
Tommy Nilzén (MP)

Ja-röst

Nej-röst

Avstår från
att rösta

X
X
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Anita A Björk (S)

X

Erik Trönnberg (S)

X

Rose-Marie Björner (S)

X

Karin Hedborg (L)

X

Ethel Augustsson (C)

X

Lorentz Lindell (M)

X

Beslut
Omsorgsnämnden avstår från att yttra sig.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 28
Patientsäkerhetsberättelse för Lilla Edets kommun 2015
Dnr 2016/ON070
Sammanfattning
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL SOSFS 2010:659) är vårdgivaren skyldig att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete.
Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården genom att
förebygga att patienter drabbas av vårdskador och tydliggöra vårdgivarens ansvar.
För att uppfylla kraven i lagen ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse där det framgår hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under
föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka
resultat som har uppnåtts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska daterad den 30 mars 2016
Patientsäkerhetsberättelse 2015
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
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§ 29
Information om beslut från IVO
Dnr 2015/ON204
Sammanfattning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om beslut från Inspektionen för vård och
omsorg (IVO).
Beslutsunderlag
Beslut från IVO daterat den 2 mars 2016
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
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§ 30
Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2015
Dnr 2016/ON093
Sammanfattning
För sjätte gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting
öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. I rapporten ges en bred bild av
vården och omsorgen om äldre och den belyser områden som kan påverkas av både
kommunernas och landstingens insatser.
Öppna jämförelser bygger på data från flera olika källor, bland annat från den nationella
brukarundersökningen och från nationella kvalitetsregister som Svenska
Palliativregistret och Senior Alert.
Öppna jämförelser kan användas som ett av flera verktyg för analys, uppföljning och
utveckling inom äldreomsorgens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå.
Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare, förvaltningschefer samt
verksamhets- och kvalitetsansvariga i kommunerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad den 18 maj 2016
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
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§ 31
Ansökan om medlems- och lokalbidrag till handikappföreningar från Reumatikerföreningen, Trollhättan
Dnr 2016/ON055
Sammanfattning
Reumatikerföreningen har ansök om ett verksamhetsbidrag för 2016. Några medel för
stöd till ideella organisationer finns ej i nämndens budget, varför det dessvärre inte finns
möjlighet till ekonomiskt bidrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från socialchef daterad den 18 maj 2016
Ansökan om medlems- och lokalbidrag
Beslut
Reumatikerföreningens ansökan om verksamhetsbidrag avseende år 2016 avslås.

Beslutet expedieras till
Reumatikerföreningen, Trollhättan
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§ 32

Afasiföreningen i Norra Älvsborgs ansökan om
verksamhets-bidrag 2016
Dnr 2016/ON079
Sammanfattning
Afasiföreningen har ansök om ett verksamhetsbidrag för 2016. Några medel för stöd till
ideella organisationer finns ej i nämndens budget, varför det dessvärre inte finns
möjlighet till ekonomiskt bidrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från socialchef daterad den 14 april 2016
Ansökan om verksamhetsbidrag 2016
Beslut
Afasiföreningens ansökan om verksamhetsbidrag avseende år 2016 avslås.

Beslutet expedieras till
Afasiföreningen i Norra Älvsborg
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§ 33
Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2016
Dnr 2016/ON077
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 1 SoL särskilt boende
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

2014-11-10

150317,150603,151207 160215

2015-11-19

160105

kommentar

160312

Kvartal 1 SoL trygghetstelefon
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

kommentar

2015-07-16

saknar el

2015-09-30

saknar fast abonnemang

2015-11-18

se individrapport

Kvartal 1 LSS avlösarservice i hemmet enligt § 9:5
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

kommentar

2015-11-16

Kvartal 1 LSS bostad med särskild service enligt § 9:9
Beslutsdatum

erbjudande

verkställt

kommentar

2012-01-01

131116 ,140403,141216

tackat nej

2013-06-01

131206, 150126

tackat nej

2014-08-27 se individrapporten
2015-05-11
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2015-06-18
2015-10-12
Kvartal 1 LSS kontaktperson enligt § 9:4
Beslutsdatum

erbjudande

2015-05-22

verkställt

kommentar

160301

2015-06-11
2015-08-17

160301

2015-09-01
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2016
Inspektionen för Vård och Omsorg kvartalsrapport, 2016q1 rapporteringstillfälle
2016q1
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner informationen

Beslutet expedieras till
Inspektionen för vård och omsorg
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

