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§ 52
Tillkommande och utgående ärenden
Utgående ärende:
 Internkontrollrapport biståndsenheten (Dnr 2010/ON194 Dpl 704)
 Anmälan av delegationsbeslut
Omsorgsnämndens beslut
Föredragningslistan fastställs.

Omsorgsnämndens protokoll

2013-05-27

§ 53
Inrättande av tjänst Personligt ombud
Dnr 2013/ON066 Dpl 750
Sammanfattning
I samband med att Trollhättan och Vänersborg ser över sina resurser till Personligt
ombud, har frågan ställts från socialförvaltningen i Vänersborg om Lilla Edets kommun
vill delta i ett samarbete med och för Personliga ombud. Lilla Edets kommun har hittills
valt att inte inrätta ett Personligt ombud. Eftersom frågan kan beröra även
omsorgsnämnden från 2014 sänder förvaltningen denna tjänsteskrivelse till båda
nämnderna. Eftersom inrättande av Personligt ombud kräver att kommunen själv betalar
tjänsten netto cirka 40 % av kostnaden beräknas ett eventuellt inrättande kunna ske först
till budget 2015. Förvaltningens förslag är att kommunen inte inrättar tjänst som
Personligt ombud men håller frågan om ett eventuellt tjänsteköp öppet för den nämnd
som har huvudansvaret för personer med psykiska funktionshinder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2013
Meddelandeblad från Socialstyrelsen
Omsorgsnämndens beslut
Nämnden inrättar för närvarande inte funktionen Personligt ombud.
Socialcheferna i Vänersborg och Trollhättan informeras om att nämnden är intresserad
av att diskutera ett eventuellt samarbete i form av tjänsteköp.
Beslutet expedieras till
Akten
Individnämnden
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§ 54
Sammanslagning av LSS-verksamhet och socialpsykiatri –
social resursverksamhet
Dnr 2013/ON065 Spl 001
Sammanfattning
Gruppen som söker och får boende och boendestöd har förändrats över tid. Målgruppen
är nu betydligt mer heterogen och det finns ett brett spektrum av behov. Ett exempel är
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vars särskilda behov har
uppmärksammats först på senare år. Kansliet för nationell psykiatrisamordning gjorde
en inventering 2005 som visade att målgruppen hade ändrat karaktär. Många av de
biståndssökande var personer med neuropsykiatriska tillstånd som
autismspektrumstörningar eller Aspergers syndrom. Det är viktigt att hela tiden se till
den enskildes individuella förutsättningar och behov.
( Det är mitt hem-Vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk
funktionsnedsättning, socialstyrelsen 2010 )
Då biståndet boendestöd är det bistånd som ökar mest till personer med
funktionsnedsättning är en organisering av stödet under Funktionshinderverksamheten
lämplig.
En arbetsgrupp bestående av MAS, verksamhetschef LSS, verksamhetschef IFO och
verksamhetschef Äldreomsorg har identifierat målgruppen och kartlagt behovet av stöd
och hur detta skulle kunna rymmas i en ny verksamhet.
Målgruppen har av arbetsgruppen definierats som:
Personer i eget boende med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
och personer med missbruksproblematik eller personer som av andra skäl har behov av
stöd för att uppnå ett fungerande vardagsliv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2013
Omsorgsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att förankra och förhandla om den tilltänkta
organisationsförändringen.
Beslutet expedieras till
Akten
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§ 55
Kvartalstrapport enligt SoL och LSS januari till mars 2013
Dnr 2013/ON007 Dpl 701
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 Socialstyrelsen på individnivå. Omsorgsnämnd, kommunens
revisorer samt kommunfullmäktige får rapporten i avidentifierad form.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2013
Socialstyrelsens kvartalsrapport, 2013q1 rapporteringstillfälle 2013q1
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner informationen.
Beslutet expedieras till
Akten
Socialstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
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§ 56
Ansökan om särskilt bidrag
Dnr 2013/ON068 Dpl 805
Sammanfattning
DHB Västra har ansökt om 3000 kr för 2013. Några medel för stöd till ideella
organisationer finns inte i nämndens budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 17maj 2013
Ansökan från DHB Västra inkommen den 22 mars 2013
Omsorgsnämndens beslut
Ansökan från DHB Västra om bidrag med 3000 kronor avseende år 2013 avslås.
Beslutet expedieras till
Akten
DHB Västra
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§ 57
Tertialrapport januari till april 2013
Dnr 2013/ON075 Dpl 041
Sammanfattning
Förvaltningsekonom Lena Glavander redovisar tertialrapport 1 för omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Tertialrapport 1 2013 för omsorgsnämnden
Tilläggsyrkanden
Kim Pedersen (V): Omsorgsnämnden vill till sammanträdet den 24 juni ha följande
redovisningar:
 Redovisning av kostnader för sjukfrånvaron per enhet.
 Genom samråd på APT vill omsorgsnämnden ha förslag på anpassningar i
verksamheten för att minska kostnader.
 Personal/lönekostnader har ökat med 8,2%, hur mycket personal har använts
utöver budgeterat.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att omsorgsnämnden
beslutar att anta Kim Pedersens (V) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Omsorgsnämnden vill till sammanträdet den 24 juni ha följande redovisningar:
 Redovisning av kostnader för sjukfrånvaron per enhet.
 Genom samråd på APT vill omsorgsnämnden ha förslag på anpassningar i
verksamheten för att minska kostnader.
 Personal/lönekostnader har ökat med 8,2%, hur mycket personal har använts
utöver budgeterat.
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Beslutet expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen

