
 
 

 
Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2016-09-01| §§ 50-55 

Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 - 10.30  

  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Kristina Frigert (M)  
Kenny Thärnström (L) 
Britt Lindgren (C) 
Birgitta Granström (S) 
Mats Nilsson (S) 
Lena Linke (MP) 
 

 

Närvarande 
ersättare 

Rose-Marie Ahlström (M) 
Stig Roos (S) 
Luis Morales (V) 
 

 

Övriga deltagare 
Nina Roos, förvaltningschef           
Susanne Grundhall, ekonom, § 50    
Diana Johansson, ekonom, § 53 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Lena Linke 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen, den 5 september 2016, kl 10.30. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Lena Linke 
 

  

 

Anslagsbevis 
Omsorgsnämndens protokoll 2016-09-01 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-09-05 - 2016-09-27. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kansliavdelningen. 

   
 Lena Vilhelmsson  
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ON § 50         

 
Nytt ersättningsystem för mottagande av ensamkommande barn och 
unga 
Susanne Grundhall, ekonom, informerar om förslag till nytt ersättningssystem för mottagande av 
barn och unga. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden tar del av informationen. 
 
 
Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder så att kostnaderna för 
mottagande av ensamkommande barn anpassas till de nya förutsättningarna och därmed även 
fortsatt är i  balans med ersättningarna från Migrationsverket. 
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ON § 51  ON 2014/92      

 
Förordnande av rätt att begära polishandräckning enligt lagen om vård 
av unga (LVU)  
 
Beslut om att begära handräckning av polis enligt 43 § 2 p LVU omfattas av delegeringsförbud 
enligt 10 kap 4 § socialtjänstlagen (SoL). Beslutsrätten kan dock förordnas och är då personlig för 
särskilt namngivna tjänstemän. För att tilldelas förordnande att begära polishandräckning enligt 43 
§ 2 p LVU krävs att personen innehar tillräcklig erfarenhet, kunskap och kompetens inom området. 
 
Sotenäs kommun har tidigare inte förordnat särskilda tjänstemän, men förvaltningens förslag är att 
göra det för att effektivisera hanteringen när behov uppstår. Med anledning av att behovet kan 
uppstå under helger och kvällar behöver socialsekreterarna i sociala jouren förordnas. Tidigare har 
Omsorgsnämndens ordförande begärt handräckning under kontorstid och för att korta 
hanteringstiden bör ett antal personer på chefsnivå förordnas, och då förslagsvis förvaltningschef, 
enhetschef IFO och enhetschef myndighetsutövning ÄHO/LSS. De ledamöter i Omsorgsnämnden 
som är förordnade är ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande.  
 

Beslutsunderlag 

Utvecklarens tjänsteutlåtande 2016-04-13. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-06-16 § 136. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden reviderar punkten 9.3.5.26 i delegationsordningen i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
 
Omsorgsnämnden förordnar följande personer rätten att begära polishandräckning med stöd av 43 § 
p 2 LVU och att återkalla densamma i enlighet med delegationsordning, punkten 9.3.5.26: 
 
Omsorgsförvaltningen: Nina Roos, Maria Edlund och Mariann Lundin. 
 
Socialjouren: Carina Gustavsson, Solveig Larsson, Marika Axelsson, Håkan Hansson och  
Eva Nilsson. 
 
Omsorgsnämnden: Nils Olof Bengtson, Kenny Thärnström och Birgitta Granström. 
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Forts ON § 51  ON 2014/92   

 
 
 
Omsorgsnämnden beslutar om förordnande med namngivna tjänstemän och ledamöter biläggs 
delegationsordningen och uppdateras vid eventuella ändringar. 

 

Skickas till 
Omsorgsnämnden 
Förvaltningschef 
Enhetschef IFO 
Enhetschef myndighetsutövning ÄHO/LSS 
Systemadministratör IFO 
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ON § 52   ON 2016/66   

 
Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare  
En särskilt förordnad vårdnadshavare utses i stället för god man när ungdomen har fått PUT och är 
under 18 år. 
 
Ersättningsnivån för särskilt förordnad vårdnadshavare är lägre än god mans, trots ett större ansvar.  
I Föräldrabalken 12 Kap 16 § FB, finns stadgat om arvode. Enligt Sveriges kommuner och 
landsting, SKL, är det viktigt att dessa personer erhåller en skälig ersättning för detta uppdrag. 
 

Beslutsunderlag 

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2016-06-16. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-06-16 § 135. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

 
Omsorgsnämnden beslutar att ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare ska vara lika som för 
god man. 
 
Omsorgsnämnden beslutar om att en omprövning om ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare ska ses över varje år.  Omprövning av ärendet sker 2017-02-01.  
 
 

Skickas till 
Individ- och familjeomsorgen 
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ON § 53  ON 2016/78  

Delårsbokslut 
Omsorgsnämndens verksamheter ansvarar för vård och omsorg om äldre, funktionsnedsatta och 
insatser för grupper som i övrigt behöver särskilt stöd. Uppföljning av ekonomin efter sex månader 
visar på ett underskott för hela året 2016 på 6 183 tkr. Ett ökande hemtjänstbehov samt ökade behov 
inom socialpsykiatrin är de största förklaringsfaktorerna till det prognosticerade underskottet. 
En processkartläggning har startat inom hemtjänstområdet med tillhörande myndighetsdelar för att 
utveckla hemtjänsten till en ekonomiskt och verksamhetsmässigt hållbar modell inför årets samt 
framtidens behov och utmaningar. Retroaktiva ersättningar för flyktingverksamheten ingår med  
2 000 tkr. 
 

Beslutsunderlag 

Ekonomens utredning 2016-08-08. 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-08-16. 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-08-18 § 169. 
 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens redogörelse av delårsbokslut till och med juni 
2016 och ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att uppnå en budget i balans utifrån 
föreslagen plan.  
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ON § 54   

 
Anmälningsärenden 
Antal personer som väntar på plats inom särskilt boende.  
Ensamkommande barn (BUV). 
Lex Sarah. 
Kvartalsrapport, individrapport, ej verkställda beslut till inspektion för vård och omsorg. 
Oktobermässan 29 oktober 2016. 
 

Omsorgsnämndens beslut  

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar. 
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ON § 55      

 
Delegationsbeslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-06-16, §§ 116-134, 137, 2016-08-15, § 138,  
2016-08-18, § 139-168, 170-172. 
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, juni-juli 2016, nr 149-162.  
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistr, trygghetslarm, LSS,  
juni 2016, nr 312-332. 
Färdtjänstärenden, juni 2016 nr, 39. 
Bostadsanpassning, nr 84-87. 

Omsorgsnämndens beslut 

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.  
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