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§ 82
Tillkommande och utgående ärenden
Inga tillkommande eller utgående ärenden.
Omsorgsnämndens beslut
Föredragningslistan fastställs.
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§ 83
Information om projektet e-hälsa i kommunen
Dnr 2013/ON114 Dpl 701
Sammanfattning
Magnus Ludvigsson, IT-strateg informerar om projekt e-hälsa.
E-hälsa är ett samlingsbegrepp inom omsorgen på områden där man tror att tekniken
kan förbättra verksamheten.
Ett område är digitala trygghetslarm istället för analoga.
Ett annat område är kamera inom hemtjänsten istället för nattliga besök.
Lilla Edets kommun kan välja att vara med i ett eller flera av projekten.
Idag är det begränsning med videokommunikation med brukare. Däremot
trygghetslarmen finns troligen inga problem att införa.
Tilläggsyrkande
Kim Pedersen (V): Förvaltningen får i uppdrag att undersöka täckningsgraden för
bredbandsfiber i Lilla Edets kommun för att utreda vilken teknik kommunen kan
använda för att förbättra omsorgen för brukare.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att omsorgnämnden beslutar att
anta Kim Pedersens (V) tilläggsyrkande.
Omröstning begärs inte.
Omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka täckningsgraden för bredbandsfiber i
Lilla Edets kommun för att utreda vilken teknik kommunen kan använda för att
förbättra omsorgen för brukare.

Beslutet expedieras till
Socialchef
IT-strateg
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§ 84
Information om tertialrapport 2 – januari till augusti 2013
Dnr 2013/ON075 Dpl 041
Sammanfattning
Förvaltningsekonom Lena Glavander informerar om resultatet efter tertialrapport 2 för
2013.
Omsorgsnämnden har sedan delårsrapporten per april genom medveten återhållsamhet
kraftigt förbättrat resultatet inom ett flertal områden. Sammantaget visar resultatet för
perioden ett överskott på +0,7 mkr. Prognosen på årsbasis har förbättrats med över 2
mkr och beräknas komma att ligga i balans med budget.
Det förbättrade resultatet härrör främst från ökade intäkter, vakanshållna tjänster inom
administration och ökad effektivitet. Exempelvis visar kostverksamheten ett överskott
genom att ha vidtagit åtgärder för att minska svinnet. Skärpt tillämpning av lagstiftning
inom bland annat bostadsanpassning och riksfärdtjänst har påverkat resultatet positivt
med ca 0,9 mkr. Jämfört med prognosen per april blev utfallet av lönerörelsen 0,5 mkr
lägre.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2013
Tertialrapport 2 2013
Omsorgsnämndens beslut
Informationen noteras.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 85
Taxor och avgifter 20147
Dnr 2013/ON125 Dpl 706
Sammanfattning
Prisbasbeloppet för 2014 är fastställt till 44 400 kr vilket innebär en sänkning med 100
kronor jämfört med 2013.
Socialförvaltningen har gjort en översyn av taxor och avgifter inför 2014 och föreslår
med hänsyn till kostnadsutvecklingen nedanstående förändringar.
Förslag på förändrade avgifter inom vård och omsorg
A Äldreomsorg
Särskilt boende
1. Avgift för helpension
Avgift för samtliga måltider i särskilt boende är baserat på prisbasbelopp (PBB).
Beloppet för 2013 är 2 581 kr per månad, vilket är detsamma som 5,8 % av PBB.
Förslag: En höjning från 5,8 % till 6,5 % av PBB, vilket för 2014 innebär en
kostnad för helpension med 2 886 kronor per månad.