2013-05-27

Omsorgsnämndens protokoll

2013-05-27

§ 58
Information om Äldreguiden
Dnr 2013/ON074 Dpl 739
Sammanfattning
Socialstyrelsen presenterar årligen Äldre guiden. Äldre guiden för 2012 gör det möjligt
att jämföra kvalitetsområden inom hemtjänst, särskilt boende.
Äldre guiden för 2012 visar för särskilt boende andelen personal och utbildning,
brukarnas inflytande och delaktighet, måltider, aktivitet, bemötande/trygghet och
läkare/läkemedel. För hemtjänsten visar äldre guiden indikatorerna; inflytande och
delaktighet, rutiner för hjälp vid speciella behov, bemötande/trygghet, samarbete med
hemsjukvård och läkemedel.
Verksamhetschef Yvonne Gunnarsson Nord föredrar äldre guidens resultat för Lilla
Edets kommun

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2013
Socialstyrelsens rapportering hämtat från socialstyrelsens hemsida
Omsorgsnämndens beslut
Informationen noteras.
Beslutet expedieras till
Akten
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§ 59
Information om statliga stimulansmedel för
funktionshinderområdet
Dnr 2013/ON073 Dpl 701
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting har ingått överenskommelser med regeringen om
stöd till utvecklingsarbete för god kvalitet inom socialtjänsten. Överenskommelserna är
flera, vilka som är aktuella för Västra Götaland 2013 sammanställs i ett PM från SKL.
Staten och SKL har för år 2011 och 2012 tecknat ettåriga överenskommelser om
nationella insatser för att stödja utvecklingen inom socialtjänsten rörande
evidensbaserad praktik, EBP. Målet är att stödet till brukaren ska bygga på bästa
tänkbara kunskap. Stöd till personer med funktionsnedsättning har saknats i de tidigare
överenskommelserna. Under 2012 fick SKL, av regeringen, i uppdrag att göra en
nationell kartläggning av utvecklingsbehoven inom verksamhetsområdet stöd till
personer med funktionsnedsättning.
Tre utvecklingsområden har valts ut som angelägna för utvecklingsarbete
1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning
2. Förstärkt brukarmedverkan
3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning.
För 2013 tillsattes 22 miljoner kronor i stimulansmedel för regionerna att ansöka om.
Medlen ansöks via läns/regionförbund och utgör 1 510 tkr för Västra Götalands län.
Länen avgör själva vilket eller vilka av områdena som man väljer att arbeta med.
Kriterierna för ansökan är att den görs länsgemensamt mellan kommunerna, det krävs
inte att ansökan görs gemensamt med hälso- och sjukvården.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2013
Omsorgsnämndens beslut
Informationen noteras.
Beslutet expedieras till
Akten
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§ 60
Anmälan om inkomna skrivelser
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde redovisas sammanställning av inkomna skrivelser.
1
Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten 2013 –
skrivelse från SKL inkommer den 2 maj 2013.
2
Kommunstyrelsens protokoll 2013-0-24, § 50 – Svar på förfrågan om
harmonisering av färdtjänstregler inom Göteborgsregionen.
3
Vårpropositionen för år 2013 – Cirkulär från SKL inkommen den 23 april 2013
4
Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg inkommen den 22 april 2013.

Omsorgsnämndens beslut
Informationen noteras.