13

Omsorgsnämndens protokoll

2016-05-30

§ 34
Förändringar i socialtjänstförordningen
Sammanfattning
Socialchef Sven Bergelind informerar om förändringar gällande personalbemanning.
Kommunen ska bemanna utifrån den enskildes behov.
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
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§ 35
Tertialrapport 1 2016
Dnr 2016/ON096
Sammanfattning
Omsorgsnämnden redovisar ett resultat för perioden på + 2.5 mkr, vilket tyvärr är något
missvisande på grund av brister i den ekonomiska redovisningen. Både intäkter och
kostnader är ej korrekt periodiserade vilket medför att periodens resultat ej står i
överensstämmelse med det förväntade årsresultatet. Exempelvis redovisas för perioden
intäkter inom funktionshinder på 0.8 mkr som avser 2015 och intäkter från Regionen för
inkontinenshjälpmedel som avser att fördelas på hela 2016. Det förväntade årsresultatet
är därmed i dagsläget något osäkert men förväntas bli ett underskott på – 2 mkr.
Ekonomiavdelningen arbetar för närvarande intensivt med att komma till rätta med den
ekonomiska redovisningen för omsorgsnämnden så att resultatet vid nästkommande
tertialrapport ska hålla en bättre kvalitet.
Inom äldreomsorgen, särskilt boende, ordinärt boende och hemsjukvård, redovisas för
perioden ett överskott för perioden på 0.7 mkr som på årsbasis förväntas utvecklas till
ett underskott på - 1.4 mkr. Periodens positiva resultat beror delvis på att kostnader på
drygt 0.7 mkr avseende Pilgården saknas i redovisningen för perioden men belastar
årsresultatet.
Vårdtyngden inom samtliga äldreomsorgens samtliga enheter blir för varje år något
högre till följd av vårdtiderna vid sjukhusen blir allt kortare. Även målgruppen för
hemtjänst/hemsjukvård vidgas allt mer och omfattar förutom personer som har
svårigheter i sin vardag på grund av hög ålder även personer som kräver mycket
kvalificerad vård på grund av svåra diagnoser. 9 % av brukarna är under 65 år.
Verksamheten bedriver även palliativ vård i ökad omfattning, då de flesta väljer att
avsluta livet i hemmet.
Till följd av förbättrad kollektivtrafik fortsätter kostnaderna för färdtjänst att minska och
beräknas redovisa ett överskott gentemot budget på + 1.5 mkr.
Kostnaderna för bostadsanpassning är svåra att beräkna då enskilda ärenden kan
generera mycket stora kostnader men prognosen för året antyder ett överskott på + 0.4
mkr
Inom funktionshinder ligger fokus på att minska antalet köpta tjänster och samtidigt
utveckla den egna verksamhetens kvalitet. För perioden redovisar funktionshinder ett
överskott gentemot budget på + 0.7 mkr. Resultatet på årsbasis förväntas dock visa ett
underskott på - 1.4 mkr. Det försämrade resultatet härrör främst från minskade intäkter
för personlig assistans samt för lågt budgeterat timpris med 1.2 mkr.
Beslutsunderlag
Tertialrapport 1 2016
15

Omsorgsnämndens protokoll

2016-05-30

Tilläggsyrkande
Linda Holmer Nordlund (V): Förvaltningen får i uppdrag att till nästkommande
sammanträde redovisa besparingsförslag till att få en budget i balans.
Beslutsgång
Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller Linda Holmer Nordlunds (V) förslag.
Beslut
1. Omsorgsnämnden godkänner Tertialrapport 1.
2. Förvaltningen får i uppdrag att till nästkommande sammanträde redovisa
besparingsförslag till att få en budget i balans.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 36
Förslag till vissa förändringar av socialtjänstens organisation
Dnr 2016/ON099
Sammanfattning
Socialförvaltningen ser kontinuerligt över organisation och arbetssätt för att på bästa
sätt svara upp mot uppdraget. Den nu föreslagna organisationsförändringen berör främst
ansvaret för integration och flyktingfrågor, biståndshandläggning, administration och
psykiatrisjukvård.
En viktig utgångspunkt i förslaget är att öka effektivitet och rättssäkerhet genom
förbättrad samordning mellan individnämndens och omsorgsnämndens
verksamhetsområden. Förslaget innebär i korthet att:


Flykting- och integrationsverksamhet samlas till arbetsmarknadsavdelningen.