2. Avdrag för kost på särskilt boende vid sjukhusvistelse
För hyresgäster på särskilt boende görs ett matavdrag med 1/30 av 5,8 % av PBB.
Förslag: En höjning från 5,8 % till 6,5 % av PBB för avdrag för mat vid
sjukhusvistelse, vilket för 2014 innebär en höjning från 86 kr till 96 kr

3. Kostavgifter för anhöriga/närstående till hyresgäster på särskilt boende
(pris inklusive moms, avgift för 2013 inom parentes )
Kaffe med smörgås
Kaffe med kaka/bulle
Frukost
Lunch
Kvällsmål
Lunch påsk/jul/Nyår

17 kr
11 kr
34 kr
56 kr
34 kr
84 kr

(15 kr)
(10 kr)
(25 kr)
(50 kr)
(30 kr)
(75 kr)
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§ 85 forts
4. Vistelse på Korttidsvistelse och hospice
Avgift för kost är en trettiondel av 5,8 % av PBB per dygn.
Förslag: En höjning från 5,8 % till 6,5 % av PBB för kostavgift, vilket för 2014
innebär en höjning från 86 kr till 96 kr.

5. Hygienpaket på särskilt boende
Kostnad för hygienpaket baseras på 0,35 % av PBB per månad.
Förslag: En höjning från 0,35 % till 0,45 % av PBB per månad för hygienpaket,
vilket för 2014 innebär en höjning från 155 till 200 kronor per månad.

6. Kostavgifter på trygghetsboendet Hägern (pris inklusive moms)
Förslag:
Enstaka luncher
Lunchhäfte 10 kuponger
En kopp kaffe
Kaffe med kaka

70 kr (smör, hårt bröd, måltidsdryck och kaffe ingår)
670 kr
10 kr
15 kr

7. Hyra av lokal
Förslag:
Hyresgäster i Trygghetsboendet Hägern kan hyra matsalen till en kostnad av 300
kronor per timma och med ett tillägg för porslin på 100 kronor per tillfälle.

B Funktionshinder
8.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Förslag: Kostnaden för mat höjs från 0,32 % till 0,9 % av PBB per månad.
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9.

Avgift för helpension
Avgift för samtliga måltider är baserat på prisbasbelopp (PBB).
Beloppet för 2013 är 2 225 kr per månad, vilket är detsamma som 5 % av PBB.
Förslag: En höjning från 5,0 % till 6,5 % av PBB, vilket för 2014 innebär en
kostnad för helpension med 2 886 kronor per månad.

C Gemensamt
8. Tillfälliga och kortvariga hemtjänstinsatser.
Förslag:
Höjs från 250 kronor till 300 kronor per påbörjad timma.
9. Färdtjänst
Tillståndsinnehavare av färdtjänst har vid tredje bomresan (om man inte har nöjaktig
förklaring) debiterats kostnaden.
Förslag:
Vid alla bomresor, utan nöjaktig förklaring, kommer tillståndshavaren att debiteras
kostnaden.
Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2013.
Tjänsteskrivelse daterad 13 september 2013.
Förslag på taxor och avgifter 2014.
Tilläggsyrkande
Kim Pedersen (V): Under punkt 6 - Kostavgifter på trygghetsboendet Hägern läggs till
frukost 40 kr.
Under rubrik 10 - Hyra av lokal ändras texten från ¨Hyresgäster i Trygghetsboendet
Hägern kan hyra matsalen till en kostnad av 300 kronor per timma och med ett tillägg
för porslin på 100 kronor per tillfälle ”till ”Hyresgäster i Trygghetsboendet Hägern
kan hyra matsalen till en kostnad av 250 kronor per timma inklusive porslin. Öppen
verksamhet riktad till pensionärer använder lokalen hyresfritt.”
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att omsorgsnämnden beslutar
att anta Kim Pedersens (V) tilläggsyrkande.
Omröstning begärs inte.

Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om taxor och avgifter inom
vård och omsorg 2014 enligt tjänsteskrivelse daterad 13 september 2013 med följande
ändringar:
1. Under punkt 6 - Kostavgifter på trygghetsboendet Hägern läggs till frukost 40
kr.
2. Under punkt 10 - Hyra av lokal ändras texten från ¨Hyresgäster i
Trygghetsboendet Hägern kan hyra matsalen till en kostnad av 300 kronor per
timma och med ett tillägg för porslin på 100 kronor per tillfälle ”till
”Hyresgäster i Trygghetsboendet Hägern kan hyra matsalen till en kostnad av
250 kronor per timma inklusive porslin. Öppen verksamhet riktad till
pensionärer använder lokalen hyresfritt.”

