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Justerare Jan-Olof Larsson 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 30 oktober 2017, kl 10.30. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson §§ 90-96  Anna-Lena Höglund §§ 97-100 
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    
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Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2017-10-26 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-10-30 – 2017-11-21. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

   
 Lena Vilhelmsson  
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 ON § 90   ON 2017/122       

 
Personligt ombud i Fyrbodal organiserat via Värdkommun  
Under hösten 2015 identifierade och föreslog Kommunalförbundet Fyrbodals socialchefsnätverk 
området personligt ombud (PO) som ett verksamhetsområde som de 14 medlemskommunerna 
kunde samarbeta kring.  
 
Ett förslag till gemensam organisation för personligt ombud har tagits fram av en arbetsgrupp 
bestående av kommunrepresentanter och under ledning av kommunalförbundets utvecklingsledare 
inom funktionshinderområdet.  
 
I korthet innebär förslaget att en sammanhållen verksamhet för PO bildas under en värdkommun. 
Sammanlagt omfattar verksamheten sju PO varav en även har uppdraget som chef. Tjänsterna 
fördelas på tre placeringsorter utifrån geografisk spridning. Kostnaden fördelas per capita utifrån 
medborgare 18 år och äldre. Avtal som reglerar samverkan, bl a eventuell justering av kostnad, ska 
upprättas mellan värdkommun och övriga kommuner. 
 
5 april 2017 presenterades arbetsgruppens förslag för Kommunalförbundet Fyrbodals Beredningen 
Välfärd som ställde sig bakom och skickade det vidare till direktionen för ställningstagande om att 
rekommendera kommunerna att göra detsamma. 8 juni 2017 beslutade Kommunalförbundet 
Fyrbodals direktion att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom förslaget med en 
sammanhållen organisation för personliga ombud med en värdkommun, sju tjänster och tre 
placeringsorter. 
 
Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas planeras för att den nya organisationen etableras 
under första kvartalet 2018. För att det skall kunna ske måste rekrytering av chef för verksamheten 
påbörjas under hösten 2017.  
 
Beskrivning av den planerade organisationen återfinns i bilagan Personligt ombud i Fyrbodal 
organiserat via Värdkommun. 

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-09-06. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-10-12 § 222. 

Yrkande 

Jan Olof Larsson (S), Birgitta Granström (S) föreslår att ärendet återremitteras till 
omsorgsförvaltningen med uppdrag att återkomma med förslag till finansiering av ärendet. 
 
Kenny Thärnström (L), Lena Linke (MP), Britt Lindgren (C), Göran Hahne (M) föreslår bifall till 
omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag. 
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Forts ON § 90  ON 2017/122 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Larssons (S) och Birgitta Granströms (S) förslag att 
ärendet ska återremitteras och finner att omsorgsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Kenny Thärnströms (L), Lena Linkes (MP), Britt Lindgrens (C), 
Göran Hahnes (M) förslag att bifalla omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag och finner att 
omsorgsnämnden antar detta. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom en gemensam organisation för personligt ombud i 
kommunerna inom Fyrbodal samt att godkänna Trollhättan kommun som värdkommun för 
verksamheten.  
 

Reservation 

Jan-Olof Larsson (S) och Birgitta Granström (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån 
för eget yrkande.  
 
 
Reservation angående Sotenäs kommuns finansiering av införandet av ”Personliga 
ombud” 
i Fyrbodal. 
Socialdemokraterna ställer sig bakom förslaget att kommunerna inom Fyrbodal tar ett 
gemensamt 
ansvar och inför ”Personliga ombud” enligt den utarbetade rapporten och det förslag som 
arbetsutskottet lämnat. Detta med ett undantag. 
Underskottet i förvaltningen pekar idag på 5.658.000 kronor plus ett ytterligare underskott i 
verksamheten på 2.600.000 som reduceras pga ett överskott i verksamheten för 
”Ensamkommande barn”. 
Överskottet för verksamheten för ensamkommande barn beror på frikostiga statsbidrag 
och detta 
överskott kommer inte att finnas för verksamheten 2018. 
Att i detta läge tillföra kostnader på nästan 77.000 kronor ( vilket kan anses som marginellt 
i den 
totala budgeten) och hoppas på att denna satsning skall finansieras genom eventuella 
positiva 
effekter är oansvarigt. 
Vårt förslag var att ärendet skulle återremitteras till förvaltningen för ge förslag på 
finansiering. 
Detta motsatte sig majoriteten. 
För Socialdemokraterna: Birgitta Granström Jan-Olof Larsson 
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ON § 91   ON 2017/126   
      