Biståndshandläggning för äldre och funktionshindrade samt färdtjänst
samordnas med vuxenstöd och öppenvård inom IFO och byter därmed ansvarig
nämnd från omsorgsnämnden till individnämnden



Administrativt stöd inom socialförvaltningen samordnas inom enheten mottagoch försörjning inom IFO. Viss administrativ personal får därmed ändrad
nämndstillhörighet.



Tjänsten som psykiatrisjuksköterska vid IFO samorganiseras med
hemsjukvården och flyttas därmed från individnämnden till omsorgsnämnden.
40 % av tjänsten avsätts för biståndshandläggning inom IFO.

Organisationsförslaget föreslås träda i kraft successivt med början 1 juni 2016 då
flykting- och integrationsverksamheten samlas till arbetsmarknadsavdelningen. Övriga
organisationsförändringar genomförs 1 september 2016.
Finansiering av föreslagna åtgärder sker, i avvaktan på att en omfördelning av tilldelade
medel kan göras i samband med MOR för 2017, genom internfakturering mellan
nämnderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från socialchef daterad den 15 maj 2016
Beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till organisationsförändring.

17

Omsorgsnämndens protokoll

2016-05-30

§ 37
Val till kommunalt pensionärsråd
Dnr 2014/ON202
Sammanfattning
Efter Kim Pedersens (V) bortgång behöver en ny ledamot utses till kommunala
pensionärsrådet.
Yrkande
Anita Almén Björk (S): Till ledamot i kommunala pensionärsrådet efter Kim Pedersen
(V) utses Linda Holmer Nordlund
Beslutsgång
Ordföranden finner att omsorgsnämnden bifaller Anita Almén Björks (S) förslag.
Beslut
Till ledamot i kommunala pensionärsrådet efter Kim Pedersen (V) utses Linda Holmer
Nordlund
Beslutet expedieras till
Nämndsekreterare KPR
Administrativa avdelningen
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§ 38
Information
Sammanfattning
Ingen information anmäld.
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§ 39
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
KF § 36/2016 – Fyllnadsval efter bortgångne Kim Pedersen.
2
KF § 52/2016 – Förtydligat uppdrag för GR när det kommer till samordning av
kommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå.
3
Kallelse till kommunalt pensionärsråd 2016-03-07.
4
Protokoll från kommunalt pensionärsråd 2016-03-07.
5

Dnr 2015/ON118

Meddelande om tillkännagivande – Antagande av detaljplan för del av Ryk Nedra 2:9 m
fl.
6
Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut om bostadsanpassningsbidrag
daterad den 19 februari 2016.
7

Dnr 2016/ON005

Dom från kammarrätten gällande rätt att ta del av allmän handling daterad den 15 mars
2016.
8

Dnr 2016/ON005

Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen gällande rätt att ta del av allmän handling,
prövningstillstånd, daterad den 22 april 2016.
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Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
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§ 40
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
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Diarienummer
ON186
ON016
ON019
ON034
ON038
ON039
ON044
ON047
ON048

2016

ON049

2016

ON050

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

ON052
ON057
ON058
ON061
ON065
ON067
ON081
ON083
ON083
ON083
ON083
ON083
ON083
ON083
ON085

Rubrik
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpasningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Tjänst som enhetschef inom funktionshinderverksamhet
Tjänst som legitimerade sjuksköterskor
Tjänst som legitimerad sjuksköterska
Beslut enligt 8 kap. 2 § Socialtjänstlagen om reducerad hyresavgift vid
boendekostnad
Beslut enligt 8 kap. 2 § Socialtjänstlagen om reducerad hyresavgift vid
boendekostnad
Beslut enligt 8 kap. 2 § Socialtjänstlagen om reducerad hyresavgift vid
boendekostan

Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Inflyttad Pilgården 2016-03-13
Tjänst som undersköterskor inom hemtjänsten
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Riskklassning och årlig kontrollavgift, Pilgården Ryk 2:78
Riskklassning och årlig kontrollavgift, Lindkullens centralkök, Staren 6
Riskklassning och årlig kontrollavgift, Prässebäck Gruppboende, Ålen 8
Riskklassning och årlig kontrollavgift, Gruppbostad Vävaren, vävaren 3
Riskklassning och årlig kontrollavgift, Ekaråsen Dagcentral, Maden 17
Riskklassning och årlig kontrollavgift, Daglig verksamhet Våren takt, Ku
Riskklassning och årlig kontrollavgift, AMA Cafeservice, Kullen 18
Beslut enligt 8 kap 2 § socialtjänstlagen
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ON089

2016-05-30

Undersköterskor med vidareutbildning, Lilla Edets kommun

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.
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