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Plats och tid

Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 - 13.15. Ajournering kl. 10.20-10.50

Beslutande

Nils Olof Bengtson (M), ordförande
Birgitta Granström (S)
Stellan Welin (S)
Mathias Bruno (M)
Anne Johansson (L)
Jonathan Kotschack (C)
Magnus Johansson (V)

Närvarande
ersättare

Lill Grimani (KD)

Övriga deltagare

Nina Roos, förvaltningschef
Anita Mattisson, äldreomsorgschef, §§ 67-69
Anna Jansson, utvecklare, §§ 67-76
Mariann Lundin, enhetschef, §§67-76
Daniel Lindström, enhetschef, § 67
Ellinor Axelsson, enhetschef, § 67
Maria Edlund, enhetschef, § 73
Susanne Johansson, handläggare, §§ 74-75
Lena Vilhelmsson, sekreterare

Justerare

Magnus Johansson

Justering

Kommunhuset, kansliavdelningen, den 3 oktober 2017, kl 16.00.

Sekreterare

Lena Vilhelmsson
Ordförande

Nils Olof Bengtson
Justerare

Magnus Johansson

Anslagsbevis

Omsorgsnämndens protokoll 2017-09-28 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2017-10-03 – 2017-10-25.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kansliavdelningen.

Lena Vilhelmsson
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ON § 67

ON 2017/115

Analys Hemtjänst
Hösten 2016 minskar beviljade hemtjänsttimmar för Sotenäs hemtjänst. Denna trend fortsätter
under resten av året och in på 2017. Hemtjänsten förväntas få ett budgetunderskott 2017.
Beslutsunderlag

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-08-28.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-09-14 § 201.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.
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ON § 68

ON 2017/22

Kvalitet i särskilt boende
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har Sveriges
Kommuner och Landsting i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och
Vårdföretagarna tagit fram en rekommendation.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 20 januari 2017
beslutat:
att rekommendera Sveriges 290 kommuner att fatta beslut att anta rekommendationen i syfte att
stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid
att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendationerna.
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter
för särskilt boende för äldre.
Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen 2016-04-15 att förtydliga
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår att den enskildes behov ska vara
styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt, personal som utan dröjsmål kan
uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.
Beskrivning av ärendet

För att stödja kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en rekommendation där de områden anges som
kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.
Rekommendationerna till kommunerna i syfte att stärka och utveckla kvaliteten omfattar fyra
punkter:
1 Koll på läget
2 Planera utifrån individens behov
3 Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
4 Ledarskap
SKL kommer under 2017 att ge stöd till landets kommuner avseende tillämpningen av
rekommendationen.
Beslutsunderlag

Avdelningschef äldreomsorgens tjänsteutlåtande 2017-08-08.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-09-14 § 196.
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Forts ON § 68

ON 2017/22

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden antar rekommendationerna från styrelsen, sammanträde 20 januari 2017, för
Sveriges Kommuner och landsting(SKL) för arbetet med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för
äldre.

Skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 69

ON 2017/112

E-tillsyn - Tillsyn via kamera inom äldreomsorgen
Omsorgsförvaltningens äldreomsorg planerar att införa tekniken E-tillsyn för tillsyn av brukare som
är i behov av detta och samtycker till användandet av tekniken. Planen är att införandet inleds på
Hunnebohemmet och för brukare som får hemtjänst i början av 2018. E-tillsynen kommer att
utvärderas efter införandet.
Personer som beviljas insats i form av hemtjänst eller plats på Särskilt boende kan, vid behov, få
tillsyn nattetid för att säkra den enskildes trygghet denna del på dygnet. Idag utförs denna insats av
personal som kommer hem till den enskilde för att titta till denne. Att personal kommer till den
enskilde kan störa dennes nattsömn och skapa oro. Att kunna utföra tillsyn utan att störa den
enskilde är därför eftersträvansvärt.
Beslutsunderlag

Tf Enhetschef nattorganisation tjänsteutlåtande 2017-09-14.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-09-14 § 197.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.
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ON § 70

ON 2017/77

Vägledning för verkställighet Socialpsykiatri
Omsorgsförvaltningen har arbetat fram en ny vägledning för arbetet med verkställighet av insatser
för personer med socialpsykiatriska funktionsnedsättningar. Nämnden föreslås anta denna.
Bakgrund

Omsorgsförvaltningen har sedan tidigare upprättat en vägledning för arbetet på området.
Denna behöver revideras för att stämma bättre överens med dagens verksamheter.
Beslutsunderlag

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-06-08.
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-08-17 § 168.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden antar Vägledning för verkställighet Socialpsykiatri.

Skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 71

ON 2016/47

Motion om ersättning till personer med psykiska
funktionsnedsättningar och beslut om dagverksamhet SoL
2016-03-30 skrevs ett tjänsteutlåtande av socialpedagog på Trålen utifrån ett initiativ av en brukare
på Trålen som resulterat i en motion signerad representanter från Socialdemokraterna.
Ärendet gällde möjligheten för personer med psykiska funktionshinder som blivit beviljade
sysselsättning i form av dagverksamhet att få ersättning för denna sysselsättning, på samma vis som
personer med funktionsnedsättningar som beviljas daglig verksamhet enligt LSS beviljas en
habiliteringsersättning av kommunen för deltagande.
Ärendet togs upp i omsorgsnämndens arbetsutskott 2016-04-14 § 69. Omsorgsnämndens
arbetsutskott återremitterade ärendet till omsorgsförvaltningen för vidare utredning gällande
individernas inkomstskillnader.
Beslutsunderlag

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-07-11.
Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2017-09-14 § 198.
Yrkande

Birgitta Granström (S) m fl.: Bifall till motionen och att medel tillförs omsorgsnämndens ram för
år 2018.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på omsorgsförvaltningens förslag och Birgitta Granströms (S) m fl.
förslag och finner att omsorgsnämnden antar omsorgsförvaltningens förslag.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

Birgitta Granström (S), Stellan Welin (S), Magnus Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
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ON § 72

ON 2017/113

Funktionshinderplan 2018-2022
Omsorgsförvaltningen har upprättat en funktionshinderplan för perioden 2018-2022. Planen har
föregåtts av en utredning som innefattade både LSS och Socialpsykiatri. I denna utredning deltog
personal från både verkställighet och myndighet, fackliga representanter, brukare och chefer.
Funktionshinderplanen syftar till att sätta en riktning i kommunens framtida arbete. Den ska styra
och utveckla verksamheterna. Planen förväntas vara vägledande i de politiska och
verksamhetsmässiga besluten kommande fyraårsperiod. Planen redovisar även för mål för
verksamheterna, nuvarande kommunal organisation, omfattningen av kommunens verksamheter
och nationella prognoser för området.
Funktionshinderplanen påverkar inte förvaltningens organisation eller ekonomi men visar på
utvecklingsområden som, när de utreds vidare, eventuellt kommer att innebära organisatoriska
och/eller ekonomiska förändringar. Dessa kommer då att lyftas separat till omsorgsnämnden.
Följande utvecklingsområden tas upp i planen:
- Individuellt anpassad sysselsättning
- Självständigt boende för personer med hög funktionsnivå
- Förbättringar för personer med komplex problematik
- Uppsökande och öppen verksamhet
- Lokalers användning och externa aktörer
- Verksamhetskostnader
- Kompetensutvecklingsplan
Beslutsunderlag

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-07-27.
Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2017-09-14 § 199.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden antar Funktionshinderplan 2018-2022.
Skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 73

ON 2017/114

Individ- och familjeomsorg (IFO) Översyn
Förvaltningschef Nina Roos har gett omsorgsförvaltningens utvecklare i uppdrag att jämföra
Sotenäs kommuns IFO med andra kommuner i den geografiska närheten. Denna jämförelse har
gjorts både organisatoriskt och ekonomiskt, med främst kommunerna i Norra Bohuslän. Det
framgår att samtliga kommuner brottas med svårigheter i att rekrytera behöriga socialsekreterare.
En stor andel kommuner har tvingats rekrytera nya chefer. Kommunerna är organiserade på olika
sätt beroende på storlek och demografi. Sotenäs kommun har låga kostnader för sin IFO-verksamhet
i relation till de övriga jämförda kommunerna.
Beslutsunderlag

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-07-27.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-09-14 § 200.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.
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ON § 74

ON 2016/102

Vägledning för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen - Omsorg
om äldre- och personer med funktionsnedsättning
Omsorgsförvaltningen har tagit fram en vägledning för myndighetsutövning enligt
Socialtjänstlagen.
Omsorgsnämnden i Sotenäs kommun ansvarar för insatser till äldre- och funktionshindrade i
kommunen. Vägledningen är en definition av vad som är skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen.
Vägledningen bygger på gällande lagar, socialstyrelsens föreskrifter för handläggning och
dokumentation, samt dokument antagna av Sotenäs kommun så som äldreomsorgsplanen.
Vägledningen antogs av omsorgsnämnden 2017-02-23, § 6.
Den vägledning som nu läggs som förslag till beslut är utökad med insatserna Boendestöd, Bostad
med särskild service och Dagverksamhet.
Beslutsunderlag

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2017-07-04.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-09-14 § 195.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden antar vägledning för myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen - Omsorg om
äldre och personer med funktionsnedsättning.

Skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 75

ON 2017/97

Översyn av matkostnader inom ordinärt boende, särskilt boende,
korttidsplats samt dagverksamhet/daglig verksamhet
En översyn av matkostnader har gjorts av omsorgsförvaltningen under våren/sommaren 2017.
Senast översyn gjordes år 2009. Kontakt har tagits med Kost- och städorganisationen för att få
uppgift på självkostnadspris/ portion som lagas för matdistribution inom hemtjänst,
matkostnad/dygn inom särskilt boende och korttidsplats samt matkostnad/portion inom
dagverksamheter/daglig verksamhet. Syftet har varit att räkna fram hur mycket
Omsorgsförvaltningen subventionerar matkostnader i förhållande till debiterat pris till
omsorgstagaren.
Under år 2016 subventionerades matkostnader med sammanlagt 4.402.449 kr inom
Omsorgsnämndens ansvarsområde,
Under första halvåret år 2017 subventionerades matkostnaderna med sammanlagt
2.166.936 kr ( 4.333.872 kr på årsbasis vid samma antal portioner/platser).
Vid beviljat bistånd i form av matdistribution inom hemtjänst, beviljat bistånd i form av plats inom
särskilt boende/korttidsplats samt bistånd i form av dagverksamhet/ daglig verksamhet debiteras
omsorgstagaren/brukaren kostnad för mat. Inom ordinärt boende är matkostnaden inte ett bistånd
utan själva distributionen av maten. Omsorgsnämnden köper tjänsten av tillagning av mat av Kostoch städorganisationen. Omsorgsnämnden samt Kommunfullmäktige fattar beslut om kostnaden
som ska debiteras omsorgstagaren/brukaren. Avgifterna för matkostnad har inte höjts sedan år 2009
då senast översyn gjordes av avgifter inom Omsorgsnämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag

Avgiftshandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-22.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-09-14 § 193.
Yrkande

Birgitta Granström (S), Stellan Welin (S) och Magnus Johansson (V): Yrkar att beslutet avseende
höjningen för 2019 ska tas först hösten 2018.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag och
Birgitta Granströms (S) m fl förslag och finner att omsorgsnämnden antar omsorgsnämndens
arbetsutskotts förslag.
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Forts ON § 75
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja matkostnad inom ordinärt boende, särskilt
boende och korttidsplats i två steg enligt följande, fr o m 2018-01-01 till 68% av framräknat
självkostnadspris och fr o m 2019-01-01 till 75 % av framräknat självkostnadspris.
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja matkostnad inom dagverksamhet/daglig
verksamhet fr o m 2019-01-01 till 75 % av framräknat självkostnadspris.
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att prisjustering därefter görs årligen per 1 januari.

Reservation

Birgitta Granström (S), Stellan Welin (S), Magnus Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Skickas till

Avgiftshandläggare
Enhetschef
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ON § 76