Matlagning i ordinärt boende 
 
Munkedal inledde år 2012 ett projekt med matlagning i ordinärt boende för personer med hemtjänst. 
Denna modell att arbeta efter permanenterades 2013 och kommunen har för avsikt att fortsätta att 
arbeta utifrån detta arbetssätt.  
 
Sotenäs erbjuder personer i ordinärt boende med hemtjänst matdistribution samt hjälp med enklare 
beredning av mat.  
 
Omsorgsnämnden beslutade 2017-05-11 ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att till 
omsorgsnämnden redovisa Munkedals rapport vad gäller matlagning av måltider i hemmet. Utifrån 
detta beslut formulerade förvaltningschefen uppdraget om att jämföra Munkedal och Sotenäs arbete 
kring förberedande, tillagning och beredning av mat.  
 
Syftet med analysen var att beskriva skillnaden på hur behovet av mat tillgodoses för personer i 
ordinärt boende med beslut om hemtjänst i Sotenäs respektive Munkedal, samt eventuella kostnader 
för Sotenäs kommun att tillämpa Munkedals modell.  
 
Resultatet visar att Munkedal inte har någon matdistribution för de som kan bereda halv- eller 
helfabrikat på egen hand. Sotenäs har sådan matdistribution. Munkedal beviljar 30 min matlagning i 
hemmet för de som inte kan tillreda enklare måltider på egen hand. Matsedel, inköp och tillagning 
sker utifrån planering gemensamt av personal och brukare. Det kräver planering och utbildning av 
personal, men har inte inneburit en ökad kostnad för kommunen. Sotenäs beviljar enklare beredning 
av måltider á 10 min/tillfälle.  
 

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2017-09-20. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-10-12 § 226. 
 

Yrkande 

Birgitta Granström (S), Jan-Olof Larsson (S), Nils Olof Bengtson (M) och Kenny Thärnström (L) 
föreslår att medel till matlagning i ordinärt boende prövas i budget 2019.  
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Birgitta Granström (S) med fleras förslag och finner att 
omsorgsnämnden antar detta. 
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Forts. ON § 91  

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att avvakta med att utveckla matlagning i ordinärt boende.  
 
Omsorgsnämnden beslutar att medel till matlagning i ordinärt boende prövas i budget 2019. 
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 92   ON 2017/123       

 
Webbaserat anhörigstöd - En bra plats 
Sedan april 2016 har anhörigsamordnaren drivit ett projekt med medel från hälsorådet för att testa 
det webbaserade stödet för anhöriga som heter En bra plats. På sidan får anhöriga möjlighet att delta 
i olika diskussionsforum, det finns nyhetsuppdateringar inom olika anhörigområden, information 
om föreningar, böcker, poddar och så vidare. Man har även möjlighet att ta kontakt med andra 
anhöriga och prata enskilt. För kommunen finns en funktion att lägga till egen information i ett 
nyhetsbrev som går ut varje månad, samt man får en översikt över de anhöriga som är anslutna (om 
inte den anhörige valt att inte ha kontakt med anhörigsamordnaren).  
 
Det har funnits pengar till att driva projektet i två år och tjänsten har en uppsägningstid på 6 
månader vilket innebär att beslut måste tas om Sotenäs kommun ska fortsätta erbjuda tjänsten.  

Beslutsunderlag 

Anhörigsamordnarens tjänsteutlåtande 2017-08-31. 
 

Omsorgsnämnden beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att säga upp tjänsten ”En bra plats” och ger anhörigsamordnaren i 
uppdrag att se över alternativa sätt att erbjuda anhöriga ett webbaserat stöd.  
 
 

Beslutet skickas till 
Anhörigsamordnaren 
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ON § 93   ON 2017/124       

Jämställda biståndsbeslut 
 
I de nationella målen för jämställdhetsarbete finns det ett övergripande mål som beskriver att en av 
de viktigaste förutsättningarna för att nå de delmål man satt upp är att kvinnor och män har samma 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter på alla områden i livet. Det innebär i sin tur att om 
jämställdhetsnormen ska förverkligas måste alla områden i livet kännetecknas av jämställdhet.  
 
