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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.45 - 11.00.  

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Kenny Thärnström (L) 
Britt Lindgren (C) 
Birgitta Granström (S) 
Stellan Welin (S) 
Lena Linke (MP) 
Lill Grimani (KD) 
 
 
 

 

Närvarande 
ersättare 

  

 

Övriga deltagare 

 
 
Nina Roos, förvaltningschef 
Anita Mattisson, avdelningschef 
Mariann Lundin, enhetschef 
Anna Jansson, utvecklare 
Susanne Grundhall, ekonom, §§ 15-16 
Birgitta Cederberg, enhetschef, §§ 17-18 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Stellan Welin 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 26 februari 2018, kl 10.30. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Stellan Welin 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2018-02-22 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-02-26 – 2018-03-20. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

   
 Lena Vilhelmsson  
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ON § 15   ON 2018/3       

 
Bokslut 2017 
Omsorgsförvaltningen redovisar ett underskott på 2 Mkr. Intäkterna från Migrationsverket för 
ensamkommande barn och unga har genererat ett överskott på 7,8 Mkr och bidrar till det relativt 
låga underskottet. 
 
Nettoavvikelsen mot budget finns inom fler områden men i huvudsak har kostnaderna ökat 
avseende köpta platser inom individ och familjeomsorgen och svårigheter att anpassa verksamheten 
i hemtjänsten. Verksamheten särskilt boende har fått 3,0 mkr i stadsbidrag för att öka 
grundbemanningen vilket ökat kvaliteten för brukarna.  Sjukfrånvaron är hög i förvaltningen och 
det pågår ett arbete att komma tillrätta med ohälsotalet.  
 
 

Beslutsunderlag  

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2018-01-29. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden godkänner bokslut för omsorgsnämnden 2017. 
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ON § 16   ON 2018/1       

 
Budget 2019 
Omsorgsförvaltningen har behov av utökning av budgetanslagen inför 2019. Inom äldreomsorgen har 
stimulansmedel gjort det möjligt att ha en någorlunda rimlig bemanning men det är oklart om det blir 
stimulansmedel 2019. Individ och familjeomsorgen kommer sannolikt att ha behov av att köpa platser 
även 2019 Det finns ett stort utbildningsbehov inom förvaltningen främst för baspersonal och därmed 
behöver utbildningsanslagen öka så att både utbildningssatsningar och vikariekostnader finansieras. 
Förvaltningen behöver också utöka stödet i verksamheten så att medarbetare och chefer kan klara sina 
uppdrag. Det är mycket svårt att göra en bedömning av behovet av budgetanslag i dagsläget i ett så 
tidigt skede av 2018. Förvaltningen kommer under året att arbeta med att försöka göra anpassningar i 
befintlig verksamhet där det är möjligt.  
 

Beslutsunderlag  

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2018-01-29. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 17        

 
Information om samverkande sjukvård  
Samverkande sjukvård är ett samarbete mellan Regionen, Kommunen och Ambulansen.  
 
Syftet är att skapa en snabbare, tryggare, säkrare och närmare vård. 
 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 18  ON 2018/34  

 
Förändring av Dagrehabiliteringen   
Dagrehabilitering inom kommunrehab riktar sig till de personer som har ett sammansatt behov av 
arbetsterapi, fysioterapi och social aktivitet. Verksamheten bedrivs två dagar i veckan med insatser 
av undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Sedan 2015 har det varit svårare att hitta 
rätt målgrupp och fylla grupperna. Orsakerna kan vara ökade kostnader för vistelsen och att 
kommunrehab förlorade primärvårdsavtalet i arbetsterapi. Förslag är att dagrehabiliteringen läggs 
ner och att rehabiliteringsinsatser främst sker i hemmet. 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2018-02-07. 
 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att dagrehabiliteringens verksamhet avslutas. 
 
 

Skickas till 
Enhetschefen 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2018-02-22| §§ 15-23 

\\ks.internt\dfs\Hemma\lenvil001\Desktop\ON protokoll 2018-02-
22.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 7(11)
 

 
 

ON § 19   ON 2018/14  

 
Wifi för ensamkommande unga som blivit 18 år  
Ett medborgaförslag har inkommit till Kommunfullmäktige med vädjan om att kommunen ska bekosta 
wifi för ensamkommande unga som bor kvar i kommunen efter att de har blivit 18 år.  
Detta medborgarförslag hanteras politiskt just nu. Efter det inkomna medborgaförslaget har det 
inkommit ytterligare information där det framgår att frivillignätverket runt dessa ungdomar har ordnat 
och bekostar wifi för dessa ungdomar idag.  
 
 Omsorgsnämndens arbetsutskott har gett omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenser av att 
ta beslut om att Sotenäs kommun ekonomiskt ska stödja Smögens missionskyrka (som blir huvudman 
från frivillignätverkets sida) med kostnader på ca 2000 kr/månad. 4 lägenheter tillhandahålls då med 
wifi. 

Beslutsunderlag 
Utredarens tjänsteutlåtande 2018-02-08. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-08 § 41. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden konstaterar att föreningsstöd inte handläggs av omsorgsnämnden. 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
 
 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2018-02-22| §§ 15-23 

\\ks.internt\dfs\Hemma\lenvil001\Desktop\ON protokoll 2018-02-
22.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 8(11)
 

 
 

ON § 20  ON 2018/22 

Handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet med 
digital teknik 2018-2022  
I samband med överenskommelsen mellan Socialdepartementet och SKL 2014 ställdes krav på att 
kommunerna skulle etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik”. 
I konceptet skulle ingå en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom 
e-Hälsoområdet.  
Handlingsplanen är tänkt att vara ett stöd för kommunens fortsatta planering och arbete inom  
e-Hälsa i syfte att möta regeringens vision (1) för e-Hälsa.  
 

Beslutsunderlag 

 
Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-11-09.  
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-08 § 42. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta Handlingsplan för trygghet, service och delaktighet 
i hemmet med digital teknik 2018-2022 samt göra denna till en del av kommunens  
övergripande digitala agenda. Vid genomförande av handlingsplanen ska organisatoriska och 
ekonomiska förutsättningar föreligga  
 
 
 
 

Skickas till  
Omsorgsnämnden  
Kommunstyrelsen 
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ON § 21  

 
Anmälningsärenden  
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2018-02-15. 
 

Omsorgsnämndens beslutar 

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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ON § 22      

 
Delegationsbeslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-08 §§ 24-40, 45 2018-02-13 § 46. 
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, januari 2018,  
nr 300-407.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistribution, trygghetslarm, LSS,  
januari 2018, nr 661-708. 
Färdtjänstärenden, januari 2018, nr 79-80. 
Bostadsanpassning, nr 180-181. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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ON § 23      

 
Information 
Ordföranden informerar om ej verkställda beslut 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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