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige

Omsorgsnämndens protokoll

2013-09-30

§ 86
Redovisning av enkätsammanställning gällande matlådor
Sammanfattning
Verksamhetschef Yvonne Gunnarsson-Nord informerar om sammanställning av
enkätundersökning av matlådor till äldre.
Beslutsunderlag
Enkätsammanställning
Omsorgsnämndens beslut
Informationen godkänns.
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§ 87
Utseende av personuppgiftsombud
Dnr 2013/ON119 Dpl 002
Sammanfattning
Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen (PuL) ikraft. Syftet med
personuppgiftslagen, PuL, är att skydda nu levande människor mot att deras personliga
integritet kränks genom behandling av deras personuppgifter. Lagen gäller i huvudsak
för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad.

Den som ansvarar för att personuppgifterna hanteras på lagligt sätt kallas
personuppgiftsansvarig. Enligt lagen är det i en kommun de enskilda nämnderna som är
personuppgiftsansvariga för de uppgifter som behandlas inom det egna ansvarsområdet.
Den som helt eller delvis automatiskt behandlar personuppgifter skall anmäla alla
behandlingar av personuppgifter som den gör till Datainspektionen. Anmälan skall vara
skriftlig och göras innan behandlingen sker. Anmälan behöver dock inte göras om den
personuppgiftsansvarige har utsett ett personuppgiftsombud. Ett beslut att utse
personuppgiftsombud skall anmälas till Datainspektionen.
Personuppgiftsombudets uppgift är att självständigt se till att den
personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i
enlighet med god sed, samt påpeka eventuella brister för den personuppgiftsansvarige.
Den personuppgiftsansvarige har således alltid det yttersta ansvaret för all behandling
även om han har utsett ett ombud.
Det är varje nämnd som skall utse och anmäla ett personuppgiftsombud till
Datainspektionen. Det finns däremot inget som hindrar att samma person är ombud för
flera nämnder eller att flera personer är ombud för samma nämnd.
Med anledning av organisatoriska förändringar föreslås omsorgsnämnden fatta nytt
beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2013
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden utser upphandlare Ewa Varga som omsorgsnämndens
personuppgiftsombud från och med den 1 november 2013. Kommunchef Lena Palms
uppdrag som omsorgsnämndens personuppgiftsombud upphör den 1 november 2013.
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Beslutet expedieras till
Datainspektionen
Personuppgiftsombudet
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§ 88
Arbetsmiljöverkets inspektion på Soläng
Dnr 2013/ON098 Dpl 738
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har fått ett särskilt uppdrag från regeringen att öka kunskaperna om
kvinnors arbetsmiljö och att minska belastningsskador. Inom ramen för det uppdraget
genomförs flera inspektionsaktiviteter.
Den 30 augusti 2013 gjorde Arbetsmiljöverket inspektion på Solängs särskilda boende.
Arbetsmiljöverket ställer följande krav:
1a. Belastningsergonomiska förhållanden vid såromläggning och påtagning av
stödstrumpor ska riskbedömas.
1b. En handlingsplan ska upprättas av åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och
olycksfall. Ansvarsfördelning ska upprättas.
2. Rum som används som korttids rum och rum 165 och tillhörande toaletter är för
trånga när personer som nyttjar rummen är i behov av omfattande stöd och hjälp.
Fritt arbetsutrymme på minst 0,8 m när arbetstagare ska göra exempelvis förflyttningar
eller när man behöver böja sig ner.
Fritt arbetsutrymme på minst 0,6 m när arbetstagare står och hjälper någon exempelvis
vid toalett.
3. Badrumsgolv har otillräcklig lutning i lägenheterna och tvättmaskiner ska placeras på
socklar. En tidsatt handlingsplan och vem som är ansvarig ska upprättas.
4. En rutin för att bedöma arbetsmiljörisker ska upprättas.
5. En skriftlig dokumenterad regelmässig rutin angående risker och brister i