Sotenäs kommun har tagit fram en handlingsplan för jämställdhetsarbete och det har beslutats att 
alla verksamheter och nämnder skall arbeta med jämställdhet i syfte att säkerställa en säker och 
jämlik service till alla invånare samt att genusperspektivet skall prägla alla beslut.  
 
En väg för att uppnå detta är jämställdhetsintegrering, som är en politisk strategi för att uppnå ett 
jämställt samhälle. Strategin innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av 
beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och 
i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Sotenäs kommun 
använder jämställdhetsintegrering som strategi för att skapa jämställd medborgarservice och för att 
förbättra kvalitén i verksamheten för flickor, pojkar, kvinnor och män.  
 
Två av Sotenäs kommuns mål för jämställdhetsarbetet relaterar direkt till de projekt som vi vill 
genomföra under 2018 • En jämställd verksamhet - Kommunens tjänster skall vara till för alla; 
kvinnor, män, pojkar och flickor. • Jämställda beslut - Genusperspektiv i alla beslut. 
 
Avdelningen för myndighet och kvalitet vill under 2018 genomföra två projekt som handlar om att 
titta på jämlikhet i relation till beslutsfattande angående hemtjänst och formulerandet av 
genomförandeplaner på Särskilt boende. När man genomfört mindre genomlysningar av 
jämställdhet i beslut om hemtjänst i andra kommuner, exempelvis Trollhättan, har man funnit att 
bland annat tid innan beslut är fattade skiljer sig beroende på om den sökande är man eller kvinna. 
 
Syftet med projektet är att undersöka hur beslutsfattandet kring hemtjänst samt formulerandet av 
genomförandeplaner på särskilt boende ser ut ur ett jämställdhetsperspektiv. Målet är att det inte ska 
finnas några skillnader i besluten och genomförandeplanerna som kan härledas till kön. 
 
Omsorgsförvaltningen har ansökt om medel till projektet hos Hälsorådet.  
Hälsorådet har beslutat att avslå ansökan. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av information och noterar särskilt att förvaltningen ska följa 
handlingsplanen för jämställdhetsarbete. 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 94   ON 2016/22       

 
Delegationsordning för omsorgsnämnden 
Delegationsordningen för omsorgsnämnden behöver revideras med anledning av vissa lagändringar 
och förändringar i organisationen. 
 
I omsorgsförvaltningens förslag till ny delegationsordning har lagtexter och paragrafer anpassats till 
de aktuella lagrummen. 
 
Omsorgsförvaltningens organisation har förändrats i och med att man inrättat en ny tjänst som  
1:e socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen. Det innebär en helt ny delegationsnivå 
som inte finns med i dagens delegationsordning. De två personer som delar på tjänsten idag har 
tilldelats tillfällig delegation i nivå med enhetschefs delegation i individärenden till och med  
2017-10-31. I förslaget finns den nya delegationsnivån med, vilket innebär att några tillfälliga 
delegationer inte längre behövs utan följer med anställningen. 
 
I maj 2017 beslutade Sotenäs kommun att erbjuda asylsökande ensamkommande ungdomar, som 
fyller 18 år, möjlighet att bo kvar i kommunen under asylprocessen. Delegat är omsorgsnämndens 
arbetsutskott. I förslaget till delegationsordning finns denna typ av beslut med. Dessutom föreslår 
förvaltningen att omsorgsnämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, ges 
mandat att besluta om bistånd i form av bostad under en begränsad period i brådskande ärenden. 
Sådana brådskande ärenden uppkommer normalt sett enbart när en asylsökande ungdom blir 
åldersuppskriven till att vara 18 år eller äldre.  

Beslutsunderlag 

1:e Socialsekreterarens utredning 2017-09-28. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-10-12 § 221. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden antar reviderad delegationsordning för omsorgsnämnden. 
 