ON 2017/97

Översyn av avgiftshöjning för omsorgsresa
Omsorgsresor bedrivs i egen regi utifrån justering i trafikavtal med Västtrafik år 2004 gällande
resor till och från dagverksamhet/daglig verksamhet. De omsorgstagare/brukare som har beviljats
bistånd i form av dagverksamhet/daglig verksamhet, och som har behov av transport till och från
verksamheten, hämtas och lämnas med kommunens egna buss. En avgift på 23 kr/enkelresa
debiteras omsorgstagaren/brukaren, vilket höjdes från 20 kr/enkelresa enligt beslut av
omsorgsnämnden i juni år 2016. Dessförinnan har inte avgiften förändrats sedan år 2004.
I jämförelse med den allmänna kollektivtrafiken i kommunen tas en avgift ut med 42 kr/enkelresa,
med kontoladdning 33 kr/enkelresa. För särskild kollektivtrafik (färdtjänst) är egenavgiften år 2017,
74 kr/enkelresa inom kommunen. För närvarande utförs 120 resor/vecka.
I kommunrehabs organisation ingår omsorgsresor med chaufför och buss anpassad med två
rullstolsplatser samt 12 sittplatser. Sedan år 2004 har kommunen bedrivit omsorgsresor i egen regi.
Dessförinnan ingick omsorgsresor i det avtal som kommunen har med Västtrafik för utförande av
särskild kollektivtrafik (färdtjänst). Justeringen i trafikavtalet som gjordes år 2004 innebar minskad
kostnad för kommunen i jämförelse med innan.
Omsorgsresor gäller till och från dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS.
Omsorgstagaren/brukaren blir hämtad och lämnad vid sin dörr. Finns behov av att få hjälp med
ytterkläder och att ta sig in och ut från sin bostad, är chauffören behjälplig.
Beslutsunderlag

Avgiftshandläggarens tjänsteutlåtande 2017-08-22.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-09-14 § 194.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att avslå omsorgsförvaltningens förslag till höjning av taxa för
omsorgsresor.

Skickas till

Avgiftshandläggare
Enhetschef
Kommunfullmäktige
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ON § 77

ON 2017/116

Sammanträdesplan 2018
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2018. Enligt gällande
reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska tidplanen och för att minska
handläggningstiden.
Omsorgsnämnden

25 januari, 22 februari, 15 mars, 26 april, 7 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober,
22 november.
Omsorgsnämndens arbetsutskott

11 januari, 8 februari, 8 mars, 5 april, 3 maj, 14 juni, 16 augusti, 13 september, 11 oktober,
8 november, 6 december.
Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor

15 februari, 24 maj, 20 september, 15 november.
Kommunala pensionärsrådet

1 mars, 17 maj, 4 oktober, 29 november.
Facklig samverkansgrupp

15 januari, 12 februari, 5 mars, 16 april, 28 maj, 20 augusti, 17 september, 15 oktober,
12 november.
Beslutsunderlag

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2017-08-18.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-09-14 § 202.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden fastställer sammanträdestider för utskottet, samverkan, nämnden, pensionärsråd,
tillgänglighetsråd 2018.
Beslutet skickas till

Omsorgsförvaltningen
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Ansökan om stämning angående vård
Sekretess.
Originalprotokollet finns på kansliavdelningen.
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ON § 79

ON 2017/66

Budgetuppföljning
Omsorgsnämndens verksamheter ansvarar för vård och omsorg om äldre, funktionsnedsatta och
insatser för grupper som i övrigt behöver särskilt stöd. Uppföljning av ekonomin efter åtta
månader visar på ett prognostiserat underskott för hela året 2017 på 5,8 mkr. Det är en
förbättring jämfört med föregående prognos med 1,1 mkr. Underskotten återfinns inom
äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. Inom äldreomsorgen är det främst hälso och
sjukvård, hemtjänst och särskilt boende som har underskott. Korttidsfrånvaron är fortsatt hög,
främst inom äldreomsorgen och ett arbete pågår med att minska den. Ett flertal åtgärder vidtas
bl a rehabsamtal, stöd av företagshälsovård, förstadagsintyg m m. Sommaren har inneburit extra
kostnader för bemanningsföretag, semesteravtal och övertidskostnader. Ett arbete pågår med att
försöka nå ett resultat i balans inom alla områden där det är möjligt. Förändringar i hemtjänsten
har varit svåra att förutse då verksamheten under flera års tid ökat till att nu minska.
Omställningsarbetet pågår och har hög prioritet. Individ- och familjeomsorgen arbetar med att
hitta alternativa lösningar i verksamheten för att minska kostnaderna. En åtgärdsplan är
redovisad till omsorgsnämnd och kommunstyrelse.
Beslutsunderlag

Ekonomens budgetuppföljning.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2017\ON
protokoll 2017-09-28.doc

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
17(28)

Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2017-09-28| §§ 67-89

ON § 80

ON 2017/52

Budget 2018
Vid Omsorgsnämndens sammanträde 2017-08-22 var majoriteten ej tillräckligt representerad pga.
anhörigs dödsfall, vilket innebar att oppositionen fick flertal för yrkanden i strid mot majoritetens
önskan.
Omsorgsnämndens majoritet vill därför upphäva Omsorgsnämndens beslut 2017-08-22, § 64 och
ersätta detta med ett nytt beslut enligt arbetsutskottets förslag 2017-08-17.
Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-08-03
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-08-17, § 165.
Yrkande