arbetsmiljön vid arbete med och hos alla hyresgäster ska upprättas. Den ska innehålla
exempelvis risker för smitta, våld- och hot, belastningsergonomi och psykiskt krävande
arbete.
Arbetsmiljöverket anser att socialförvaltningen inte har tillräcklig kompetens för att
åtgärda kraven. Socialförvaltningen ska anlita företagshälsovård eller motsvarande
sakkunnig hjälp för att åtgärda krav 1a och 2.
Arbetsmiljöverket återkommer 27 november för att tillse att kraven är uppfyllda.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2013
Omsorgsnämndens beslut
Informationen noteras.
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§ 89
Återrapportering för bidragsår 2012 och 2013 om användningen
av statsbidrag för ytterligare insatser för att stödja utvecklingen
i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen
Dnr 2011/ON077 Dpl 730
Sammanfattning
År 2012 och 2012 beviljades socialförvaltningen stimulansmedel för att stödja
utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. Socialförvaltningen har erhållit
237 715 kr. Medel söktes för att fortbilda undersköterskor sex undersköterskor. Tre
undersköterskor är utbildade värdegrundsledare och tre undersköterskor med intresse
för kvalitetsarbete anmälde sitt intresse. Fortbildningen har skett under 2013.
Utbildningen innehåll har varit; förändringsteorier, samtals/intervjumetodik,
uppföljningsmetoder, genombrottsmetod, presentationsteknik och kalkylprogrammet
Excel.
Återstående medel för 2013 är 57 615 kr
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2013
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom ekonomisk redovisning för 2012 och 2013.
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§ 90
Information om ESF – ansökan om förstudie
Dnr 2013/ON128 Dpl 701
Sammanfattning
Lilla Edets kommun är med i en förstudie inför projekt gällande hur man ska kunna
hjälpa personer som, av olika orsaker, står utanför arbetsmarknaden. Medel för
förstudien kommer att sökas hos Europeiska socialfonden (ESF) genom
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Eventuellt blir det ett projekt efter
förstudien, medel för detta kommer i så fall också att sökas från ESF.
Beslutsunderlag
Ansökan
Omsorgsnämndens beslut
Informationen noteras.
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§ 91
Information om värdegrundsarbetet i
Funktionshinderverksamheten
Dnr 2013/ON129 Dpl 720
Sammanfattning
Funktionshinderverksamheten har fått i uppdrag av Omsorgsnämnden att arbeta med
värdegrunden. En lokal värdegrund för Äldreomsorg och Funktionshinderverksamheten
i Lilla Edets kommun har antagits av Omsorgsnämnden.
Syftet är att genom cirkelformen aktivt arbeta med de värden som styr verksamheten.
Målet är att cirkelledarna efter utbildningen ska leda cirklar utifrån boken ” För din
skull, för min skull eller för skams skull” av Barbro Lewin.
Beslutsunderlag
Skrivelse Cirkelledarutbildning Funktionshinderverksamheten
Lokal värdegrund

Omsorgsnämndens beslut
Informationen noteras.
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§ 92
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Cirkulär från SKL 13:47 – Timbelopp för personlig assistans enligt SFB år 2014
2
Kommunala pensionärsrådets protokoll 26 augusti 2013

Omsorgsnämndens beslut
Informationen noteras.
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§ 93
Anmälan av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och
tjänstemän enligt en av omsorgsnämnden antagen delegeringsförteckning. 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.
1

Dnr. 2013/ON098 Dpl. 738

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket daterat den 2 september 2013
2

Dnr. 2013/ON121 Dpl. 739

Beslut enligt 8 kap 2 § socialtjänstlagen om reducering vid dubbel boendekostnad.
3
Avgiftsbeslut för mars 2013
4
Avgiftsbeslut för april 2013.
5
Avgiftsbeslut för maj 2013.
6
Avgiftsbeslut för juli 2013.
7
Avgiftsbeslut för augusti 2013.
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.