 

Skickas till 
Omsorgsförvaltningen 
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ON § 95   ON 2017/125 

       
Uppföljning av patientsäkerhetsberättelsen 
För att hög patientsäkerhet ska upprätthållas och med hänsyn till de krav som ställs på 
verksamheten är det angeläget att personalen ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning och 
utveckling. 2016 års patientsäkerhetsberättelse lyfter fram tre focus-områden för 2017. 
 

Fokusområden 2017 
Digitala signeringslistor 
Implementering av rutin för hantering av blåsdysfunktion 
Utbildning i allmän palliativ vård 
 

Beslutsunderlag 

MAS tjänsteutlåtande 2017-08-22. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-10-12 § 225. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med fokusområden i alla berörda 
verksamheter. 
 
 

Skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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ON § 96   ON 2017/41     

 
Budgetuppföljning t om september 2017  
Omsorgsförvaltningen kommer inte att nå en budget i balans för 2017.  
 
Arbetet med anpassning för att få en budget i balans pågår och det är främst inom hemtjänst, 
särskilda boenden och ifo som genererar ett underskott. Hemtjänstinsatserna har minskat under 
2017 och det är svårt att anpassa personal till verksamhetens minskade behov.  
 
Ett anpassningsarbete pågår och kommer att innebära omplaceringar och att fler medarbetare 
kommer att behöva arbete mer i andra verksamheter än i ordinarie verksamhet.  
 
På särskilt boende och i hemtjänsten finns det svårigheter att få ut de s.k R turerna till annan 
verksamhet och ett arbete pågår även här med stöd av bemanningsenheten.  Sommaren har varit 
mycket svårrekryterad och det har inneburit ökade kostnader för både sjuksköterskor och 
undersköterskor i form av bemanningsföretag, övertidsarbete och semesteravtal.   
 
Inom IFO och myndighetsavdelningen SoL och LSS finns behov av att köpa platser till personer 
med särskilda behov där dygnskostnaden och antalet dygn är högre än budgeterat. Inom IFO har 
också försörjningsstödet ökat. Korttidsjukfrånvaron är fortsatt hög och ett arbete pågår med att 
komma tillrätta med ohälsotalen.  

Exempel på åtgärder för att nå en budget i balans 
* omfördelning och minskning av personal i hemtjänsten 
* anpassning av schema och verksamhet särskilt boende 
* arbete med andra insatser för särskilt kostnadskrävande brukare 
* översyn av hälso och sjukvårdsavtal avseende hälso och sjukvårds insatser för köpta platser som 
kan innebära att regionen får betala viss del av kostnaden 
* minska personal där det är möjligt  
* få ut R turerna mer effektivt 
* se över nattavtalet (inte aktuellt efter beslut i PU) 
* anpassning av antalet särskilda boendeplatser 
* vakanshållning av tjänster eller del av tjänst där det är möjligt 
* använda stadsbidrag till metodstöd och kompetensutveckling 
* arbete med ohälsotalen pågår i alla verksamheter 
* arbete med att hitta lösningar på hemmaplan istället för köpta platser pågår 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-07-11. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att vidta åtgärder för att 
minimera underskottet. 



 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2017-10-26| §§ 90-100 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\ON\2017\ON 
protokoll 2017-10-26.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 12(15)
 

 
 

ON § 97   ON 2017/52     

 
Budget 2018  
Förvaltningschefen lämnar information om förslag till budget 2018 för Omsorgsnämnden. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
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ON § 98    

 
Information om sjukfrånvaro  
Information lämnas om sjukfrånvaro inom omsorgsförvaltningen. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av informationen.  
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ON § 99     

 
Information från Omsorgsförvaltningen 
Information lämnas enligt följande; 

• ej verkställda beslut 
• större text på namnskyltar 
• fråga om wifi för BUV 
• statistik LOV 
• Oktobermässan 

Omsorgsnämndens beslutar 

Omsorgsnämnden tar del av informationen och noterar att Nils Olof Bengtson (M), Kenny 
Thärnström (L) och Birgitta Granström (S) deltar för omsorgsnämndens del på Oktobermässan. 
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ON § 100       

 
Delegationsbeslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-10-12 §§ 204-220, 226-227. 
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, juli-september 2017, nr 253-276.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistr, trygghetslarm, LSS,  
september 2017, nr 583-601. 
Färdtjänstärenden, september 2017, nr 71-72. 
Bostadsanpassning, nr 149-157. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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