Birgitta Granström (S), Stellan Welin, (S) Magnus Johansson (V): föreslår tillägget att det
i budget för 2018 ska avsättas ytterligare 2 Mkr för heltider och 2 Mkr för högre grund bemanning.
Förslaget finansieras genom avveckling av LOV.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på förslag om att upphäva omsorgsnämndens beslut 2017-08-22
§ 64 samt att ersätta detta med ett nytt beslut enligt omsorgsnämndens arbetsutskottets förslag
2017-08-17 och finner att omsorgsnämnden antar förslaget.

Ordföranden ställer proposition på Birgitta Granströms (S) m fl. tilläggsyrkande och finner att
omsorgsnämnden avslår Birgitta Granströms m fl. tilläggsyrkande.
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ON 2017/52

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämndens beslut 2017-08-22, § 64 upphävs.
Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 2017-08-17 att ställa sig bakom
förvaltningens förslag till budgetram för 2018.
Reservation

Birgitta Granström (S), Stellan Welin (S), Magnus Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2017\ON
protokoll 2017-09-28.doc

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
19(28)

Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2017-09-28| §§ 67-89

ON § 81

ON 2015/20

Avsägelse från uppdrag som ersättare i Omsorgsnämndens
arbetsutskott Kristina Frigert (M)
Kristina Frigert (M) har lämnat en begäran om avsägelse från uppdrag som ersättare i
Omsorgsnämndens arbetsutskott.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden entledigar Kristina Frigert (M) från uppdrag som ersättare i Omsorgsnämndens
arbetsutskott.
Omsorgsnämnden väljer Göran Hahne (M) till ny ersättare i Omsorgsnämndens arbetsutskott till
och med 2018.

Skickas till

Kristina Frigert
Göran Hahne
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman
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ON 2015/19

Avsägelse från uppdrag som ordförande i kommunala rådet för
tillgänglighetsfrågor Kristina Frigert (M)
Kristina Frigert (M) har lämnat en begäran om avsägelse från uppdrag som ordförande i kommunala
rådet för tillgänglighetsfrågor.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden entledigar Kristina Frigert (M) från uppdrag som ledamot och ordförande i
kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor.

Omsorgsnämnden väljer Nils Olof Bengtson (M) till ny ledamot och ordförande i kommunala rådet
för tillgänglighetsfrågor.

Skickas till

Kristina Frigert
Nils Olof Bengtson
Löneenheten
Kansliavdelningen
Troman
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ON § 83

Anmälningsärenden
Antal personer som väntar på plats inom särskilt boende.
Anmälan om Lex Sarah 2017-07-24, 2017-08-21, 2017-08-22.
Brev från Arbetsmiljöverket 2017-08-23.
Protokoll, kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor 2017-08-30.
Omsorgsnämndens beslutar

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar.
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Delegationsbeslut
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-09-14 §§ 173-192, 203.
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistr, trygghetslarm, LSS,
augusti 2017, nr 569-582.
Dom från Förvaltningsrätten 2017-09-18 Mål nr 6324-17
Färdtjänstärenden, augusti 2017, nr 69-70.
Bostadsanpassning, nr 144-148.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.
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Information om ensamkommande ungdomar

Nina Roos, förvaltningschef, informerar om Migrationsverket bedömningar vad gäller
ensamkommande ungdomar.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.
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Namnskyltar
Stellan Wallin (S) tar upp att texten på personalens namnskyltar bör vara större.
Det har framkommit att det är svårt att läsa texten på personalens namnskyltar.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden skickar ärendet om personalens namnskyltar till omsorgsförvaltningen.
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Lag om valfrihet - LOV
Birgitta Granström (S) framför önskemål om att få ta del av statistik av val av utförare enligt
Lag om valfrihet - LOV.
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ON § 88

Oktobermässan
Oktobermässan äger rum 28 oktober 2017 i Sotenäs Idrottshall, Kungshamn.
Omsorgsnämndens beslut

Nils-Olof Bengtson (M) och Birgitta Granström (S) deltar på Oktobermässan.
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Handikappdagen
Birgitta Granström (S) informerar om handikappdagen som ägde rum den 23 september.
Det var en bra och givande dag med bra föreläsare.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.
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